
2. OBJETIVOS

O objetivo  deste  trabalho  foi  a  avaliação  do  efeito  adjuvante  e  protetor  de  CTB em fusões 

genéticas com as proteínas de superfície de Streptococcus pneumoniae, PsaA e PspA (clados 1 e 3), em 

modelos de infecção por este patógeno. As etapas do trabalho foram:

1. Clonar os genes ctxB, psaA, pspA1 e pspA3 no vetor de expressão pAE. Clonar os genes psaA a 3’ do 

gene ctxB no plasmídeo pAE-ctxB e clonar o gene ctbx a 5’ dos genes pspA1 e pspA3 nos plasmídeos 

pAE-pspA1 e pAE-pspA3.

2. Expressar as proteínas recombinantes CTB, CTB-PsaA, PsaA, CTB-PspA1, PspA1, CTB-PspA3 e 

PspA3 em linhagem de Escherichia coli adequada.

3. Purificar as proteínas recombinantes através de coluna de níquel.

4. Caracterizar as proteínas recombinantes com anticorpos anti-CTB e anti-PsaA, anti-PspA1 ou anti-

PspA3.

5. Realizar ensaio funcional da proteína CTB e da porção CTB, presente nas proteínas de fusão, através 

de ligação aos gangliosídeos GM1.

6. Analisar a capacidade das fusões de induzir anticorpos e proteger camundongos em desafios com 

linhagens virulentas de Streptococcus pneumoniae apropriadas.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Lista de soluções e meios de cultura

3.1.1. Soluções utilizadas

1. Solução  tampão  TAE  (Tris-Acetato-EDTA)  10x:  Tris  base  400  mmol.L-1,  Ácido  acético  190 

mmol.L-1 e EDTA 10 mmol.L-1, ajustado para pH 7,6.

2. Ficoll Dye 10x: Azul de bromofenol 0,2% (m/V), Xileno cianol 0,42% (m/V) e glicerol 50% (V/V).

3. Solução tampão de amostra para SDS-PAGE 10x: Tris-HCl 1 mol.L-1 pH 6,8, SDS 10% (m/V), Azul 

de bromofenol 0,5% (m/V), glicerol 50% (V/V) e β-mercaptoetanol 14,3 mol.L-1.

4. Solução tampão de lise celular I: Tris-HCl 20 mmol.L-1 pH 8,0 e NaCl 100 mmol.L-1.

5. Solução tampão de lise celular II: Solução tampão de lise celular I e Triton X-100 0,1% (V/V).

6. Solução tampão de lavagem dos corpúsculos de inclusão: Tris-HCl 50 mmol.L-1 pH 8,0, NaCl 500 

mmol.L-1, uréia 2 mol.L-1 e β-mercaptoetanol 10 mmol.L-1. 

7. Solução tampão de solubilização dos corpúsculos de inclusão: Tris-HCl 50 mmol.L-1 pH 8,0, NaCl 

500 mmol.L-1, uréia 8 mol.L-1 e β-mercaptoetanol 10 mmol.L-1.

8. Solução tampão de ligação à coluna I: Tris-HCl 50 mmol.L-1 pH 8,0, NaCl 500 mmol.L-1.

9. Solução tampão de equilíbrio I: Solução tampão de ligação à coluna contendo imidazol 5 mmol.L-1.

10. Solução tampão de diálise: Tris-HCl 10 mmol.L-1 pH 8,0, NaCl 20 mmol.L-1 e glicina 0,1% (m/V).

11. Solução tampão de ligação à coluna II: Tris-HCl 20 mmol.L-1 pH 8,0 e NaCl 100 mmol.L-1.

12. Solução tampão de  equilíbrio  II:  Solução tampão de  ligação à  coluna  II  contendo imidazol  5 

mmol.L-1.

13. Solução tampão Tris-glicina 5x: Tris base 1,5% (m/V), glicina 9,4% (m/V) e SDS 0,5% (m/V).
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14. Solução corante de SDS-PAGE: “Comassie Blue Brillant” 0,25% (m/V), etanol 40% (V/V) e ácido 

acético 10% (V/V).

15. Solução descorante de SDS-PAGE: Etanol 30% (V/V) e ácido acético 10% (V/V).

16. Solução secante de SDS-PAGE: Etanol 50% (V/V) e ácido acético 10% (V/V).

17. PBS (Solução tampão fosfato):  NaCl 1,37 mol.L-1,  KCl 27 mmol.L-1,  Na2HPO4 100 mmol.L-1, 

KH2PO4 14 mmol.L-1 ajustado para pH 7,4.

18. PBS-T: PBS e Tween 20 0,05% (V/V).

19. Solução tampão carbonato-bicarbonato: Na2CO3 50 mmol.L-1 e NaHCO3 50 mmol.L-1, ajustado para 

pH 9,6.

20.  Solução tampão citrato-fosfato:  Citrato  de  sódio 100 mmol.L-1 e  fosfato de  sódio  monobásico 

(NaH2PO4) 300 mmol.L-1.

21. Solução tampão de transferência de Western Blot 5x: Tris-glicina 5x e SDS 10% (m/V).

3.1.2. Meios de cultura utilizados

1. Meio líquido 2YT: Triptona 1,6% (m/V), extrato de levedura 1% (m/V) e NaCl 0,5% (m/V).

2. Meio sólido 2YT-ágar: meio 2YT e bactoágar 1,5% (m/V).

3. Meios sólido ou líquido 2YT-amp: meio 2YT-ágar ou 2YT e 100 µg.mL-1 de ampicilina.

4. Meio líquido 2YT/ON: Triptona 1,6% (m/V) e extrato de levedura 1% (m/V).

5. Meio sólido 2YT/ON-ágar: meio 2YT/ON e bactoágar 1,5% (m/V).

6. Meio sálido ou líquido 2YT/ON-amp: meio 2YT/ON-ágar ou 2YT/ON e 100 µg.mL-1 de ampicilina.

7. Meio DME (Dulbecco’s Modified Eagle’s) complementado com FCS: Meio DME (Sigma) e soro 

fetal bovino (FCS) 10% (V/V).
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3.2. Vetores utilizados

O  vetor  de  expressão  em  E.  coli utilizado  neste  trabalho  foi  o  pAE  (2,8  kb),  figura  8, 

desenvolvido no nosso laboratório (Ramos e colaboradores, 2004). O pAE, vetor do tipo “alta cópia”, é 

constituído  pelo  promotor  do  fago T7 (pT7),  um sítio  de  ligação  ao  ribossomo (RBS),  seqüência 

codificadora para 6 resíduos de histidinas (6XHis), sítio múltiplo de clonagem (MCS) e terminador de 

transcrição (T7 Term).  Além disso, este plasmídeo possui seqüência codificadora para  β-lactamase, 

conferindo resistência à ampicilina.  A presença dos 6 resíduos de histidina na extremidade amino-

terminal permite a purificação das proteínas recombinantes por coluna quelante carregada com níquel. 

Estes 6 resíduos adicionados à extremidade N-terminal não podem ser removidos da proteína expressa. 

           

   BglII  PvuII    NcoI    BstBI
         6xHis        XhoI BamHI     XhoI   PstI     KpnI    EcoRI HindIII 

ATGCATCACCATCACCATCACCTCGAGGGATCCGACCTGCAG  AT  CT  GCAG  CT  G  GTACC  ATG  G  AATTC  G  AA  GCTTG
MetHisHisHisHisHisHisLeuGluGlySerAspLeuGluIleCysSerTrpTyrHisGlyIleArgSerLeu
ATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTCAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAA

 IleArgLeuLeuThrLysProGluArgLysLeuSerTrpLeuLeuProProLeuSerAsnAsnTer
             Figura 8: Representação esquemática do vetor pAE e do MCS do mesmo vetor.
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O plasmídeo pGEM-T (Promega) (3 kb) foi utilizado para as subclonagens de produtos de PCR. 

Este vetor é fornecido pelo fabricante na forma linear, após digestão do vetor pGEM-5Zf(+) com EcoR 

V, com um resíduo de timidina nas extremidades 3’,  possibilitando a ligação dos fragmentos de DNA 

amplificados pela Taq polimerase, que possuem um resíduo de adenosina na extremidade 3’. 

3.3. Linhagens de Escherichia coli utilizadas

A  linhagem  E.  coli DH5α (Life  Technologies),  genótipo:  [F- φ80lacZ∆M15  ∆(lacZYA-

argF)U169  recA1  endA1  hsdR17(rk
-,  mk

+)  phoA  supE44  thi-1  gyrA96  relA1  λ-]  foi  utilizada  para 

seleção de clones positivos provenientes de subclonagens de produtos de PCR no vetor pGEM-T, e 

clonagens dos genes de interesse no vetor de expressão pAE.  

A expressão das proteínas recombinantes ocorre através da produção da T7 RNA polimerase, que 

por sua vez, transcreve os genes controlados pelo pT7 no plasmídeo pAE. Para esta etapa do trabalho, 

foi utilizada a linhagem E. coli BL21 (SI) (Life Technologies), genótipo: [ F- ompT hsdsB (rB
-mB

-) gal  

dcm endA1 proUp::T7RNAP::malQ-LacZ,  tets],  cujo gene codificador  para a  T7 RNA polimerase, 

integrado no cromossomo da bactéria, está sob o controle do promotor osmoticamente indutível proU. 

Dessa forma, a expressão da proteína recombinante ocorre após adição de NaCl ao meio de cultura.  

3.4. Reação em cadeia da polimerase (PCR)

Todos os genes foram amplificados por PCR, utilizando-se termociclador (Perkin-Elmer). Cada 

reação foi feita em volume final de 50 µL, utilizando-se 50 ηg de DNA molde, oligonucleotídeos 20 µ

mol.L-1, solução tampão da Taq DNA polimerase, MgCl2 1 mmol.L-1, dNTP mix (dATP, dCTP, dGTP, 

dTTP) 10 mmol.L-1 e 5 unidades (U) de Taq DNA polimerase (Life Technologies). 
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Todos os fragmentos de DNA amplificados por PCR foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose 1%, tampão TAE e brometo de etídio 0,5 g.L-1 (Sambrook e colaboradores, 1989) e extraídas 

do gel, utilizando-se o kit  In Concert – Rapid Gel Extraction (Life Technologies). A concentração 

dos fragmentos de DNA foi estimada por eletroforese em gel de agarose 1% na presença de brometo de 

etídio 0,5 g.L-1.   

3.5. Síntese do gene ctxB por PCR

O gene codificador da subunidade B da toxina colérica,  ctxB (359 bp), foi  sintetizado por 

PCR, a partir de 16 oligonucleotídeos não-fosforilados 1, 2, 5, 10 ou 20 µmol.L-1 (Life Technologies), 

codificando as duas fitas do DNA de interesse (Arêas e colaboradores, 2002). Os oligonucleotídeos 

foram desenhados  de  modo  a  se  obter  um gene  que  permitisse  a  expressão  de  CTB em  E.  coli, 

Lactobacillus casei, Mycobacterium bovis, Salmonella typhimurium e Pichia pastoris. Para isso, foram 

considerados os códons preferenciais* para cada hospedeiro, de modo que a expressão em qualquer um 

deles não fosse prejudicada pela insuficiência de tRNA específico de cada aminoácido. Além disso, 

verificou-se a estrutura secundária do mRNA de  ctxB  e então foram escolhidos alguns códons para 

evitar a formação de estruturas em forma de grampo próximas à região de iniciação de tradução**. 

Oito sítios para enzimas de restrição foram adicionados à seqüência madura de  ctxB (Figura 9). A 

temperatura de dissociação dos oligonucleotídeos (Tm) foi ajustada para aproximadamente 60  oC. As 

seqüências de nucleotídeos e de aminoácidos de  ctxB e  CTB, respectivamente, estão mostradas na 

figura 9. Uma vez que o gene ctxB foi clonado nos sítios BamHI e HindIII do vetor de expressão pAE, 

16 aminoácidos extras foram adicionados à extremidade N-terminal da seqüência madura: M-H-H-H-

H-H-H-L-E-G-S-Y-V-A-S-G-T, incluindo o sítio de iniciação de tradução (do inglês “start codon”), os 

resíduos de 6 histidinas e os aminoácidos derivados dos sítios de restrição XhoI, BamHI, SnaBI, NheI e 

KpnI do gene sintético. O último aminoácido desta fusão (T) é o começo da seqüência madura de CTB. 
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Além disso, há uma pequena fusão de 4 aminoácidos na extremidade C-terminal, T-R-E-S. A massa 

molecular predita para CTB monomérica é de aproximadamente 14 kDa. 

O programa de PCR utilizado foi o seguinte: 94 oC por 1 min, 25 ciclos compreendendo etapas 

de desnaturação do DNA, 94 oC por 30s, anelamento dos oligos, 52 oC por 30s e extensão pela  Taq 

polimerase, 72  oC por 1 min. Em seguida, foi realizada uma segunda amplificação utilizando-se os 

oligonucleotídeos 1 e 16 e o produto do 1o PCR como molde. O programa de PCR utilizado foi o 

mesmo descrito anteriormente. A seqüência do gene ctxB está depositada no GenBank sob o número 

AF409120.

•A estrutura primária (seqüência de aminoácidos) de CTB e a seqüência de nucleotídeos de  ctxB foram obtidas no site: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov  e  os  códons  preferenciais  dos  microorganismos  mencionados  foram  obtidos  no  site: 

http://www.dna.affrc.go.jp. 

** A simulação da estrutura secundária do mRNA de ctxB foi realizada pelo programa RNA DRAW.

3.6. Amplificação dos genes psaA e ctbx por PCR 

O gene  psaA (891  bp),  proveniente  de  Streptococcus  pneumoniae sorotipo  6B (linhagem St 

472/96, Instituto Adolfo Lutz,  São Paulo,  Brasil)  foi amplificado a partir  do plasmídeo pCI-psaA 

(Miyaji e colaboradores, 2001) por PCR. A seqüência codificando o sítio para lipidação foi removida 

do gene. Foi utilizado o seguinte programa nesta reação: 94 oC por 5 min; 25 ciclos a 94 oC por 45s, 58 

oC por 45s, e 72 oC por 1 min. Os seguintes oligonucleotídeos foram utilizados nesta reação: For_psaA: 

5’ CCC ACG CGT GCT AGC GGA AAA AAA GAT ACA TCT GG 3’ e Rev_psaA: 5’ CC AAG 

CTT TTA TTT TGC CAA TCC TTC AGC 3’. Os sítios de restrição MluI e HindIII, respectivamente, 

estão sublinhados (Arêas e colaboradores, 2004). 
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5’    
      oligo 1                                oligo 2                       
 BamHI    SnaBI    NheI     KpnI
GGA TCC TAC GTA GCT AGC GGT ACC CCG CAG AAC ATC ACC GAC CTG TGC GCC
 G   S   Y   V   A   S   G   T*  P   Q   N   I   T   D   L   C   A 
CCT AGG ATG CAT CGA TCG CCA TGG GGC GTC TTG TAG TGG CTG GAC ACG CGG
3’                          oligo 9                

                    oligo 3
GAG AGC CAC AAC ACC CAG ATC TAC ACC CTG AAC GAC AAG ATC TTC TCG TAC
 E   S   H   N   T   Q   I   Y   T   L   N   D   K   I   F   S   Y
CTC TCG GTG TTG TGG GTC TAG ATG TGG GAC TTG CTG TTC TAG AAG AGC ATG

                      oligo 10
                      oligo 4
ACC GAG AGC CTG GCC GGT AAG CGT GAA ATG GCC ATC ATC ACC TTC AAG
 T   E   S   L   A   G   K   R   E   M   A   I   I   T   F   K
TGG CTC TCG GAC CGG CCA TTC GCA CTT TAC CGG TAG TAG TGG AAG TTC

  oligo 11
    oligo 5

          ClaI
AAC GGT GCG ATC TTC CAG GTG GAG GTC CCG AGC AGC CAG CAC ATC GAT
 N   G   A   I   F   Q   V   E   V   P   S   S   Q   H   I   D
TTG CCA CGC TAG AAG GTC CAC CTC CAG GGC TCG TCG GTC GTG TAG CTA

oligo 12
oligo 6

     
TCG CAG AAG AAG GCC ATC GAG CGT ATG AAG GAC ACC CTG CGT ATC GCC
 S   Q   K   K   A   I   E   R   M   K   D   T   L   R   I   A
AGC GTC TTC TTC CGG TAG CTC GCA TAC TTC CTG TGG GAC GCA TAG CGG

oligo 13
     oligo 7   

TAC CTG ACC GAA GCC AAG GTG GAA AAG CTG TGC GTC TGG AAC AAC AAG
 Y   L   T   E   A   K   V   E   K   L   C   V   W   N   N   K
ATG GAC TGG CTT CGG TTC CAC CTT TTC GAC ACG CAG ACC TTG TTG TTC 

oligo 14  
oligo 8
 Mlu I                  

ACG CCG CAC GCC ATC GCC GCC ATC AGC ATG GCC AAC ACG CGT GAA TCC TAA
 T   P   H   A   I   A   A   I   S   M   A   N*  T   R   E   S  STOP
TGC GGC GTG CGG TAG CGG CGG TAG TCG TAC CGG TTG TGC GCA CTT AGG ATT

oligo 15 oligo 16    
                 5’
HindIII AvaI/SmaI
AAG CTT CCC GGG GG
TTC GAA GGG CCC CC

      3’

Figura  9:  Seqüência  de  nucleotídeos  e  de  aminoácidos  do  gene  ctxB e  da  proteína  CTB, 
respectivamente.  As  posições  relativas  dos  sítios  de  restrição  estão  sublinhadas  e  os  16 
oligonucleotídeos utilizados para a construção do gene estão indicados por setas. A seqüência madura 
de CTB está mostrada entre asteriscos.     
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O gene sintético  ctxB foi amplificado por PCR para substituir o sítio de  MluI por um de  XhoI 

antes do códon de terminação, para clonagem dos genes  pspA1 e  pspA3 em fusão 3’ a  ctxB. O novo 

gene amplificado codificando CTB, contendo sítio de  XhoI,  foi  chamado de  ctbx.  O gene  ctbx foi 

obtido pelo seguinte programa: 94 oC por 5 min; 25 ciclos a 94 oC por 30s, 52 oC por  30s, e  72 oC  por 

1 min. Foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos nesta PCR: For_ctbx: 5’ GG CTC GAG GGA 

TCC TAC GTA GCT AGC GG 3’ e Rev_ctbx: 5’ GCC AAC CTC GAG GAA TCC TAA AAG CTT 

3’. Os sítios de XhoI presentes nos dois oligos estão sublinhados.

3.7. Subclonagem dos produtos de PCR no vetor pGEM-T

Os produtos de PCR dos genes ctxB,  ctbx,  psaA (100-300 ηg) foram incubados a 16 oC por 16 

horas com 50 ηg do vetor pGEM-T, 1 µL de T4 DNA ligase 400U.µL-1 (Invitrogen) na presença da 

solução tampão fornecida pelo fabricante da enzima num volume total de 20 µL. 

3.8. Transformação de bactérias competentes

As  preparações  das  bactérias  competentes  foram  realizadas  de  acordo  com  protocolo  de 

competência por Ca2+, como previamente descrito (Sambrook e colaboradores, 1989). O volume total 

das ligações (~20 µL) foi adicionado a 50 µL de bactérias competentes E. coli DH5α. A mistura foi 

incubada em gelo por 30 minutos, em seguida submetida a choque térmico (42  oC) por 2 minutos e 

novamente  incubada  em  gelo  por  5  minutos.  Adicionaram-se  380  µL  de  meio  2YT  e  deixou-se 

incubando a 37 oC por 1-1,5 h. O volume total dessa mistura foi dividido e plaqueado em meio sólido 

2YT-amp. As placas foram incubadas por 16 horas a 37oC. 
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3.8.1. Seleção dos clones dos produtos de PCR clonados em pGEM-T

A confirmação das clonagens dos genes  ctxB,  psaA e  ctbx em pGEM-T foi feita através da 

comparação da mobilidade, por eletroforese em gel de agarose, dos plasmídeos recombinantes e do 

vetor pGEM-T vazio (Beuken e colaboradores, 1998). Uma alíquota de 400 µL de cultura, crescida por 

16 horas, foi centrifugada e o meio de cultura foi desprezado. Foram adicionados 100 µL de Ficoll Dye 

2x, 38 µL de uma mistura 1:1 de fenol-clorofórmio (V/V) à massa bacteriana. A mistura foi agitada em 

vórtex e centrifugada. O sobrenadante dessa mistura, contendo DNA genômico e plasmidial e RNA, foi 

aplicado em um gel de agarose 1 % (m/V). Pela diferença de mobilidade eletroforética dos DNAs 

plasmidiais, alguns clones foram selecionados para purificação e seqüenciamento. 

3.9. Mini-preparações de DNA plasmidial

Colônias de  E. coli  DH5α crescidas em meio sólido 2YT-amp foram inoculadas em 5 mL de 

meio líquido 2YT-amp e incubadas a 37 oC por 16 horas sob agitação. Uma fração dessa cultura (1-5 

mL) foi aliquotada e a massa bacteriana foi obtida por centrifugação com posterior descarte do meio. 

As etapas subseqüentes foram realizadas com o kit “In Concert - Rapid Plasmid Purification” (Gibco 

BRL) conforme instruções do fabricante.

3.10. Seqüenciamento de DNA

As seqüências  dos  genes  ctxB,  ctbx,  psaA foram verificadas  através  do  seqüenciamento  dos 

plasmídeos pGEM-T-produtos de PCR. O método de seqüenciamento utilizado se baseia na terminação 

de cadeia pela adição de 2,3 – dideoxinucleotídeos (ddNTPs) (Sanger e colaboradores, 1977), realizado 

em seqüenciador automático (PERKIN-ELMER). Após PCR e resolução das amostras em polímero 

adequado, as amostras são excitadas com uma fonte laser monocromática e emitem fluorescência em 
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comprimentos de onda específicos para cada fluoróforo presente nos dideoxinucleotídeos. Os sinais são 

enviados a um computador, que registra a posição do ddNTP e o comprimento de onda emitido.

Foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos para seqüenciamento dos genes em pGEM-T: 

M13_for: 5’ GTA AAA CGA CGG CCAG 3’, M13_rev: 5’ CAG GAA ACA GCT ATG AC 3’.

3.11. Digestão dos genes e dos vetores com enzimas de restrição

A construção pAE-ctxB foi obtida através de digestões do vetor pAE e do plasmídeo pGEM-T-

ctxB com as enzimas de restrição BamHI e HindIII e subseqüente ligação. O gene psaA foi isolado do 

plasmídeo pGEM-T-psaA por digestão com as enzimas de restrição  MluI e  HindIII,  e clonado  na 

extremidade 3’ do gene  ctxB, na construção pAE-ctxB previamente digerido com as enzimas MluI e 

HindIII, gerando o plasmídeo pAE-ctxB-psaA. O plasmídeo pAE-psaA foi obtido através de digestão 

da construção pAE-ctxB-psaA com a enzima  NheI,  presente nas extremidades 5’ dos genes  ctxB e 

psaA, e o fragmento obtido foi religado.

Os  genes  pspA1 (1005  bp)  e  pspA3 (1068  bp),  provenientes  de  Streptococcus  pneumoniae 

linhagem St 435/96 (sorotipo 1) e linhagem St 259/98 (sorotipo 14), respectivamente, foram digeridos 

com as enzimas de restrição  XhoI e  KpnI, a partir dos vetores pTG-pspA1 e pTG-pspA3 (Miyaji e 

colaboradores, 2002a). Estes foram clonados em pAE previamente digerido com as mesmas enzimas, 

gerando as  construções  pAE-pspA1 e  pAE-pspA3.  Estes  genes  correspondem à  região  N-terminal 

(região de α-hélice, região determinante dos clados (CDR) e o domínio rico em prolina) das proteínas 

PspA1 e PspA3. O gene ctbx foi isolado do plasmídeo pGEM-T-ctbx por digestão com a enzima XhoI e 

clonado  a  5’  dos  genes  pspA1  e  pspA3 nas  construções  pAE-pspA1  e  pAE-pspA3,  previamente 

digeridas com a enzima mencionada, para gerar os plasmídeos pAE-ctbx-pspA1 e pAE-ctbx-pspA3. 

A confirmação das  clonagens  em pAE foi  feita  através  da comparação  da  mobilidade,  por 

eletroforese em gel de agarose, dos plasmídeos e do vetor pAE (Beuken e colaboradores, 1998), como 
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descrito no item 3.8.1. Os DNAs de alguns clones de cada construção foram purificados e seqüenciados 

com  oligonucleotídeos  adequados  para  verificar  se  a  clonagem  ocorreu  do  modo  esperado.  Os 

plasmídeos pAE-ctxB, pAE-psaA, pAE-pspA1 e pAE-pspA3 foram seqüenciados com primer T7 : 5’ 

TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG 3’, enquanto que as construções das fusões, pAE-ctxB-psaA, 

pAE-ctbx-pspA1 e pAE-ctbx-pspA3 foram seqüenciadas com o oligonucleotídeo 7 do gene sintético 

ctxB, cuja seqüência está mostrada na figura 9.

3.12. Expressão das proteínas recombinantes em E. coli BL21 (SI)

O vetor de expressão pAE permitiu a expressão das proteínas recombinantes com uma cauda 

adicional de 6XHis na extremidade N-terminal, a fim de facilitar a sua purificação por cromatografia 

em resina quelante (carregada com Ni2+) . A expressão está sob o controle do promotor do fago T7. 

Após transformação em bactérias E. coli BL21(SI) que contêm o gene da T7 RNA polimerase sob o 

controle de proU, a expressão foi feita por adição de NaCl (Bhandari e colaboradores, 1997). 

A expressão das proteínas CTB, PsaA, CTB-PsaA, PspA1, CTB-PspA1, PspA3 e CTB-PspA3 

nessa  linhagem  foi  testada  em  pequena  escala.  Bactérias  competentes  E.  coli BL21  (SI)  foram 

transformadas  com  os  plasmídeos  codificando  para  as  proteínas  citadas  anteriormente,  de  modo 

análogo ao realizado com a linhagem bacteriana DH5α, porém todas as etapas foram realizadas a 30 

oC. Colônias resistentes  a  ampicilina foram inoculadas  em 1 mL de meio líquido 2YT/ON-amp e 

incubadas a 30oC por 16 horas sob agitação. A cultura crescida durante a noite foi diluída em meio 

fresco, numa proporção de 1:30 (volume final de 5 mL) e crescida a 30  oC sob agitação. Quando a 

absorbância a 600 nm (A600) atingiu 0,8, 1 mL de cada cultura foi aliquotado (para análise do ponto não 

induzido  por  SDS-PAGE) e  em seguida  foi  adicionado,  aos  tubos  de  cada clone,  NaCl para  uma 

concentração final de 300 mmol.L-1. Procedeu-se então uma incubação de 3 horas a 30oC sob agitação. 

Foi aliquotado 1 mL de cada cultura para o ponto induzido da análise por eletroforese. 
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As alíquotas coletadas foram centrifugadas e a massa bacteriana obtida foi misturada com 100 

µL de tampão de amostra de SDS-PAGE 1x. As amostras foram agitadas em vórtex, em alta velocidade 

e centrifugadas 5 vezes para degradar o DNA genômico da bactéria. Em seguida, esses extratos foram 

aquecidos a 96 oC por 30 minutos. Os lisados foram aplicados em SDS-PAGE. O clone que apresentou 

o melhor nível de expressão foi selecionado para expressão dessas proteínas em maior escala.

O  mesmo  protocolo  descrito  anteriormente  foi  utilizado  para  expressão  destas  proteínas  em 

escala de 1 litro. Após a  indução,  a  cultura  foi  centrifugada  a  3800  g por  15  minutos,  e  a  massa 

bacteriana obtida foi ressuspendida em solução tampão de lise celular I e, no caso de CTB, em solução 

tampão de lise celular II. Uma vez que o pI de CTB é aproximadamente 7,0 e das outras proteínas é por 

volta de 5,0, foi escolhido pH 8,0 para a realização de todas as etapas de purificação. 

A massa bacteriana ressuspendida em tampão de lise foi rompida por diferença de pressão em 

French Pressure, e o lisado foi centrifugado a 12000 g por 15 minutos. Em seguida, somente a fração 

solúvel foi coletada para os casos das proteínas PsaA, CTB-PsaA, PspA1, CTB-PspA1, PspA3 e CTB-

PspA3. No caso de CTB, os corpúsculos de inclusão foram lavados 2 vezes com solução tampão de 

lavagem dos corpúsculos de inclusão e novamente centrifugados a 12000 g por 15 minutos.

3.13. Purificação das proteínas recombinantes

3.13.1. Purificação de CTB

Após lavagem da fração insolúvel, os corpúsculos de inclusão foram dissolvidos em 10 mL de 

solução  tampão  de  solubilização  dos  corpúsculos  de  inclusão  e  incubados  durante  toda  à  noite  à 

temperatura ambiente.  Essa mistura foi  gotejada lentamente (para renaturação)  em 2 L de solução 

tampão de equilíbrio I, e posteriormente agitada por toda a noite à temperatura ambiente. O volume 

total  de  renaturação  foi  adsorvido  em  coluna  quelante  (Volume  de  5  mL  e  diâmetro  de  1  cm) 
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(Amersham Biosciences), previamente carregada com 20 mL de uma solução NiSO4  300 mmol.L-1
, e 

equilibrada com 20 mL do tampão de equilíbrio I durante toda a noite, com o auxílio de uma bomba 

peristáltica com fluxo de 1 mL.min-1.

A coluna foi lavada com 50 mL de solução tampão de ligação à coluna I contendo imidazol 60 

mmol.L-1.  A  proteína  foi  eluída  da  coluna  com 25 mL de  solução  tampão  de  ligação  à  coluna  I 

contendo imidazol 1 mol.L-1 e coletada em frações de 1 mL, que foram analisadas por SDS-PAGE 

15%. As frações da coluna com maior quantidade de CTB foram reunidas e avaliadas em termos de 

formação de pentâmeros, através de SDS-PAGE 15%, na qual as amostras não sofreram tratamento 

térmico e redutor, como descrito no item 3.15. As frações eluídas foram submetidas à separação das 

frações monoméricas e pentaméricas por centrifugação em membrana de 30 kDa (Centriprep-Millipore

) contra tampão de diálise. Alternativamente, foi utilizado um segundo protocolo de purificação que 

diferiu  somente  na  etapa  de  renaturação,  na  qual  foram utilizados  4  litros  de  solução  tampão  de 

equilíbrio I. Neste caso, não foi preciso submeter a proteína purificada à separação por membrana de 30 

kDa,  uma  vez  que  uma  porcentagem  alta  de  CTB,  aproximadamente  98%,  estava  na  forma 

pentamérica.  Desta  forma,  após  SDS-PAGE  15%  das  frações  da  coluna,  estas  foram  reunidas  e 

dialisadas contra solução tampão de diálise na presença de EDTA 10 mmol.L-1. A seguir, uma segunda 

diálise foi feita contra solução tampão de diálise para retirar o EDTA. Nos dois casos, CTB purificada 

foi mantida a 4 oC em azida sódica 0,01% (m/V).

3.13.2. Purificação de PsaA, CTB-PsaA, PspA1, CTB-PspA1, PspA3 e CTB-PspA3

As proteínas PsaA, CTB-PsaA, PspA1, CTB-PspA1, PspA3 e CTB-PspA3 foram expressas na 

forma solúvel.  Desta  forma,  após  lise  celular,  o  sobrenadante foi  adsorvido à coluna,  previamente 

carregada com Ni2+, como descrito anteriormente, e equilibrada  com 20 mL de solução tampão de 

equilíbrio II. Lavagens foram realizadas com 50 mL de solução tampão de ligação à coluna contendo 5, 
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20, 40 e 60 mmol.L-1 de imidazol. No caso das proteínas PsaA, PspA3, CTB-PsaA, CTB-PspA1 e 

CTB-PspA3, após lavagens com os 4 tampões descritos anteriormente, as proteínas foram eluídas com 

tampão de ligação contendo imidazol 1 mol.L-1. A presença das proteínas recombinantes foi detectada 

por SDS-PAGE em concentração indicada nas figuras referentes à cada proteína. Da mesma forma 

descrita para CTB, as frações que continham proteína foram reunidas e dialisadas contra 2L de solução 

tampão de diálise. As proteínas purificadas foram mantidas a 4 oC em azida sódica 0,01% (m/V).

3.14. Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfonato de sódio (SDS-PAGE)

As eletroforeses foram realizadas de acordo com protocolos previamente descritos (Laemmli, 

1970, Sambrook e colaboradores, 1989). Os géis de poliacrilamida utilizados possuíam 5% de bis-

acrilamida/acrilamida  no  gel  de  estaqueamento  e  15%,  12%,  10%  ou  6%  no  gel  de  resolução, 

preparados  a  partir  de  uma  solução  de  Acrilamida  29%  (m/V)  e  bis-acrilamida  1%  (m/V).  As 

eletroforeses foram realizadas a 25 mA por gel em tampão Tris-glicina 1x. Os géis de resolução foram 

corados com solução corante, por 2 horas a temperatura ambiente, descorados com solução descorante, 

incubados com solução secante , e por fim, envolvidos em papel celofane e secos ao ar.

3.15. SDS-PAGE de amostras sem tratamento térmico e redutor

A capacidade das proteínas CTB, CTB-PsaA, CTB-PspA1 e CTB-PspA3 formarem pentâmeros 

foi analisada por SDS-PAGE 15%, para CTB, e 6% para as proteínas de fusão. Para isso, as amostras 

não foram fervidas e o tampão de amostra não continha β-mercaptoetanol. A mobilidade eletroforética 

destas amostras foi comparada àquela observada para as mesmas proteínas fervidas e na presença de β-

mercaptoetanol.
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3.16. Quantificação das proteínas recombinantes

As proteínas recombinantes purificadas foram quantificadas por densitometria a partir de SDS-

PAGE em concentração adequada. Para fins de comparação, foi utilizado um conjunto de amostras  de 

albumina bovina sérica (BSA) com concentrações conhecidas para construir uma curva de densitometia 

por concentração e, dessa forma, através da densitometria da banda da proteína de interesse, poder 

inferir a concentração da mesma. Para isso foi utilizado o aparelho Eagle Eye II (Stratagene).

3.17. Western Blot

Membranas  de  nitrocelulose,  após  eletrotransferência  a  350 mA em sistema de transferência 

úmida Hoefer (Amersham Biosciences) das proteínas fracionadas em SDS-PAGE 15% em solução 

tampão de transferência, foram bloqueadas com leite desnatado em PBS-T 10% (m/V). As membranas 

foram lavadas 3 vezes por 10 min com PBS-T, e, em seguida, incubadas com uma diluição adequada de 

anticorpos policlonais anti-CT, anti-CTB, anti-PsaA, anti-PspA1 ou anti-PspA3, produzidos em coelho 

ou camundongo, em  leite-PBS-T 10%, por 1 h, e novamente lavadas com PBS-T. Membranas foram 

incubadas com anti-IgG de camundongo ou coelho conjugado com peroxidase (Sigma) em 10% leite-

PBS-T, em uma diluição adequada e lavadas com PBS-T. Em seguida, as membranas foram reveladas 

por  quimioluminescência,  utilizando  o  kit  ECL  (Amersham Biosciences),  conforme  instruções  do 

fabricante.

3.18. Ensaio de competição CTB/CT em células adrenais Y1

O ensaio funcional de CTB foi realizado em células de córtex adrenal de camundongo (Y1), que 

foram cultivadas em meio DME (Dulbecco’s Modified Eagle’s) complementado com FCS, a 37 oC, 5% 

de  CO2.  As  células  (5x104)  foram plaqueadas  em placas  de  12  poços.  Depois  de  24  horas,  CTB 

recombinante (1  ηg a 10µg.mL-1) foi adicionada às células, que foram incubadas durante 1 hora, a 
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37  oC, 5% de CO2.  Em seguida, 10  ηg.mL-1 de CT (Sigma) foram adicionados e as células foram 

incubadas por 2 horas adicionais. A morfologia das células foi observada sob microscópio invertido 

(Olympus). Como padrão, utilizou-se CTB comercial. Células tratadas com apenas CT ou com CTB e 

dibutiril-cAMP (1 mmol.L-1), Sm14 recombinante (um antígeno de  Schistosoma mansoni) (Ramos e 

colaboradores, 2003)  e CT ou com PBS foram utilizadas como controle. Para estimar o bloqueio da 

ação de CT por CTB, através da competição pelos gangliosídeos GM1 na superfície celular, as células 

arredondadas (próprias de processos dependentes de cAMP nesta linhagem celular) foram destacadas 

da placa através de jatos mecânicos com PBS, com o auxílio de uma micropipeta P1000, e contadas. As 

condições foram realizadas em triplicata.

3.19. GM1-ELISA

O ensaio funcional das proteínas de fusão CTB-PsaA, CTB-PspA1 e CTB-PspA3 foi realizado 

através de ligação destas aos gangliosídeos GM1 imobilizados em placas de 96 poços. Resumidamente, 

placas de 96 poços foram sensibilizadas com 10 µg.mL-1 do gangliosídeo GM1 em PBS, pH 7,4 ou 10 

µg.mL-1 de BSA na solução tampão carbonato-bicarbonato a 37  oC por 16 h.  Após 3 lavagens com 

PBS-T, as placas foram bloqueadas com BSA-PBS-T 1% (m/V) por 30 min à temperatura ambiente. 

As proteínas recombinantes foram diluídas, de 300 a 0.3  ηmol.L-1, em BSA-PBS-T 1% nas placas e 

incubadas por 2 horas à temperatura ambiente. Proteínas não ligadas foram removidas da placa, através 

de lavagens com PBS-T, e então, uma diluição adequada do anticorpo comercial anti-CT (Sigma) foi 

adicionada às placas, seguida por incubação por 1 hora à temperatura ambiente. Após 3 lavagens com 

PBS-T,  anti-IgG de  coelho  conjugado com peroxidase  (Sigma),  em uma  diluição  apropriada,  foi 

adicionado à placa e incubado por 1 hora à temperatura ambiente. Após as lavagens, as placas foram 

reveladas, adicionando-se 100 µL de uma solução contendo 8 mg de o-phenilenodiamina (OPD) em 20 
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mL de  solução  tampão  citrato-fosfato  na  presença  de  10  µL  de  H2O2 30%  (V/V).  A  reação  foi 

interrompida pela adição de 50  µL de H2SO4  4 mol.L-1.  A absorbância foi medida a 492 nm. Este 

protocolo, publicado por Arêas e colaboradores, 2004, foi adaptado a partir de outro trabalho publicado 

anteriormente (Menezes e colaboradores, 2002).

3.20. Remoção de LPS

O  lipopolissacarídeo  (LPS)  de  cada  preparação  de  proteína  foi  removido  através  de  um 

protocolo previamente descrito (Aida e colaboradores, 1990). Resumidamente, foram adicionados 10 µ

L de Triton X-114 a 1 mL das preparações das proteínas. Em seguida, as soluções foram sujeitas à 

forte agitação por vórtex e incubação em gelo por 5 minutos. As amostras foram novamente agitadas 

por vórtex e incubadas a 37 oC por 5 minutos. Após centrifugação das mesmas a 37 oC por 30 segundos 

a 9300 g, a fase aquosa foi isolada e o protocolo foi repetido por mais 4 vezes. No protocolo publicado 

por Aida e colaboradores (1990) são realizadas 3 extrações das amostras com Triton X-114.

3.21. Ensaios de imunização com as proteínas recombinantes

Todos  os  experimentos  de  imunização  foram  aprovados  pelo  Comitê  de  Ética  do  Instituto 

Butantan.  Utilizou-se  um  protocolo  geral  de  imunização  para  as  3  proteínas  de  fusão,  como 

previamente publicado (Briles e colaboradores, 2000 a).  Camundongos fêmeas BALB/C ou C57BL/6 

de 5 a 7 semanas foram imunizados, por via intranasal (em volume de 10 µL), ou intradérmica (para as 

fusões CTB-PspA), em volume de 200 µL, duas vezes por semana, durante 3 semanas consecutivas. 

Após 21 dias, foram realizados sangria, coleta de saliva, lavados nasais e brônquicos, e desafio com S. 

pneumoniae.  As  quantidades  de  proteína,  assim  como  a  linhagem  de  camundongo  e  a  via  de 

imunização  utilizadas  em cada  experimento  estão  descritas  em Resultados  e  Discussão.  Níveis  de 
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anticorpos IgG e IgA anti-PsaA ou anti-PspA foram analisados por ELISA, conforme descrito no item 

3.23.

As linhagens de  S. pneumoniae,  utilizadas nos experimentos de desafio, foram inoculadas em 

tubos de ágar-sangue, e em seguida, crescidas durante toda a noite, a 37  oC, em meio líquido Todd-

Hewitt contendo extrato de levedura 0,5% (m/V) (Difco). As culturas isoladas na fase exponencial 

foram armazenadas a - 80 oC neste meio, contendo glicerol 10% (V/V). 

No caso  de  experimentos  de  imunização  com a  proteína  de  fusão  CTB-PsaA,  grupos  de  12 

animais por condição foram desafiados com 106 CFU de S. pneumoniae (linhagem 603, sorotipo 6B) e 

a colonização da nasofaringe do hospedeiro por este patógeno foi avaliada. Para tanto, após 5 dias do 

desafio, os animais foram sacrificados e foram realizados lavados nasais, conforme descrito no item 

3.22. Os lavados foram plaqueados, em placas de ágar-sangue fornecidas pela Divisão de Produção do 

Instituto Butantan, contendo 4 µg.mL-1 de gentamicina, e, após crescimento de 16 horas em condições 

anaeróbicas,  as  unidades  formadoras  de  colônias  (CFU)  de  S.  pneumoniae foram  contadas.  A 

comparação dos títulos de anticorpos e de CFU foi feita através do teste t de Student, enquanto que a 

comparação do número de animais colonizados e não colonizados foi realizada pela aplicação do teste 

exato de Fisher. Nos dois casos, p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

No caso das proteínas de fusão CTB-PspA1 e CTB-PspA3, após coleta de soro e saliva, grupos 

de 6 a 12 animais foram submetidos a desafio intraperitoneal com S. pneumoniae: no caso de PspA1, os 

animais foram desafiados com 106 CFU da linhagem St 491/00 (sorotipo 6B, clado 1) e no caso de 

PspA3,  com  102 CFU  da  linhagem  St  679/99  (sorotipo  6B,  clado  3).  No  caso  do  PspA1,  a 

sobrevivência  foi  acompanhada  por  21  dias,  enquanto  que  para  PspA3,  o  número  de  animais 

sobreviventes  foi  determinado  até  7  dias.  O  tempo  de  acompanhamento  da  sobrevivência  foi 

determinado  previamente  em  função  da  virulência  de  cada  linhagem  utilizada.  Da  mesma  forma 

realizada  para  os  experimentos  com a  proteína  de  fusão  CTB-PsaA,  a  comparação  dos  títulos  de 
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anticorpos  foi  feita  através  do  teste  t de  Student  e,  a  comparação  entre  número  de  animais 

sobreviventes e mortos em cada desafio foi  feita através do teste exato de Fisher. Nos dois casos, 

p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

3.22. Obtenção dos soros, saliva e lavados nasais e brônquicos

Os animais utilizados nos experimentos foram sangrados pelo plexo retro-orbital. O sangue foi 

incubado a 37 oC por 30 minutos e, mantido a 4 oC por mais 30 minutos. Posteriormente, o sangue foi 

centrifugado a 400 g por 20 minutos e o sobrenadante foi cuidadosamente coletado, transferido para 

outro tubo e mantido a – 20 oC. Para coleta da saliva dos animais imunizados, 40 µg de pilocarpina em 

500 µL de salina apirogênica, por animal, foram injetados por via intraperitoneal. Após 3 a 4 minutos, a 

saliva dos animais foi coletada com o auxílio de uma micropipeta. As amostras de todos os animais 

foram reunidas  e  mantidas a  –  20  oC. Para  coleta  de lavados nasais  e  brônquicos,  animais  foram 

sacrificados e após isolamento da traquéia, uma cânula de silicone foi introduzida na mesma e 200 µL 

de salina apirogênica foram utilizados para “lavar” o trato respiratório superior. O volume foi coletado 

pelo orifício nasal. Da mesma forma, 300 µL de salina apirogênica foram utilizados para “lavar” o trato 

respiratório inferior, com o auxílio de uma seringa. As amostras individuais foram mantidas a – 20 oC.

3.23. ELISA

Placas de 96 poços foram incubadas a 4  oC por 16 horas com 20  µg.mL-1 de PsaA, PspA1 ou 

PspA3  em solução  tampão  carbonato-bicarbonato.  Após  3  lavagens  com PBS-T,  as  placas  foram 

bloqueadas com 10% (m/V) de leite-PBS-T por 1 hora a 37 oC, e a seguir, lavadas 3 vezes com PBS-T. 

Diluições seriadas de soro (a partir de 1:20) ou saliva (a partir de 1:2) foram adicionadas às placas em 

BSA-PBS-T 1% (m/V), e estas foram incubadas a  37 oC por 1 hora e meia. Após as lavagens, diluições 
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apropriadas  de  anti-IgG  ou  anti-IgA  de  camundongo  conjugado  com  peroxidase  (Sigma)  foram 

adicionadas às placas e incubadas adicionalmente por 1 hora a 37  oC. Placas foram reveladas pela 

adição de 100  µL de uma solução contendo 8 mg de o-fenilenodiamina (OPD) em 20 mL de uma 

solução tampão citrato-fosfato na presença de 10 µL de H2O2 30% (V/V). A reação foi interrompida 

pela  adição  de  50  µL  de  H2SO4  4  mol.L-1.  A  absorbância  foi  medida  a  492  nm.  No  caso  de 

determinação de isotipos IgG1 e IgG2a (kit Sigma), uma incubação de 1h a 37 oC com estes anticorpos 

foi  realizada.  Neste  caso,  utilizou-se  anti-IgG  de  cabra  conjugado  com  peroxidase  (Sigma)  na 

revelação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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4.1. Amplificações e clonagens dos genes ctxB, psaA, pspA1 e pspA3 

4.1.1. Síntese do gene ctxB e amplificação do gene ctbx por PCR e clonagens dos fragmentos

O gene ctxB foi sintetizado por PCR, conforme esquematizado na figura 10. A figura mostra um 

esquema simplificado de síntese de um gene a partir de 8 oligonucleotídeos complementares, dos quais 

4 codificam a fita senso e os outros 4,  a fita anti-senso.  Estes eventos apresentados na figura são 

prováveis e podem constituir o mecanismo pelo qual o gene sintético foi sintetizado, uma vez que 

mostram  as  hibridizações  que  levam  à  extensão  do  gene  (sentido  5’  → 3’).  Entretanto,  outras 

hibridizações dos oligonucleotídeos utilizados são possíveis. 

Vários  trabalhos  na  literatura  relatam  a  síntese  de  genes  principalmente  por  dois  métodos 

distintos: por PCR (Withers-Martinez e colaboradores, 1999; Stemmer e colaboradores, 1995; Dillon e 

colaboradores;  1990)  e  por  reação  de  ligação  (Strizov  e  colaboradores,  1996;  Heyneker  e 

colaboradores, 1976). O método escolhido para a síntese do gene ctxB foi PCR, por ter se mostrado 

eficiente para genes de tamanhos diversos (Withers-Martinez e colaboradores, 1999). O produto obtido 

do  2º PCR  foi  analisado  por  eletroforese  em  gel  de  agarose  1%.  Uma  banda  definida  de 

aproximadamente 350 bp foi observada (Figura 11a). Após clonagem do produto de PCR em pGEM-T, 

vários clones foram obtidos, dos quais aproximadamente 30% eram positivos. Após confirmação da 

seqüência, o gene ctxB foi clonado no vetor pAE nos sítios  BamHI e  HindIII, conforme descrito em 

Materiais e Métodos. A construção pAE-ctxB foi utilizada para transformar bactérias E. coli BL21 (SI) 

e  realizar  a  expressão  da  CTB  recombinante.  O  gene  ctbx foi  amplificado  por  PCR  a  partir  do 

plasmídeo  pGEM-T-ctxB,  onde  o  sítio  de  MluI  foi  substituído  por  XhoI,  conforme  descrito  em 

Materiais e Métodos. Uma banda específica de ~ 350 bp foi  observada em gel de agarose 1% do 

produto de PCR (Figura 11b).
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Figura 10: Esquema de síntese de um gene genérico



4.1.2. Amplificação do gene psaA por PCR e clonagens dos genes psaA, pspA1, pspA3 e ctbx

O gene psaA foi amplificado por PCR, conforme descrito em Materiais e Métodos. A banda 

referente  ao  gene  psaA (~  900 pb)  foi  observada  por  eletroforese  em gel  de  agarose  1%,  com o 

tamanho esperado (Figura 12). Após amplificação, o gene  psaA foi clonado no vetor pGEM-T para 

seqüenciamento e, em seguida, clonado a 3’ de ctxB no plasmídeo pAE-ctxB, para gerar a construção 

pAE-ctxB-psaA. Os plasmídeos pAE-pspA1 e pAE-pspA3 foram obtidos a partir das clonagens diretas 

dos genes pspA1 e pspA3 no vetor pAE, enquanto que a construção pAE-psaA foi obtida a partir da 

digestão do plasmídeo pAE-ctxB-psaA e religação. O gene  ctbx foi clonado a 5’ dos genes  pspA1 e 

pspA3, como descrito em Materiais e Métodos, dando origem às construções pAE-ctbx-pspA1 e pAE-

ctbx-pspA3. O cassete de expressão das proteínas de fusão mencionadas está esquematizado na figura 

13. As construções citadas foram utilizadas para transformar E. coli BL21 (SI) e expressar as proteínas 

recombinantes PsaA, CTB-PsaA, PspA1, CTB-PspA1, PspA3 e CTB- PspA3. As seqüências dos genes 

estão disponíveis no GenBank sob os números de acesso AF459738 (psaA),  AY082387 (pspA1)  e 

AY082389 (pspA3). 

4.2. Expressão e purificação das proteínas recombinantes

4.2.1. Expressão das proteínas recombinantes em E. coli BL21 (SI)

A análise de expressão das proteínas recombinantes em E. coli BL21 (SI) foi realizada através de 

comparação dos lisados bacterianos de 4 clones, antes e após indução com NaCl, por SDS-PAGE 15% 

no caso de CTB, PsaA, PspA1 e PspA3 e 12% no caso de CTB-PsaA, CTB-PspA1 e CTB-PspA3. Uma 

vez que os resultados obtidos com os 4 clones foi similar, apenas um clone está sendo mostrado nos 

géis a seguir (Figura 14). Foram observadas bandas de proteína correspondendo às massas moleculares 
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Figura 12: Gel de agarose 1% do produto de PCR do gene psaA.  M se refere ao marcador λ 
HindIII (Amersham Biosciences).

Figura 13: Cassete de expressão das proteínas de fusão CTB-PsaA, CTB-PspA1 e CTB-PspA3 

Figura 11: Gel de agarose 1% do produto de PCR dos genes ctxB (A) e ctbx  (B). 
(A) Neste gel está representada a síntese e a amplificação do gene utilizando-se 
concentração de 10 µmol.L-1  de cada oligo. (A) e (B) A banda de ~350 bp está 
indicada por uma seta. M se refere ao marcador λ  HindIII (Amersham 
Biosciences).

(A) (B)



esperadas  para  as  proteínas  de  interesse.  Em todos os  casos,  as  bandas  referentes  às  proteínas  de 

interesse também estavam presentes nos lisados de culturas não induzidas, indicando um escape no 

controle  da  expressão.  As  massas  moleculares  e  os  pontos  isoelétricos  (pIs)  das  proteínas 

recombinantes foram calculados, através da seqüência de aminoácidos de cada proteína, em programa 

disponível no site: http://www.expasy.ch. Os valores obtidos estão expressos na tabela 1. 

No caso de PsaA, foram removidos os 22 aminoácidos iniciais referentes ao sítio de lipidação, 

pois esta porção da proteína não está exposta na superfície do patógeno e interage com a parede celular 
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Figura 14: Análise de expressão das proteínas recombinantes CTB, PsaA, CTB-PsaA, PspA1, 
CTB-PspA1, PspA3 e CTB-PspA3 em SDS-PAGE com concentração adequada. Extratos de E. 
coli BL21 (SI) transformadas com os construtos pAE-ctxB, pAE-psaA, pAE-ctxB-psaA, pAE-
pspA1, pAE-ctxB-pspA1, pAE-pspA3 e pAE-ctxB-pspA3 em condições não induzidas (NI) e 
induzidas (I) estão mostradas na figura. M se refere ao padrão de massa molecular (LMW-
Amersham). 
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do mesmo (Jedrzejas e colaboradores,  2001).  Por esta razão,  a proteína utilizada no estudo possui 

massa  molecular  de  aproximadamente  33  kDa,  ao  invés  de  37  kDa,  como  descrito  na  literatura 

(Lawrence  e  colaboradores,  1998).  As  proteínas  PspA1,  PspA3,  CTB-PspA1  e  CTB-PspA3 

apresentaram mobilidade anômala em eletroforese.  As duas primeiras possuem mobilidade de uma 

proteína de 50 kDa, enquanto que as proteínas de fusão possuem massa aparente de 65 kDa. Este efeito, 

descrito anteriormente por Yother e colaboradores (1992), foi atribuído à presença da região rica em 

resíduos de prolina em PspA1 e PspA3. 

Tabela 1: Massas moleculares e pontos isoelétricos (pIs) das proteínas recombinantes

Proteínas Massas moleculares (kDa) Pontos isoelétricos No de aminoácidos
CTB 13,89 7,13 123
PsaA 33,35 5,67 296

CTB-PsaA 46,05 6,00 410
PspA1 37,82 4,94 335

CTB-PspA1 50,03 5,11 445
PspA3 39,37 4,97 355

CTB-PspA3 51,59 5,15 465

Após  lise  das  culturas  induzidas,  foi  observada  a  presença  de  corpúsculos  de  inclusão 

(sedimentos  opacos)  nos  extratos  celulares  de  CTB,  como  descrito  anteriormente  (L’hoir  e 

colaboradores, 1990), enquanto que nos extratos das outras proteínas foram observados debris celulares 

com aspecto translúcido, indicando que com exceção de CTB, todas as proteínas deste estudo foram 

expressas na forma solúvel no citoplasma bacteriano.

4.2.2. Purificação das proteínas recombinantes por coluna de níquel

As proteínas recombinantes PsaA, CTB-PsaA, PspA1, CTB-PspA1, PspA3 e CTB-PspA3 foram 

purificadas a partir da fração solúvel do conteúdo celular, enquanto que CTB foi purificada a partir dos 

corpúsculos de inclusão, como descrito na seção Materiais e Métodos. Uma vez que o pI de CTB é 

aproximadamente 7,0 e o das outras proteínas está por volta de 5,0 ou 6,0, foi escolhido pH 8,0 para a 
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realização de todas as etapas de purificação, de forma que agregação entre as moléculas de proteína 

fosse desfavorecida. 

A purificação de CTB se mostrou eficiente, uma vez que apenas algumas bandas minoritárias de 

proteínas  contaminantes  foram  observadas  no  gel  de  purificação  (Figura  15).  A  lavagem  dos 

corpúsculos com solução tampão de lavagem dos corpúsculos de inclusão eliminou parcialmente os 

contaminantes.  O  protocolo  inicial  adotado  para  o  processo  de  renaturação  foi  por  diluição  dos 

corpúsculos solubilizados em 2 litros de solução tampão de equilíbrio I (Arêas e colaboradores, 2002). 

Em virtude da precipitação observada nesta etapa, o volume de renaturação foi aumentado para 4 litros, 

que possibilitou a obtenção de maior quantidade de CTB renaturada. A quantidade total de proteína 

obtida pelos dois protocolos foi de aproximadamente 80 mg de proteína purificada por litro de cultura 

induzida. Entretanto, foi obtida uma mistura de 1:1 (monômero vs pentâmero) pelo primeiro protocolo 

(Figura  16  A),  sendo  necessária  purificação  adicional  por  Centriprep,  enquanto  que  o  segundo 

protocolo forneceu quase que exclusivamente a forma pentamérica da proteína (Figura 16 B). Além 

disso, utilizando-se o primeiro protocolo, foi observada perda de grande quantidade de proteína no 

processo de separação por membrana de 30 kDa (Centriprep), fornecendo 13 mg de proteína purificada 

como rendimento final  (Arêas e  colaboradores,  2002).  Quanto à mobilidade em eletroforese,  CTB 

monomérica possui massa molecular aparente de 15 kDa e a forma pentamérica migra como uma 

proteína de 58 kDa, embora o tamanho esperado seja de 69,5 kDa. A migração anômala da forma 

pentamérica foi atribuída à forma tridimensional globular assumida pela forma multimérica de CTB. 
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Figura 15: SDS-PAGE 15% da purificação de CTB a partir de corpúsculos de inclusão. (A) M 
se refere ao padrão de massa molecular, 1 aos corpúsculos de inclusão solubilizados em 
solução tampão de solubilização, 2 à lavagem dos corpúsculos com solução tampão de lavagem 
de corpúsculos, 3 ao sobrenadante das culturas após lise celular, 4 é a fração não adsorvida à 
coluna de Ni2+, 5 se refere à lavagem com solução tampão de ligação à coluna I contendo 
imidazol 60 mmol.L-1, e  7-9 às frações 1, 3 e 5 eluídas da coluna. (B) M é o padrão de massa 
molecular, 1-7 se referem às frações ímpares 7-19 eluídas da coluna de Ni2+. A banda 
correspondente à proteína CTB (15 kDa) está indicada por uma seta. 

Figura 16: SDS-PAGE 15% de CTB purificada em condições não desnaturantes. (A) CTB 
purificada pelo protocolo de renaturação em 2 litros de solução tampão de equilíbrio I. Poços 
1 e 2 se referem a amostras de CTB após e antes da separação em membrana de 30 kDa, 
respectivamente, não fervidas e sem β-mercaptoetanol, enquanto que 3 se refere a CTB 
comercial nas mesmas condições. Poços 4-6 se referem às mesmas amostras citadas fervidas 
na presença de β-mercaptoetanol. (B) CTB purificada pelo protocolo de renaturação em 4 
litros de solução tampão de equilíbrio I. Poço 1 se refere `a amostra de CTB com tratamento 
térmico e redutor, enquanto que CTB não fervida em condições não redutoras pode ser 
observada no poço 2.
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A proteína PsaA (~ 33 kDa) foi purificada a partir da fração solúvel do conteúdo celular, após 

lise em French Pressure. A proteína PsaA, Figura 17 A e B, foi obtida num nível de pureza razoável 

com rendimento de 40 mg de proteína purificada por litro de cultura induzida. Como foram observadas 

grandes quantidades de PsaA nas coletas das lavagens com soluções contendo 40 e 60 mml.L-1 de 

imidazol, estas foram misturadas às frações eluídas da coluna. 

A proteína de fusão CTB-PsaA (~ 46 kDa) foi purificada a partir da fração solúvel de extratos de 

E. coli (Figura 18 A e B). Apesar da pequena perda de proteína observada nas coletas das lavagens com 

soluções contendo 20, 40 e 60 mmol.L-1 de imidazol, foi obtido um rendimento de 40 mg de proteína 

purificada por litro de cultura induzida. A proteína de fusão CTB-PsaA (230,25 kDa) foi obtida na 

forma pentamérica (Figura 19), mostrando que a presença de PsaA não alterou a capacidade de CTB 

formar pentâmeros. 

As proteínas PspA1 (~ 38 kDa) e PspA3 (~ 39 kDa) foram purificadas a partir da fração solúvel 

de  lisados  de  E.  coli BL21  (SI)  transformada  com  as  construções  pAE-pspA1  e  pAE-pspA3, 

respectivamente.  Como  descrito  anteriormente,  estas  proteínas  possuem  massa  aparente  de 

aproximadamente 50 kDa, fato que foi atribuído à presença da região C-terminal rica em resíduos de 

prolina (Yother e colaboradores, 1992). A proteína PspA1 mostrou pouca afinidade por níquel, uma 

vez que foi observada grande perda de proteína nas coletas das lavagens com soluções contendo 5 e 20 

mmol.L-1 de imidazol (Figura 20 A). Estas lavagens apresentaram maior pureza que as frações eluídas, 

e, por esta razão, foram utilizadas nos ensaios. No caso de PspA3, foi observada perda significativa de 

proteína  somente  na  coleta  da  lavagem da  coluna  com solução  tampão contendo 40  mmol.L-1 de 

imidazol. Neste caso, esta coleta de lavagem e as frações eluídas contendo a proteína de interesse foram 

reunidas e utilizadas nos experimentos seguintes (Figura 20 B). Embora os géis das purificações das 

proteínas PspA1 e PspA3 mostrem quantidades de proteína muito diferentes, o rendimento geral das 

purificações destas proteínas foi de 20 mg de proteína purificada por litro de cultura induzida. Esta 
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diferença  aparentemente  se  deve  ao  fato  da  purificação  da  proteína  PspA3 (Figura  20B)  ter  sido 

realizada a partir de somente 250 mL de cultura induzida, enquanto que a purificação de PspA1, a 

partir de 1 L de cultura.
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Figura 17: SDS-PAGE 15% da purificação de PsaA a partir da fração solúvel de extratos 
de E. coli  induzida. (A) M se refere ao padrão de massa molecular, Poço 1 se refere ao 
sobrenadante, 2 à fração não adsorvida à coluna, 3-6 às lavagens com 5, 20, 40 e 60 
mmol.L-1  de imidazol, respectivamente, 7-9 às frações ímpares 1-5 eluídas da coluna de 
Ni2+. (B) M é o padrão de massa molecular, 1-9 se referem às frações ímpares 7-23 eluídas 
da coluna de Ni2+. A banda correspondente à proteína PsaA (33 kDa) está indicada por 
uma seta.

Figura 18: SDS-PAGE 12% da purificação de CTB-PsaA a partir da fração solúvel de 
extratos de E. coli  induzida. (A) M se refere ao padrão de massa molecular, 1 a um clone 
induzido com NaCl, 2 ao extrato total, 3 à fração do sobrenadante e 4 à fração não 
adsorvida à coluna. Poços 5-8 se referem às lavagens com solução tampão de ligação à 
coluna II contendo 5, 20, 40 e 60 mmol.L-1 de imidazol e 9 à fração 1 eluída da coluna. (B) 
M se refere ao padrão de massa molecular e poços 1-9 às frações ímpares 3-19 eluídas da 
coluna de Ni2+. A banda correspondente à proteína monomérica (46 kDa) está indicada por 
uma seta.
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Figura 19: SDS-PAGE 6% da fusão CTB-PsaA em condições não-desnaturantes. Neste 
caso foi utilizado o padrão de massa molecular (HMW-Amersham).  Poço 1 se refere à 
amostra da proteína CTB-PsaA fervida na presença de β-mercaptoetanol, enquanto que a 
amostra 2 não foi fervida e não possui β-mercaptoetanol. A banda correspondendo à forma 
pentamérica (~ 230 kDa) está indicada por uma seta.
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Figura 20: SDS-PAGE 10% da purificação das proteínas PspA1 (A) e PspA3 (B) a partir da 
fração solúvel de extratos de E. coli induzida. (A) M se refere ao padrão de massa molecular, 
1 ao sobrenadante, 2 à fração não-adsorvida à coluna, 3-5 se referem às lavagens com solução 
tampão de ligação à coluna II contendo 5, 20 e 40 mmol.L-1 de imidazol e 6-9 são as frações 
ímpares 3-9 eluídas da coluna de Ni2+. (B) M se refere ao padrão de massa molecular, 1 ao 
extrato total, 2 ao sobrenadante, 3 à fração não-adsorvida, 4-6 se referem às lavagens com 
solução tampão de ligação à coluna II contendo 5, 20 e 40 mmol.L-1  de imidazol e 7-9 às 
frações ímpares 3-7 eluídas da coluna. A banda  correspondente às proteínas de interesse estão 
indicadas por setas. 
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Da  mesma  forma  realizada  para  as  proteínas  mencionadas  anteriormente,  exceto  CTB,  as 

proteínas de fusão CTB-PspA1 e CTB-PspA3 foram purificadas a partir da fração solúvel dos lisados 

de  E. coli   transformada   com   os  plasmídeos  pAE-ctxB-pspA1  e  pAE-ctxB-pspA3. Apesar de 

terem apresentado níveis razoáveis de rendimento, 20 mg de proteína purificada por litro de cultura 

induzida, as proteínas de fusão não foram obtidas com grau de pureza similar às demais mencionadas 

anteriormente (Figura 21 A-D), indicando que o processo de purificação pode ser melhorado. Além 

disso, as duas proteínas foram expressas numa mistura de monômeros e pentâmeros, observada por 

SDS-PAGE 6% (Figuras 22). Como observado para PspA1 e PspA3, as proteínas de fusão possuem 

massa aparente (~ 65 kDa) maior que a esperada (~ 50 kDa) tanto na forma monomérica quanto na 

pentamérica, na qual a massa aparente é de 325 kDa e a esperada é de 250 kDa.

4.3. Caracterização das proteínas recombinantes por Western Blot

A figura 23 mostra a análise de CTB recombinante por Western Blot. Observa-se que esta proteína é 

fortemente e especificamente reconhecida por anticorpos policlonais anti-CT produzidos em coelho e 

anti-CTB produzidos em camundongo. CT e CTB comerciais foram utilizadas como controle positivo, 

enquanto que Sm14  recombinante, uma proteína ligadora de ácidos graxos do verme  Schistosoma 

mansoni (Ramos e colaboradores, 2003), foi utilizada como controle negativo. Observa-se que CTB 

comercial possui contaminação por CTA, como indicado, fato devido ao processo de purificação da 

mesma a partir de culturas de Vibrio cholerae. 

A figura 24 mostra Western Blot da proteína de fusão CTB-PsaA com anticorpos policlonais 

anti-CTB  e  anti-PsaA  produzidos  em  camundongo.  Os  anticorpos  anti-CTB  foram  capazes  de 

reconhecer  especificamente  a  proteína  de  fusão  e  CTB,  enquanto  que  anticorpos  anti-PsaA 

reconheceram a proteína de fusão e a proteína PsaA de forma específica. 
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Figura 21: SDS-PAGE 10% da purificação da proteína de fusão CTB-PspA1 (A e B) e 
SDS-PAGE 12% da purificação de CTB-PspA3 (C e D) a partir da fração solúvel de 
extratos de E. coli  induzida. (A e C) M se refere ao padrão de massa molecular, 1 ao 
sobrenadante, 2 à fração não-adsorvida à coluna, 3-6 às lavagens com solução tampão de 
ligação à coluna II contendo 5, 20, 40 e 60 mmol.L-1 de imidazol, 7-9 às frações ímpares 1-
5 eluídas da coluna de Ni2+. (B e D) M se refere ao padrão de massa molecular, 1-9 às 
frações ímpares 7-23 eluídas da coluna de Ni2+. As bandas correspondentes às proteínas de 
interesse estão indicadas por setas.
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A figura 25 mostra a análise das proteínas de fusão CTB-PspA1 com anti-CTB e anti-PspA1, e 

CTB-PspA3 com anti-CTB e anti-PspA3 por Western Blot. Os anticorpos policlonais produzidos em 

camundongo foram capazes de reconhecer fortemente e especificamente as proteínas de fusão em cada 

caso. CTB, PspA1 ou PspA3 foram utilizados como controles. Foi observado reconhecimento de CTB-

PspA1 ou CTB-PspA3 e CTB por anti-CTB, enquanto que as proteínas de fusão citadas e PspA1 ou 

PspA3 foram reconhecidos por anti-PspA1 ou anti-PspA3, respectivamente.
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4.4. Ensaio funcional das proteínas CTB, CTB-PsaA, CTB-PspA1 e CTB-PspA3

4.4.1. Ensaio funcional de CTB em células de tumor de córtex adrenal de camundongo Y1

O efeito de CT em células adrenais Y1 é bem descrito. Mudanças morfológicas nesta linhagem 

celular são disparadas pelo acúmulo de adenosina monofosfato cíclica (cAMP) e são dependentes da 

ligação da toxina ao gangliosídeo GM1 (Donta e colaboradores, 1982; Wolff e colaboradores, 1973). 

Na presença  de  CT,  cAMP é  produzida  e  as  células  se  tornam arredondadas.  O ensaio  funcional 

realizado para CTB se baseia na competição entre a subunidade e a toxina inteira pela ligação ao GM1 

(Figura 26 A e B). A funcionalidade da forma pentamérica de CTB é detectada por sua capacidade de 

inibir o arredondamento de células Y1 induzido por CT (Arêas e colaboradores, 2002). Neste ensaio, as 

células foram incubadas com concentrações crescentes de CTB recombinante e  comercial  (cCTB). 

Após 1 hora, CT foi adicionada ao meio. Após 2 horas, a morfologia das células foi observada e as 

células arredondadas foram destacadas e contadas. CTB recombinante foi analisada antes (rCTB1) e 

após (rCTB2) separação das frações monomérica e pentamérica por membrana de 30 kDa. As proteínas 

cCTB e rCTB2 inibiram a ligação da toxina de maneira similar,  mostrando que os pentâmeros de 

rCTB2 são capazes de se ligar aos gangliosídeos GM1 da mesma maneira que a subunidade comercial. 

Por outro lado, rCTB1 inibiu de forma menos efetiva o arredondamento das células, fato atribuído à 

presença da  forma  monomérica não ativa na mistura. A adição de um análogo estável de cAMP na 

presença de 10  µg de rCTB2 ou cCTB mostrou que estas proteínas agem na inibição da ligação da 

toxina, e não interferem na cascata de transdução de sinal disparada por cAMP. Embora os resultados 

obtidos tenham sido satisfatórios, este experimento se mostrou trabalhoso, de forma que as proteínas de 

fusão foram avaliadas por GM1-ELISA.  
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4.4.2. Ensaio funcional das proteínas CTB-PsaA, CTB-PspA1 e CTB-PspA3 por GM1-ELISA 

As proteínas de fusão CTB-PsaA, CTB-PspA1 e CTB-PspA3 foram avaliadas em termos de 

funcionalidade  da  fração  CTB por  GM1-ELISA (Figura  27).  Nos 3  casos,  CTB recombinante foi 

utilizada  como controle  positivo.  As  condições  que  utilizavam PsaA,  PspA1 e  PspA3 e  todas  as 

condições  com  sensibilização  das  placas  com  BSA  foram  utilizadas  como  controle  negativo.  As 

proteínas de fusão e CTB recombinantes se ligaram a GM1 de uma maneira dose-dependente. Além 

disso, as curvas das fusões em comparação com a de CTB, em cada caso, apresentaram o mesmo 

padrão. Com base nestes resultados de ligação das proteínas a GM1, assumiu-se que a conformação das 

proteínas  em questão  está  correta,  pelo  menos na porção  CTB, e,  aparentemente  a  presença  de  5 

moléculas  de  PsaA,  PspA1 ou PspA3 na  estrutura  não  eliminou a  capacidade  dos  pentâmeros  de 

ligação ao seu receptor celular, o gangliosídeo GM1, a despeito do fato das proteínas de fusão CTB-

PspA1 e  CTB-PspA3 conterem ainda  uma mistura  de  monômeros  e  pentâmeros  (Figura  22).  Isto 

mostra a viabilidade da construção de proteínas de fusão de antígenos heterólogos com CTB, para 

utilização como antígeno vacinal.
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4.5. Experimentos de imunização com as proteínas de fusão

Foram realizados vários ensaios com esta proteína de fusão, dos quais, alguns representativos 

estão  descritos  a  seguir.  Nos  primeiros  experimentos,  o  lipopolissacarídeo  (LPS)  proveniente  das 

preparações de  E. coli,  não havia sido removido e as quantidades utilizadas das proteínas eram as 

descritas previamente por Briles e colaboradores (2000a). 

4.5.1. Experimentos com a proteína de fusão CTB-PsaA

4.5.1.1. A proteína de fusão CTB-PsaA sem a remoção de LPS induz IgG e IgA anti-PsaA

Foram imunizados  18  camundongos  BALB/C fêmeas  com 10  µL de  inóculo,  por  via 

intranasal, como descrito em Materiais e Métodos. Doze animais de cada condição foram desafiados 

com S. pneumoniae e após 5 dias, foram sacrificados para verificação da inibição de colonização. Os 

animais restantes foram utilizados para medida dos níveis de anticorpos sistêmicos (IgG do soro) e de 

mucosa (IgA da saliva, lavados nasal e brônquico), realizados por ELISA. As condições utilizadas 

foram: Salina, CTB (4 µg), PsaA (1 µg), PsaA (1 µg) + CTB (4 µg), PsaA (1 µg) + CT (4 µg) e CTB-

PsaA (1 e 5 µg). Os dados de diluições de soros e CFUs foram apresentados na forma logarítmica, uma 

vez que, a partir destes dados transformados, testes estatísticos podem ser aplicados (Olsen, 2003), e, 

neste  sentido,  os  resultados  foram  avaliados  por  teste  t de  Student  e  teste  exato  de  Fisher, 

respectivamente. Os maiores níveis de IgG do soro foram observados em camundongos imunizados 

com CTB-PsaA 5 µg, PsaA + CT e CTB-PsaA 1 µg (Figura 28), entretanto, a análise estatística dos 

soros individuais dos camundongos (Tabela 2) mostrou que somente as condições CTB-PsaA 5 µg e 

PsaA  +  CT  produziram  níveis  de  anticorpos  significativamente  diferentes  em  relação  à  salina, 

conforme visto pelo p valor 1. 
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Apesar da grande variabilidade nos níveis  de IgA, verificados nos lavados nasais,  todos os 

animais imunizados com 5 µg da proteína de fusão apresentaram produção de IgA, fato não observado 

para nenhuma outra condição (Figura 29). Além disso, esta foi a única condição que induziu produção 

de IgA nos lavados nasais em níveis estatisticamente diferentes de salina (Tabela 3,  p valor 1). Esta 

condição se mostrou eficiente em induzir produção de IgA também na saliva e nos lavados brônquicos, 

enquanto que 1  µg desta fusão e, PsaA + CT induziram níveis mais baixos de IgA na saliva e não-

detectáveis no lavado brônquico (Figura 29). Adicionalmente, os animais imunizados que apresentaram 

os maiores níveis de IgG no soro, também apresentaram os maiores níveis de IgA nos lavados nasais, 

ou seja, aparentemente houve uma forte correlação entre a produção de IgA e IgG.

Tabela 2: Teste t de Student para comparações, de níveis de IgG, par-par entre as condições e Salina (p valor 1), CTB-PsaA 
5  µg (p valor  2)  ou PsaA (p valor  3)  nos  soros  individuais  da figura  28.  Os valores  marcados com asterisco foram 
considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,006* 0,398
CTB 0,688 8,49x10-5* 0,013*
PsaA 0,398 1,35x10-4* -

PsaA + CTB 0,123 0,032* 0,248
CTB-PsaA 1 µg 0,095 0,202 0,233
CTB-PsaA 5 µg 0,006* - 1,35x10-4*

PsaA + CT 0,007* 0,261 0,136

Tabela 3: Teste t de Student para comparações, de níveis de IgA, par-par entre as condições e Salina (p valor 1), CTB-PsaA 
5  µg (p valor 2) ou PsaA (p valor 3) dos lavados individuais da figura 29. Os valores marcados com asterisco foram 
considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,033* ND
CTB 0,363 0,048* 0,363
PsaA ND 0,033* -

PsaA + CTB 0,102 0,109 0,102
CTB-PsaA 1 µg 0,175 0,188 0,175
CTB-PsaA 5 µg 0,033* - 0,033*

PsaA + CT 0,130 0,330 0,130
ND: Não determinado pois os intervalos de valores comparados eram idênticos.
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No ensaio de colonização da nasofaringe por S. pneumoniae, apesar da grande variabilidade do 

experimento, foi possível observar inibição de colonização nos grupos de animais imunizados com 

CTB-PsaA 5 µg e PsaA + CT (Figura 30). Entretanto, foi observada a mesma inibição para o grupo que 

recebeu  CTB,  provavelmente,  através  de  uma  ativação  imunológica  inespecífica.  Este  efeito 

inespecífico foi atribuído a uma ativação do sistema imune inato, como previamente observado para 

CTB suplementada com traço de CT, quando utilizada como adjuvante para vacina intranasal contra o 

vírus influenza (Matsuo e colaboradores, 2000). Estes dados foram confirmados através da aplicação 

do  teste  t de  Student  para  valores  de  log  de  CFU (Tabela  4)  nas  comparações  entre  Salina  e  as 

condições (p valor 1),  que mostra que as 3 condições citadas como inibidores da colonização são 

estatisticamente diferentes de salina (p  valor 1) e de PsaA (p  valor 3). A comparação do número de 

animais colonizados, pelo teste exato de Fisher (Tabela 5), mostrou o mesmo perfil nas comparações 

par-par entre as condições e salina.
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Tabela 4: Teste t de Student para comparações, de log de CFU, par-par entre as condições e Salina (p valor 1), CTB-PsaA 5 
µg (p valor  2)  ou  PsaA (p valor  3)  dos  lavados individuais  da  figura  30.  Os valores  marcados com asterisco foram 
considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,003* 0,934
CTB 0,015* 0,879 0,004*
PsaA 0,934 0,026* -

PsaA + CTB 0,985 0,009* 0,926
CTB-PsaA 1 µg 0,169 0,032* 0,339
CTB-PsaA 5 µg 0,003* - 0,026*

PsaA + CT 0,002* 0,339 0,009*

Tabela 5: Teste exato de Fisher para comparações, de número de animais colonizados, par-par entre as condições e Salina 
(p valor) da figura 30. Os valores marcados com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições Animais colonizados / 
Animais totais

p valor 

Salina 8/12 (67%) -
CTB 1/12 (8,3%) 0,0068*
PsaA 8/12 (67%) ND

PsaA + CTB 8/12 (67%) ND
CTB-PsaA 1 µg 6/12 (50%) 1,20
CTB-PsaA 5 µg 1/12 (8,3%) 0,0068*

PsaA + CT 1/12 (8,3%) 0,0068*
ND: Não determinado pois os intervalos de valores comparados eram idênticos

4.5.1.2. Determinação da concentração adjuvante de CTB sem indução inespecífica da resposta 

imune

Devido ao efeito inespecífico descrito no item anterior, testes foram realizados com algumas 

condições de CTB, a fim de se determinar que condição não geraria efeito inespecífico na inibição da 

colonização da nasofaringe por S. pneumoniae (Figura 31). O protocolo de imunização foi intranasal, 

como descrito anteriormente, e as condições utilizadas foram: Salina, CTB 4 µg administrados durante 

as três semanas de imunização ou apenas durante as duas primeiras semanas e CTB 1,6 µg (massa de 

CTB presente em 5  µg da proteína de fusão CTB-PsaA) administrados durante as três semanas. Os 

grupos de animais que receberam 4  µg de CTB mostraram uma tendência de diminuição no Log de 

CFU recuperado em comparação ao grupo que recebeu 1,6 µg. O grupo que recebeu 4 µg de CTB por 3 
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semanas se mostrou diferente do que recebeu 1,6 µg (Tabela 6, p valor 2 e p valor 3) e Salina (p valor 

1). Desta forma, todos os experimentos realizados a partir deste momento utilizaram 1,6 µg de CTB e 

as massas das proteínas de fusão foram ajustadas para conter esta quantidade de CTB. Além disso, o 

lipopolissacarídeo proveniente das preparações das proteínas purificadas  foi  removido, como descrito 

em Materiais e Métodos. Este tratamento adicional das proteínas recombinantes se tornou necessário, 

devido aos efeitos mitogênico e adjuvante associados ao LPS bacteriano (Gamvrellis e colaboradores, 

2004; Gould e colaboradores, 2004).

Tabela 6: Teste t de Student para comparações, de log de CFU, par-par entre as condições e Salina (p valor 1), CTB 4 µg 3x 
(p valor  2)  e  CTB  1.6  µg  3x  (p valor  3)  da  figura  31.  Os  valores  marcados  com  asterisco  foram  considerados 
estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,032* 0,61

CTB 4 µg - 3x 0,032* - 0,030*
CTB 4 µg - 2x 0,13 0,43 0,086

CTB 1.6 µg - 3x 0,61 0,030* -
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4.5.1.3. A proteína de fusão CTB-PsaA após remoção de LPS também induz a produção de IgG e 

IgA anti-PsaA

Da  mesma  forma  descrita  para  os  experimentos  anteriores,  camundongos  BALB/C  foram 

imunizados por via intranasal,  conforme descrito em Materiais e Métodos. As condições utilizadas 

neste experimento foram: Salina, CTB (1,6 µg), PsaA (3,4 µg), PsaA (3,4 µg) + CTB (1,6 µg), CTB-

PsaA (1 e 5 µg). A produção de anticorpos anti-PsaA de isotipos IgG, nos soros individuais, e IgA, na 

saliva (pool), foi verificada por ELISA (Figura 32).

Mesmo após tratamento para remoção de LPS das amostras de proteína, foi observada a indução 

de IgG anti-PsaA em todas as condições nas quais PsaA foi utilizada (Figura 32). As condições PsaA, 

CTB-PsaA (1 e 5  µg) induziram produção de IgG em níveis significativamente diferentes do grupo 

imunizado com Salina, fato confirmado pelo teste t de Student (Tabela 7, p valor 1). Adicionalmente, 

5  µg  da  fusão  se  mostraram estatisticamente  diferentes  de  todas  as  outras  condições  (p valor  2), 

inclusive de todas as condições que continham PsaA (p valor 2 e 3). Isto sugere que nesta condição, 

CTB funcionou como adjuvante para PsaA. Salina e CTB se mostraram estatisticamente inferiores à 

condição de PsaA (p valor 3). Da mesma forma observada para os experimentos anteriores, a produção 

de IgA na saliva foi observada somente nas condições nas quais CTB-PsaA havia sido administrada 

(Figura 25). Estes dados confirmaram os resultados anteriores da capacidade de CTB-PsaA induzir a 

produção de IgG e IgA anti-PsaA pela ação adjuvante de CTB, presente na fusão, independente de 

LPS.
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Tabela 7: Teste t de Student para comparações, de níveis de IgG, par-par entre as condições e Salina (p valor 1), CTB-PsaA 
5 µg (p valor 2) ou PsaA (p valor 3) dos soros individuais da figura 32. Os valores marcados com asterisco foram 
considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,0003* 0,016*
CTB 0,392 0,0001* 0,008*
PsaA 0,016* 0,026* -

PsaA + CTB 0,363 0,003* 0,205
CTB-PsaA 1 µg 0,018* 0,022* 0,884
CTB-PsaA 5 µg 0,0003* - 0,026*

Na época em que estes experimentos estavam sendo realizados, foi estabelecida uma colaboração 

entre o nosso grupo e um pesquisador do Harvard Children’s Hospital, Dr. Richard Malley, que obteve 

bons  resultados  com  experimentos  de  inibição  de  colonização  da  nasofaringe  de  camundongos 

C57BL/6, imunizados com uma vacina celular não-capsulada, com CTB como adjuvante (Malley e 

colaboradores, 2004). Por esta razão, os experimentos com a fusão CTB-PsaA foram repetidos nesta 

linhagem de camundongos. As quantidades de proteínas recombinantes e o protocolo de imunização 

foram os mesmos utilizados no experimento de imunização de BALB/C após remoção de LPS. Os 
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níveis  de  IgG  dos  soros  individuais  e  de  IgA  da  saliva  (pool)  obtidos  no  experimento  com 

camundongos C57BL/6 foram analisados por ELISA (Figura 33).

Os maiores níveis de anticorpos IgG anti-PsaA observados foram produzidos pelos camundongos 

inoculados com a proteína de fusão nas duas massas utilizadas (Figura 33). Estas condições foram as 

únicas estatisticamente diferentes de salina (Tabela 8, p valor 1) e, juntamente com a condição PsaA + 

CTB se mostraram diferentes de PsaA sozinha (p valor 3). Neste experimento, foi possível mostrar o 

efeito  adjuvante  de  CTB  tanto  na  forma  fusionada  quanto  coadministrada  com  PsaA,  fato  não 

observado nos experimentos anteriores. Como visto no experimento anterior, camundongos imunizados 

com 5  µg da proteína de fusão apresentaram níveis de anticorpos estatisticamente superiores aos de 

todas  as  condições,  inclusive  da  condição  que  utilizou  1  µg  da  mesma proteína.  Estes  resultados 

confirmam novamente o efeito adjuvante de CTB na fusão CTB-PsaA, em termos de produção de 

anticorpos IgG anti-PsaA observado em 1 e 5 µg  desta proteína, se comportando de uma forma dose-

dependente. Da mesma forma, foi detectada IgA na saliva dos animais que receberam 1 ou 5  µg da 

proteína de fusão CTB-PsaA (Figura 33). 

Tabela 8: Teste t de Student para comparações, de níveis de IgG, par-par entre as condições e Salina (p valor 1), CTB-PsaA 
5  µg (p valor  2)  ou PsaA (p valor  3)  dos  soros  individuais  da figura  33.  Os valores  marcados com asterisco foram 
considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 4,68 x 10-8* 0,303
CTB 0,880 8,18 x 10-9* 0,165
PsaA 0,303 7,74 x 10-11* -

PsaA + CTB 0,190 1,92 x 10-6* 0,035*
CTB-PsaA 1 µg 9,73 x 10-8* 0,024* 1,78 x 10-8*
CTB-PsaA 5 µg 4,68 x 10-8* - 7,74 x 10-11*
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4.5.1.4. A proteína de fusão CTB-PsaA, após remoção de LPS, inibe colonização da nasofaringe 

de camundongos por S. pneumoniae

No ensaio de colonização da nasofaringe por S. pneumoniae em camundongos C57BL/6 (Figura 

34), foi observado que animais imunizados com 5  µg de CTB-PsaA apresentaram uma diminuição, 

estatisticamente significativa, no número de CFU recuperado em relação aos animais que receberam 

salina (Tabela 9, p valor 1 e 2), embora animais imunizados com a proteína de fusão nas duas massas 

utilizadas tenham apresentado o mesmo nível de anticorpos IgA anti-PsaA. 
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Tabela 9: Teste t de Student para comparações, de log de CFU, par-par entre as condições e Salina (p valor 1), CTB-PsaA 5 
µg (p valor 2) ou PsaA (p valor 3) dos lavados nasais individuais da figura 34. Os valores marcados com asterisco foram 
considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,024* 0,334
CTB 0,135 0,168 0,737
PsaA 0,334 0,112 -

PsaA + CTB 0,239 0,189 0,744
CTB-PsaA 1 µg 0,289 0,160 0,794
CTB-PsaA 5 µg 0,024* - 0,160

Quando a análise é feita em relação ao número de animais colonizados (Tabela 10), da mesma 

forma que para número de CFUs recuperado, somente os animais imunizados com 5  µg da fusão se 

mostraram  estatisticamente  diferentes  dos  que  receberam  salina.  De  maneira  geral,  os  resultados 

obtidos a partir dos experimentos de imunização com a fusão CTB-PsaA em BALB/C e em C57BL/6 

mostraram que esta proteína é capaz de induzir resposta imune eficiente na produção de anticorpos IgG 
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e  IgA  anti-PsaA  independente  de  LPS,  e  eficaz  na  inibição  de  colonização  da  nasofaringe  por 

Streptococcus pneumoniae. 

Tabela 10: Teste exato de Fisher para comparações, de número de animais colonizados, par-par entre as condições e Salina 
(p valor) da figura 34. Os valores marcados com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições Animais colonizados / 
Animais totais

p valor 

Salina 11/12 (91,7%) -
CTB 10/12 (83,3%) 0,891
PsaA 7/12 (58,3%) 0,071

PsaA + CTB 8/12 (66,7%) 0,249
CTB-PsaA 1 µg 8/12 (66,7%) 0,249
CTB-PsaA 5 µg 6/12 (50%) 0,048*

4.5.2. Experimentos com as proteínas de fusão CTB-PspA1 e CTB-PspA3

4.5.2.1.  Indução  de  anticorpos  IgG anti-PspA1 e  anti-PspA3 em animais  imunizados  com as 

proteínas de fusão CTB-PspA1 e CTB-PspA3 por via intranasal ou intradérmica

Após remoção de LPS das preparações das proteínas de fusão CTB-PspA1 e CTB-PspA3, a 

imunogenicidade das mesmas foi avaliada. Com base no efeito inespecífico observado na condição de 

4 µg de CTB no ensaio de colonização da nasofaringe por S. pneumoniae (Figura 31), as quantidades 

de proteína utilizadas nestes experimentos foram ajustadas para conter 1,6  µg de CTB. As proteínas 

PspA1 e  PspA3,  neste  item,  serão  mencionadas  de  uma forma genérica  como PspA para  fins  de 

simplificação.  As seguintes condições foram utilizadas nestes experimentos:  Salina,  CTB (1,6  µg), 

PspA (4,0  µg), PspA (4,0  µg) + CTB (1,6  µg),  CTB-PspA (5,6  µg), PspA (10  µg) + Al(OH)3 (via 

intraperitoneal) e Vacina Pneumovax (Merck Sharp & Dohme) (via intraperitoneal). Uma vez que a 

proteção  contra  desafio  intraperitoneal  letal  com  S.  pneumoniae pode  ser  atingida através  de uma 

imunização que resulte em níveis razoáveis de IgG anti-PspA, como descrito na literatura (Miyaji e 

colaboradores, 2003; Briles e colaboradores, 2000b), camundongos BALB/C foram imunizados por via 
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intranasal ou intradérmica. A condição PspA + Al (OH)3 (Alum) foi incluída como controle, pois é 

capaz de induzir  a produção de altos níveis  de IgG, e a condição Pneumovax foi utilizada como 

controle  positivo  para  os  desafios  intraperitoneais  com  linhagens  virulentas  adequadas  de  S. 

pneumoniae.  Primeiramente,  um  experimento  foi  realizado  com  6  animais  por  condição,  cuja 

imunização intranasal foi avaliada em termos de indução de IgG no soro e IgA na saliva. No caso da 

fusão CTB-PspA1, o experimento foi repetido com condições de imunização intradérmica (6 animais 

por condição). Os dados de anticorpos IgG correspondendo aos experimentos de imunização intranasal 

e  intradérmica  realizados  com esta  proteína  de  fusão  foram reunidos  e  representados  de  maneira 

simplificada na figura 35. Os maiores níveis de IgG foram obtidos nas condições   PspA1 + Alum, e 

nas que utilizavam as   fusões  ou  nas  quais  PspA1  foi  coadministrado  com  CTB,  por  via 

intradérmica (Figura 35). Isto sugere que CTB funcionou como adjuvante, em termos de produção de 

anticorpos,  tanto na forma fusionada quanto coadministrada com CTB nesta via de imunização.  A 

fusão por via intranasal foi capaz de  induzir  produção  de  IgG  anti-PspA1  em  níveis detectáveis, 

porém muito mais baixos que as mesmas proteínas administradas por via intradérmica. Ao contrário 

dos experimentos anteriores com a proteína de fusão CTB-PsaA, não foi detectada a presença de IgA 

nem  mesmo  nas  condições  nas  quais  a  proteína  de  fusão  CTB-PspA1  foi  administrada  por  via 

intranasal (Figura 35).

Os valores de p correspondentes às comparações de níveis de anticorpos anti-PspA1 (Tabelas 

11 e 12), por teste  t de Student, estão mostrados a seguir.  Por via intranasal (Tabela 11), somente a 

proteína de fusão CTB-PspA1 e o controle positivo PspA1 + Alum induziram níveis de anticorpos 

estatisticamente  superiores  aos  observados nos  animais  que  receberam salina (p valor  1)  e  PspA1 

sozinha (p valor 3). Por outro lado, análise dos resultados da via intradérmica (Tabela 12) mostrou que 

os níveis de anticorpos induzidos por PspA1 + Alum, e PspA1 fusionado ou coadministrado com CTB 

são estatisticamente diferentes de salina (p valor 1) e PspA1 (p valor 3). Além disso, a fusão induziu 
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níveis de anticorpos estatisticamente diferentes de todos os controles negativos (Salina, CTB e PspA1) 

(p valor 2). O efeito adjuvante de CTB na forma coadministrada com o antígeno foi observado somente 

por via intradérmica, enquanto que a forma fusionada com PspA1, tanto por via intranasal quanto por 

via intradérmica, foi eficiente no aumento da resposta imune contra PspA1.  

Tabela 11: Teste  t de Student para comparações, de níveis de IgG da imunização intranasal, par-par entre as condições e 
Salina (p valor 1), CTB-PspA1 (p valor 2) ou PspA1 (p valor 3) dos soros individuais da figura 35. Os valores marcados 
com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,005* 1
CTB 0,720 0,005* 0,505

PspA1 1 0,001* -
PspA1 + CTB 0,175 0,025* 0,363
CTB-PspA1 0,005* - 0,001*

PspA1 + Alum 2,70 x 10-5* 8,95 x 10-5* 2,70 x 10-5*
Pneumovax-23 0,611 0,005* 0,611
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Tabela 12: Teste t de Student para comparações, de níveis de IgG da imunização intradérmica, par-par entre as condições e 
Salina (p valor 1), CTB-PspA1 (p valor 2) ou PspA1 (p valor 3) dos soros individuais da figura 35. Os valores marcados 
com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,014* 0,390
CTB 0,505 0,009* 0,580

PspA1 0,390 0,020* -
PspA1 + CTB 0,010* 0,526 0,002*
CTB-PspA1 0,014* - 0,020*

PspA1 + Alum 0,0001* 0,0006* 0,0001*
Pneumovax-23 0,859 0,0006* 0,114

No caso da proteína de fusão CTB-PspA3, um experimento preliminar com as condições por 

via intranasal  e  controles PspA3 + Alum e Pneumovax (6 animais por condição) foi  realizado. A 

seguir,   um outro experimento,  com 12 animais por condição,  foi  realizado para as condições das 

proteínas por via intradérmica, e 6 animais para a administração da proteína de fusão por via intranasal, 

utilizada  como  controle.  Da  mesma  forma,  os  dados  provenientes  destes  2  experimentos  estão 

representados de maneira simplificada na figura 36.

Como observado para a proteína de fusão CTB-PspA1 (Figura 35), os maiores níveis de IgG 

foram observados nos animais que receberam a   fusão  ou  nas  quais  PspA3  foi  coadministrado  com 

CTB,  por  via intradérmica (Figura 36). Isto sugere que CTB funcionou como adjuvante, em termos de 

produção  de  anticorpos,  tanto  na  forma  fusionada  quanto  coadministrada  com CTB  nesta  via  de 

imunização. Entretanto, diferentemente do experimento anterior, PspA3 sozinho foi capaz de induzir 

níveis significativos de IgG, por via intradérmica. Por outro lado, a fusão por via intranasal foi capaz de 

induzir  produção  de  IgG  anti-PspA3  em  níveis detectáveis, porém muito mais baixos que as 

mesmas  proteínas  administradas  por  via  intradérmica,  analogamente  aos  dados  observados  no 

experimento anterior. Da mesma forma descrita para CTB-PspA1, não foi detectada a presença de IgA 

anti-PspA3  nem  mesmo  nos  animais  imunizados  com  a  proteína  de  fusão  CTB-PspA3  por  via 

intranasal (resultados não mostrados).
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A análise estatística dos resultados obtidos na imunização de camundongos BALB/C com a 

proteína  de  fusão  CTB-PspA3 está  expressa  nas  tabelas  13  e  14.  Por  via  intranasal  (Tabela  13), 

somente  animais  imunizados  com   PspA3  +  Alum   apresentaram  níveis  de  IgG  estatisticamente 

diferentes dos animais que receberam salina (p valor 1), PspA3 sozinha (p valor 3) e a própria fusão (p 

valor 2). Por outro lado, por via intradérmica (Tabela 14), todas as condições foram estatisticamente 

diferentes  de  PspA3 sozinha  (p valor  3)  e  todas  aquelas  que  continham PspA3 na  formulação  se 

mostraram diferentes de salina (p valor 1). Somente PspA3 + CTB não se mostrou estatisticamente 

diferente da fusão (p valor 2). Neste caso, CTB exerceu um efeito adjuvante na produção de anticorpos, 

tanto  na  forma  fusionada  quanto  coadministrada  por  via  intradérmica,  porém  este  efeito  não  foi 

observado em animais imunizados por via intranasal.
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Tabela 13: Teste  t de Student para comparações, de níveis de IgG da imunização intranasal, par-par entre as condições e 
Salina (p valor 1), CTB-PspA3 (p valor 2) ou PspA3 (p valor 3) dos soros individuais da figura 36. Os valores marcados 
com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 0,110 0,748
CTB 0,315 0,275 0,432

PspA3 0,748 0,102 -
PspA3 + CTB 1 0,136 0,789
CTB-PspA3 0,110 - 0,102

PspA3 + Alum 0,0001* 1,35 x 10-7* 0,0003*
Pneumovax-23 0,184 7,57 x 10-6* 0,175

Tabela 14: Teste t de Student para comparações, de níveis de IgG da imunização intradérmica, par-par entre as condições e 
Salina (p valor 1), CTB-PspA3 (p valor 2) ou PspA3 (p valor 3) dos soros individuais da figura 36. Os valores marcados 
com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Condições p valor 1 p valor 2 p valor 3
Salina - 1,15 x 10-9* 6,79 x 10-8*
CTB 0,268 5,78 x 10-9* 7,74 x 10-6*

PspA3 6,79 x 10-8* 0,022* -
PspA3 + CTB 1,76 x 10-9* 0,413 0,004*
CTB-PspA3 1,15 x 10-9* - 0,022*

PspA3 + Alum 2,17 x 10-14* 1,62 x 10-12* 3,32 x 10-10*
Pneumovax-23 0,980 2,70 x 10-11* 6,89 x 10-7*

4.5.2.2.  Proteção  parcial  contra  desafio  intraperitoneal  com  S.  pneumoniae em  animais 

imunizados pela via intradérmica com CTB-PspA3, mas não com CTB-PspA1

Após coleta de soro e saliva para verificação dos níveis de anticorpos IgG e IgA específicos, os 

camundongos foram desafiados por via intraperitoneal com linhagens de  Streptococcus pneumoniae 

que expressam PspAs homólogos aos utilizados nas imunizações. Este modelo de desafio reproduz a 

septicemia observada em infecções causadas por S. pneumoniae.

Camundongos BALB/C imunizados com a proteína de fusão CTB-PspA1, e todos os controles 

deste experimento, foram desafiados por via intraperitoneal com uma linhagem de S. pneumoniae que 

expressa PspA pertencente ao clado 1 (linhagem St 491/00, sorotipo 6B). A sobrevivência dos animais 

foi  acompanhada por 21 dias. A análise estatística da sobrevivência dos animais que receberam as 

amostras  pelas  vias  intranasal,  intradérmica  ou  intraperitoneal  mostrou  que  somente  os  animais 
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imunizados com a vacina comercial polissacarídica, Pneumovax, foram protegidos do desafio de uma 

forma eficiente  e  significativamente diferente  dos  animais  que receberam salina por  via  intranasal 

(Tabela  15,  p valor)  ou intradérmica (Tabela  16,  p valor).  Desta  forma,  apesar dos níveis  de IgG 

induzidos  pela  proteína  de  fusão  e  por  PspA1  coadministrado  com  CTB,  principalmente  por  via 

intradérmica, e ainda por PspA1 + Alum, estes anticorpos não conferiram imunidade a infecções pelo 

patógeno. 

Tabela 15: Teste exato de Fisher para comparações, de número de animais sobreviventes ao desafio do experimento da via 
intranasal e controles, par-par entre as condições e Salina (p valor) do desafio intraperitoneal com a linhagem St 491/00. Os 
valores marcados com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Via de 
imunização

Condições Animais sobreviventes / 
Animais totais

p valor 

Intranasal Salina 1/6 (17%) -
Intranasal CTB 0/6 (0%) 0,5
Intranasal PspA1 1/6 (17%) ND
Intranasal PspA1 + CTB 1/6 (17%) ND
Intranasal CTB-PspA1 1/6 (17%) ND

Intraperitoneal PspA1 + Alum 2/6 (33%) 0,91
Intraperitoneal Pneumovax 6/6 (100%) 0,008*

ND: Não determinado pois os intervalos de valores eram os mesmos 

Tabela 16: Teste exato de Fisher para comparações, de número de animais sobreviventes ao desafio do experimento da via 
intradérmica e controles, par-par entre as condições e Salina (p valor) do desafio intraperitoneal com a linhagem St 491/00. 
Os valores marcados com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Via de 
imunização

Condições Animais sobreviventes / 
Animais totais

p valor 

Intradérmica Salina 0/6 (0%) -
Intradérmica CTB 2/6 (33%) 0,23
Intradérmica PspA1 1/6 (17%) 0,5
Intradérmica PspA1 + CTB 1/6 (17%) 0,5
Intradérmica CTB-PspA1 0/6 (0%) ND

Intraperitoneal PspA1 + Alum 2/6 (33%) 0,23
Intraperitoneal Pneumovax 6/6 (100%) 0,001*
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Da mesma forma descrita anteriormente, camundongos BALB/C imunizados com a proteína de fusão 

CTB-PspA3,  e  todos  os  controles  deste  experimento,  foram desafiados  com uma linhagem de  S. 

pneumoniae que expressa PspA do clado 3 (linhagem St  679/99,  sorotipo 6B).  Através da análise 

estatística dos animais que receberam as amostras por via intranasal,  intradérmica e intraperitoneal 

(Tabelas 17 e 18), observou-se proteção, mesmo que parcial,  apenas dos animais que receberam a 

vacina comercial ou a proteína de fusão por via intradérmica (Tabela 18). Estas diferenças em indução 

de  proteção  pelas  proteínas  de  fusão  CTB-PspA1  e  CTB-PspA3  podem  ser  devidas  em  parte  a 

diferenças na razão IgG1/IgG2a anti-PspA, induzida pela vacinação com a proteína de fusão CTB-

PspA1, em comparação com a resposta apresentada por animais imunizados com a fusão CTB-PspA3. 

Acredita-se que uma resposta balanceada em termos da produção de IgG1 e IgG2a esteja relacionada à 

proteção de camundongos contra desafio intraperitoneal com linhagens virulentas de  S. pneumoniae 

(Miyaji e colaboradores, 2002b). Por esta razão, a razão IgG1/IgG2a dos soros individuais dos animais 

imunizados com as proteínas recombinantes foi determinada.

Tabela 17: Teste exato de Fisher para comparações, de número de animais sobreviventes ao desafio do experimento da via 
intranasal e controles, par-par entre as condições e Salina (p valor) do desafio intraperitoneal com a linhagem St 679/99. Os 
valores marcados com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Via de 
imunização

Condições Animais sobreviventes / 
Animais totais

p valor 

Intranasal Salina 0/6 (0%) -
Intranasal CTB 0/6 (0%) ND
Intranasal PspA3 0/6 (0%) ND
Intranasal PspA3 + CTB 0/6 (0%) ND
Intranasal CTB-PspA3 3/12 (25%) 0,27

Intraperitoneal PspA3 + Alum 7/18 (39%) 0,09
Intraperitoneal Pneumovax 11/17 (65%) 0,009*

ND: Não determinado pois os intervalos de valores eram os mesmos 
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Tabela 18: Teste exato de Fisher para comparações, de número de animais sobreviventes ao desafio do experimento da via 
intradérmica e controles, par-par entre as condições e Salina (p valor) do desafio intraperitoneal com a linhagem St 679/99. 
Os valores marcados com asterisco foram considerados estatisticamente significativos (p < 0,05).

Via de 
imunização

Condições Animais sobreviventes / 
Animais totais

p valor 

Intradérmica Salina 3/18 (17%) -
Intradérmica CTB 2/18 (11%) 1,22
Intradérmica PspA1 5/18 (28%) 0,96
Intradérmica PspA1 + CTB 4/18 (22%) 1,52
Intradérmica CTB-PspA1 10/18 (56%) 0,018*

Intraperitoneal PspA1 + Alum 7/18 (39%) 0,13
Intraperitoneal Pneumovax 11/17 (65%) 0,005*

4.5.2.3. Determinação da razão IgG1/IgG2a dos soros individuais 

Os níveis de IgG1 e IgG2a dos soros individuais dos animais imunizados, por via intradérmica, 

foram determinados por  ELISA, conforme descrito  em Materiais  e  Métodos.  Estes  anticorpos  são 

indicativos  do  caráter  da  resposta  imune.  Em camundongos,  anticorpos  IgG1 e  IgG2a  indicam a 

indução de resposta imune predominantemente Th2 e Th1, respectivamente. Através desta análise, foi 

possível observar que imunização com todas as proteínas recombinantes induzem uma resposta imune 

de caráter predominantemente Th2 (Figura 37). Entretanto, os animais que receberam a proteína de 

fusão CTB-PspA3 apresentaram uma resposta imune mista menos polarizada para caráter Th2, do que 

os animais imunizados com todas  as outras proteínas.  Somando-se ao fato que a  imunização com 

PspA1 ou PspA3 + Alum induz a produção de altos níveis de anticorpos, majoritariamente de isotipo 

IgG1, e não confere proteção aos animais desafiados intraperitonealmente, provavelmente, a diferença 

na razão IgG1/IgG2a, induzida por estas imunizações, é um fator importante na proteção dos animais 

contra septicemia, o que explicaria a resposta protetora observada nos animais imunizados com CTB-

PspA3 por via intradérmica.  
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5. DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES

A estratégia  de  vacinação  é  a  medida  profilática  mais  eficiente  para infecções  causadas  por 

bactérias e por alguns tipos de vírus. As vacinas tradicionais são constituídas por microorganismos 

vivos  atenuados  ou  inativados,  componentes  microbianos  purificados,  conjugados  de  proteína  e 

polissacarídeo, ou proteínas recombinantes (Vajdy e colaboradores, 2004; Liljeqvist e Stahl, 1999).

Alternativas  de  baixo  custo  para  produção  de  vacinas  tradicionais  são  particularmente 

importantes em países em desenvolvimento, nos quais doenças infecciosas são endêmicas, condições 

de higiene são deficitárias e, as verbas destinadas aos programas de saúde e à pesquisa biomédica são 

insuficientes  e  consideradas  investimentos  de  alto  risco (Freytag e  colaboradores,  2005;  Buxton e 

colaboradores, 2004). Além disso, a necessidade de adição de adjuvantes apropriados às formulações 

vacinais  pode  elevar  o  custo  de  produção  destas  vacinas.  Neste  sentido,  as  técnicas  de  Biologia 

Molecular  e  o  uso  de  sistemas  de  expressão,  como  E.  coli,  facilitaram  a  obtenção  de  proteínas 

recombinantes, utilizadas como antígeno e/ou adjuvante, em termos de custo e processamento (Swartz, 

2001).  Adicionalmente,  a  expressão  de  moléculas  híbridas  do  tipo  antígeno-adjuvante  tem  sido 

utilizada como alternativa de diminuição de custos de produção e aumento da eficiência das vacinas em 

questão. Nossos resultados mostraram a produção de moléculas híbridas do tipo CTB-antígenos de S. 

pneumoniae em E. coli numa forma estável, através de etapas simples de expressão e purificação, como 

uma alternativa de formulação vacinal de fácil realização e economicamente viável, pelo menos em 

escala de laboratório. 

Em  adição  às  técnicas  tradicionais  de  Biologia  Molecular,  o  surgimento  da  tecnologia  de 

seqüenciamento  completo  de  genomas  bacterianos  levou  ao  desenvolvimento  de  tecnologias  de 

identificação de novos candidatos vacinais em larga-escala e de criação de vacinas vivas atenuadas 

mais seguras (Scarselli e colaboradores, 2005). O uso desta estratégia no seqüenciamento do genoma 
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da linhagem de laboratório R6 da bactéria  Streptococcus pneumoniae forneceu dados interessantes a 

respeito de genes adquiridos de espécies relacionadas, que conferem resistência a diversos tipos de 

antibióticos  (Hoskins  e  colaboradores,  2001).  Esta  aquisição  é  conseqüência  da  alta  freqüência  de 

recombinação  no  genoma  desta  bactéria  Gram-positiva  naturalmente  competente  (Yother  e 

colaboradores, 2002). O fenômeno de transferência gênica horizontal é considerado um dos fatores 

mais importantes na evolução microbiana,  principalmente relacionado à adaptação às condições do 

hospedeiro.  A  análise  do  genoma  de  S.  pneumoniae revelou  que  as  zonas  de  plasticidade  foram 

responsáveis pela aquisição de muitas características atuais deste patógeno. Estas regiões compreendem 

aproximadamente 10% do genoma e codificam genes envolvidos em vias de biossíntese da cápsula 

polissacarídica,  produção de bacteriocinas  e  modulação de proteínas  de superfície.  Estas  zonas  de 

plasticidade  possuem conteúdo  GC atípico  e  parecem ter  sido  adquiridas  através  de  transferência 

gênica horizontal (Yother e colaboradores, 2002).  Além das proteínas de superfície e ancoradas à 

membrana celular já bem caracterizadas na literatura como PsaA, PspA, CbpA, LytA, LytB (Jedrzejas, 

2001),  várias  proteínas  de  função  desconhecida  ou  hipotéticas  foram  identificadas  (Hoskins  e 

colaboradores, 2001). Dentre as quais, 5 novos antígenos, não caracterizados imunologicamente, foram 

selecionados através do uso desta abordagem aliada à imunização de camundongos com as proteínas de 

interesse.  Estes  novos  antígenos  estão  presentes  em isolados  de  sorotipos  capsulares  presentes  na 

vacina comercial  polissacarídica e  são capazes de proteger camundongos contra desafios letais  em 

modelo de septicemia, de modo análogo à resposta induzida por PspA, utilizada como controle. Além 

disso,  soro  de  pacientes,  diagnosticados  com infecções  pneumocócicas  em fase  convalescente,  foi 

capaz de reconhecer especificamente alguns destes antígenos (Wizemann e colaboradores, 2001).

No nosso trabalho, a escolha de PsaA e PspA como antígenos de interesse para composição de 

vacinas de mucosa e/ou parenterais, em fusão com CTB, residiu no papel destas proteínas nas etapas de 
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colonização e de septicemia (Briles e colaboradores, 2000c) da infecção. Além disso, estas proteínas 

estão bem caracterizadas em termos de estrutura e função (Jedrzejas, 2001). 

O uso de PCR na síntese do gene ctxB possibilitou a obtenção de um gene versátil, cujos códons 

codificadores,  teoricamente,  podem facilitar  a  expressão  da  proteína  por  alguns  microorganismos. 

Embora os códons tenham sido modificados,  a  massa de CTB produzida foi  similar  à  descrita na 

literatura  para  2  mutantes  de  CTB,  produzidos  em  E.  coli,  que  possuíam  2  ou  3  resíduos  de 

aminoácidos inseridos na extremidade N-terminal da proteína madura (L’hoir e colaboradores, 1990). 

Apesar de nenhuma diferença em nível de expressão de CTB em E. coli ter sido observado,  o domínio 

desta técnica de síntese de genes é estrategicamente importante na utilização de códons preferenciais, 

essenciais para expressão em sistemas de levedura, por exemplo (Song e colaboradores, 2004; Withers-

Martinez e colaboradores, 1999).

A expressão de CTB ocorreu na forma de corpúsculos de inclusão, ao contrário de todas as outras 

proteínas utilizadas neste trabalho. Esta diferença de solubilidade pode ser atribuída ao nível mais alto 

de expressão de CTB, em comparação com as outras proteínas deste estudo. De uma forma geral, a alta 

processividade da T7 RNA Polimerase (Martin e colaboradores, 1988) e o alto número de cópias por 

célula  do  vetor  de  expressão  pAE  (Ramos  e  colaboradores,  2004)  podem  resultar  em  grandes 

quantidades de mRNA. Em conseqüência disto, a tradução destes mRNAs recém-sintetizados resulta 

em altas  concentrações de cadeias polipeptídicas  nascentes em conformações  não-nativas,  entre  as 

quais ocorrem interações de resíduos hidrofóbicos expostos após desnaturação, processo que pode ser 

seguido por agregação. Estes agregados formam conjuntos de proteínas “não-renaturáveis” que são 

inacessíveis à ação de chaperonas e de proteases bacterianas (Rosen e colaboradores, 2002). Uma outra 

possibilidade para a diferença de solubilidade destas proteínas é a carga residual de cada uma no pH 

celular bacteriano. Baseado nos valores de pI de cada proteína, sabe-se que nestas condições, CTB 

encontra-se praticamente neutra, enquanto que as demais proteínas possuem carga residual neste pH.
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A expressão de proteínas recombinantes de diferentes organismos foi realizada com sucesso no 

sistema pAE (Colombi e colaboradores, 2004; Abreu e colabordores, 2004; Neves e colaboradores, 

2004;  Ramos  e  colaboradores,  2003  e  Junqueira  de  Azevedo,  2001).  Neste  sistema,  a  proteína  é 

expressa  com 6  resíduos  de  histidina  na  extremidade  N-terminal,  para  facilitar  a  purificação  por 

cromatografia de afinidade em coluna carregada com Ni2+. A baixa massa molecular destes 6 resíduos 

de Histidina e a possibilidade de serem utilizados tanto em condições nativas quanto desnaturantes de 

purificação tornam este sistema adequado para purificação de proteínas recombinantes obtidas a partir 

de extratos de  E. coli.  Algumas proteínas deste estudo foram isoladas em coletas de lavagens com 

baixas concentrações de imidazol e com graus de pureza variáveis. Estas diferenças podem ter sido 

conseqüência da diferença de afinidade de cada proteína pelo Ni2+. Dados da literatura mostram a alta 

afinidade de CT por Ni2+, principalmente devida aos resíduos 13 e 94 de Histidinas presentes na CTB 

madura (Dertzbaugh e colaboradores, 1998). A presença destes 2 resíduos de Histidina pode explicar a 

afinidade adicional de CTB, fato verificado pela eluição da proteína ocorrer apenas após lavagem da 

coluna com uma solução tampão contendo 1 mol.L-1 de imidazol na presença de alta concentração de 

NaCl.

Dados da literatura mostram que proteínas recombinantes contendo 10 resíduos de Histidina em 

tandem na região N-terminal são propensas a sofrer oligomerização, induzida por baixas concentrações 

de Ni2+ que podem se desprender da coluna durante a eluição (Hom e colaboradores, 1998). Os autores 

comentam que esta oligomerização pode levar à precipitação da proteína de interesse, reversível pela 

adição de EDTA. Uma vez que CTB possui os 6 resíduos de Histidina na extremidade N-terminal e 

outros  2  na  seqüência  madura  responsáveis  pela  alta  afinidade  pelo  Ni2+,  e  por  esta  razão,  mais 

propensa à precipitação, e esta subunidade foi renaturada a partir de corpúsculos de inclusão, EDTA foi 

adicionado à solução tampão de diálise de CTB para prevenir a precipitação desta proteína. 
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A capacidade de  ligação  da  CTB pentamérica ao gangliosídeo  GM1 foi  avaliada  através  de 

ensaio em células de tumor de córtex adrenal de camundongo Y1. Esta linhagem celular, introduzida 

em  cultura  por  Buonassisi  e  colaboradores  (1962),  é  responsiva  ao  hormônio  adrenocortitrópico 

(ACTH),  resultando na produção de esteróides.  A adição de  toxina colérica (CT) à  cultura  destas 

células provoca a secreção dos mesmos esteróides associados à incubação com ACTH, porém após um 

período de latência de aproximadamente 1 hora (Wolff e colaboradores, 1973). Um trabalho posterior 

(Haksar e colaboradores, 1974) mostrou que a ação de neuraminidase na membrana de células Y1 

aumenta a resposta destas células à CT. Fato atribuído, pelos autores, à conversão de complexos di- e 

trissialogangliosídeos  a  monossialogangliosídeos  na  membrana  celular  intacta.  Desta  forma, 

aumentando o número de receptores GM1 disponíveis na superfície celular à ligação de CT. Em células 

Y1, esta produção de esteróides induzida por CT está associada à ativação da adenilato ciclase. A 

produção  de  cAMP,  nesta  linhagem,  é  a  responsável  pela  mudança  morfológica  da  linhagem Y1 

observada após adição da toxina (Donta e colaboradores, 1982). Neste presente trabalho, esta mudança 

morfológica da linhagem Y1 induzida por CT foi utilizada como indicativo da funcionalidade da CTB 

recombinante,  num  ensaio  de  competição  de  ligação  a  GM1  na  superfície  celular  (Arêas  e 

colaboradores, 2002). Os resultados mostraram a inibição de ligação de CT por CTB comercial ou 

recombinante de uma maneira dose-dependente. Entretanto, este experimento se mostrou trabalhoso, 

pelo número de condições, realizadas em triplicata, necessário para a avaliação da capacidade de CTB 

comercial  ou  recombinante  inibir  a  ligação  de  CT a  GM1.  Além disso,  este  efeito  de  inibição  é 

reversível e mesmo as células incubadas com as maiores concentrações de CTB, na presença de 10 ηg 

de CT, se tornaram arredondadas após um tempo adicional de 1 hora a 1 hora e meia, após observação 

da  morfologia  das  células.  Desta  forma,  o  tempo  de  contagem das  células  é  um fator  crítico  do 

experimento.  Considerando-se  o  grande  número  de  receptores  GM1  por  célula  (>  100000)  e  a 

necessidade de CT ocupar apenas menos de 1% destes receptores para induzir mudança morfológica 
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(Donta e colaboradores, 1982), este ensaio funcional foi substituído por um ensaio mais simples, GM1-

ELISA, para avaliação da funcionalidade das proteínas de fusão deste estudo.  

GM1-ELISA, descrito pela primeira vez por Svennerholm e colaboradores (1978), se baseia na 

ligação  de  CT,  LT,  LTB,  CTB  ou  derivados  a  gangliosídeos  GM1  imobilizados  em  placas  de 

poliestireno,  num  ensaio  de  ELISA.  No  nosso  caso,  um  protocolo  de  GM1-ELISA,  previamente 

descrito  (Menezes  e  colaboradores,  2002),  foi  modificado  para  incluir  alguns  controles  (Arêas  e 

colaboradores, 2004). As proteínas de fusão CTB-PsaA (Arêas e colaboradores, 2004), CTB-PspA1 e 

CTB-PspA3 (Arêas e colaboradores, 2005) recombinantes foram capazes de se ligar a GM1 de maneira 

dose-dependente.  Além disso,  as  curvas  referentes  à  interação  destas  proteínas  foram similares  à 

observada  para  CTB,  utilizada  como  controle  positivo,  nas  mesmas  concentrações  molares. 

Adicionalmente, não foi detectada ligação de nenhuma das proteínas nos poços sensibilizados com 

BSA, como esperado.  Estes resultados mostram que a fusão de proteínas à extremidade C-terminal de 

CTB não altera a capacidade de ligação desta subunidade a GM1, como previamente descrito para a 

proteína de fusão CTB-OVA (Liljeqvist e colaboradores, 1997). 

Vários trabalhos na literatura utilizam CTB comercial como adjuvante na forma coadministrada 

em diversos modelos de infecção (Briles e colaboradores, 2000a e Pascale e colaboradores, 1999). Uma 

vez que CTB comercial, utilizada nestes estudos, era purificada a partir de CT ou de culturas de Vibrio 

cholerae,  e  portanto  continha  contaminação  por  CTA  e  CT  inteira  (Spiegel,  1990),  houve  uma 

crescente demanda pela avaliação de CTB, livre de contaminantes, como adjuvante de mucosa. Através 

da  comparação  entre  CTB recombinante  e  comercial  como adjuvantes  de  mucosa,  utilizando-se  o 

mesmo antígeno, De Geus e colaboradores (1997) demonstraram que o efeito adjuvante de CTB é 

independente da presença da subunidade A ou da toxina inteira na formulação.

No nosso estudo, o efeito adjuvante de CTB foi avaliado em termos de indução de resposta imune 

humoral específica para as proteínas fusionadas a esta subunidade e de proteção a desafios adequados 
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com S. pneumoniae. A proteína CTB-PsaA, produzida neste estudo, foi capaz de induzir produção de 

anticorpos anti-PsaA de isotipos IgG, no soro, e IgA, na saliva e nos lavados nasais e brônquicos, de 

camundongos imunizados por via  intranasal.  Apesar de CT ser  considerado superior  a  CTB como 

adjuvante de mucosas, imunização, com a proteína de fusão CTB-PsaA, resultou em níveis similares de 

IgG anti-PsaA, porém em níveis superiores de IgA anti-PsaA, em todas as secreções de mucosa, se 

comparados  aos  níveis  de  anticorpos  apresentados  por  animais  que  receberam  PsaA  +  CT. 

Adicionalmente,  CTB coadministrada  a  PsaA não  foi  eficiente  na  indução  de  resposta  imune,  se 

comparado à resposta observada em animais que receberam a proteína de fusão. Isto mostra que as 

duas  formulações  vacinais  devem  seguir  mecanismos  distintos  de  modulação  do  sistema  imune, 

provavelmente, devido à maior eficiência de entrada de PsaA na célula, quando a fusão é utilizada.

Uma pequena porcentagem de camundongos BALB/C imunizados com 5 µg da proteína de fusão 

ou com PsaA + CT foram colonizados por S. pneumoniae, após desafio intranasal. Estes dados parecem 

estar de acordo com os níveis de IgA observados nos grupos de camundongos imunizados com estas 

proteínas. Apesar disso, McCool e colaboradores (2004) demonstraram que a presença de anticorpos de 

mucosa  não  é  requerida  para  a  inibição  da  colonização  da  nasofaringe  de  camundongos  por  S. 

pneumoniae. Desta forma, talvez um mecanismo de indução de resposta dependente da ativação de 

células T, e independente de células B, esteja envolvido nesta inibição, como demonstrado para um 

modelo  ex  vivo  de  células  de  camundongos  imunizados  com  KLH  (do  inglês  keyhole  limpet 

hemocyanin) na presença de pequenas concentrações de CTB recombinante (Wang e colaboradores, 

2003). Por outro lado, o mecanismo de inibição inespecífica de colonização da nasofaringe induzida 

pela administração de 4 µg de CTB ainda não está totalmente elucidado. Uma alternativa para o efeito 

inespecífico observado é uma ativação do sistema imune inato, como previamente descrito para modelo 

viral (Matsuo e colaboradores, 2000). Outro mecanismo possível é a ativação direta de células T, sem a 

participação de células B, como mencionado anteriormente. Além disso, um efeito sinergístico entre 
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CTB e LPS contaminante, devido aos seus efeitos mitogênico e adjuvante (Gamvrellis e colaboradores, 

2004; Gould e colaboradores, 2004), não pode ser descartado. Este efeito inespecífico de CTB é dose-

dependente, uma vez que 1,6 µg desta proteína, administrados pelo mesmo regime de imunização, não 

foram capazes de induzir inibição de crescimento de S. pneumoniae na nasofaringe destes animais. 

Uma vez que LPS pode mascarar o efeito adjuvante intrínseco de CTB, e possui efeito tóxico em 

humanos (Geier  e  colaboradores,  2002),  todos  os  experimentos  realizados  a  partir  deste  momento 

continham proteínas que haviam sido submetidas a tratamento para remoção de LPS. Além disso, a 

massa de CTB (1,6 µg), selecionada a partir do ensaio de colonização da nasofaringe de camundongos 

BALB/C, passou a ser utilizada em todos os experimentos, e, desta forma, não foi observado efeito 

inespecífico  em nenhum experimento  subseqüente.  Adicionalmente,  a  substituição  da  linhagem de 

camundongos BALB/C por C57BL/6 se mostrou adequada para este experimento, visto que o número 

de CFU recuperado de animais que receberam Salina, CTB, PsaA, utilizados como controles, foi mais 

homogêneo e de forma geral,  mais alto que os recuperados no experimento anterior,  realizado em 

BALB/C imunizados com as proteínas sem tratamento para remover LPS. Esta diferença pode estar 

relacionada à capacidade do patógeno de colonização da nasofaringe, primeira etapa na patogênese, de 

camundongos  destas  linhagens.  Em modelo  invasivo  com a  linhagem D39 de  S.  pneumoniae,  foi 

observado que   camundongos BALB/C são  mais  resistentes  à  infecção  por  esta  linhagem do que 

camundongos  C57BL/6  (Gingles  e  colaboradores,  2001).  Este  efeito  pode  estar  relacionado  a 

diferenças na etapa de colonização da nasofaringe do hospedeiro. 

As proteínas utilizadas para imunização de camundongos BALB/C e C57BL/6, após remoção de 

LPS, induziram a mesma magnitude de resposta humoral nos animais, exceto a induzida por PsaA. Em 

termos  de  inibição  de  colonização  da  nasofaringe,  enquanto  o  experimento  realizado  com 

camundongos  BALB/C  não  forneceu  resultados  conclusivos,  aquele  realizado  com  a  linhagem 

C57BL/6 mostrou o efeito específico de inibição de crescimento de S. pneumoniae induzido por 5 µg 
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de CTB-PsaA, tanto na diminuição de CFU recuperadas quanto no número de animais colonizados. 

Estes resultados  mostram que além da natureza do antígeno e/ou do adjuvante,  e  do protocolo de 

imunização, o “background” genético das linhagens de camundongos imunizados pode interferir na 

resposta imune observada. 

Neste estudo, as proteínas de fusão CTB-PspA1 e CTB-PspA3 foram avaliadas em termos de 

indução de resposta imune e de proteção contra desafio intraperitoneal, em modelo de septicemia, com 

linhagens  virulentas  de  S.  pneumoniae.  Imunização  intranasal  de  camundongos  BALB/C  com  as 

proteínas de fusão CTB-PspA1 e CTB-PspA3 resultou em níveis baixos de anticorpos IgG anti-PspA, 

no soro, e níveis não-detectáveis de IgA anti-PspA, na saliva. Uma vez que a presença de anticorpos 

IgG  anti-PspA  é  essencial  na  proteção  contra  septicemia  (Swiatlo  e  colaboradores,  2003;  Wu  e 

colaboradores, 1997), a imunização intradérmica foi utilizada, por resultar em níveis mais altos de IgG. 

A pele é um sítio imunologicamente ativo, constituído por vários tipos de células que fazem parte do 

Tecido linfóide associado à pele (SALT) (Partidos e colaboradores, 2004). Além disso, imunização 

através da pele, utilizando-se CTB como adjuvante, inibe a produção de IgE e dirige a resposta para um 

caráter predominantemente Th1 (Partidos e colaboradores, 2004; Anjuère e colaboradores, 2003; Isaka 

e colaboradores, 1999). Este tipo de resposta pode ser interessante, visto que a importância da resposta 

celular em proteção contra desafio intraperitoneal com S. pneumoniae foi recentemente demonstrada 

(Miyaji e colaboradores, 2003).

Ao contrário da via intranasal, imunização por via intradérmica com as proteínas de fusão CTB-

PspA1 ou CTB-PspA3 resulta em níveis razoavelmente altos de anticorpos IgG anti-PspA. Animais 

imunizados  com  PspA1  +  CTB  ou  PspA3  +  CTB,  por  via  intradérmica,  apresentaram  níveis  de 

anticorpos IgG anti-PspA similares aos induzidos por imunização com as proteínas CTB-PspA1 ou 

CTB-PspA3, respectivamente. No caso dos experimentos com a proteína de fusão CTB-PspA3, apesar 

dos níveis similares de anticorpos induzidos pela imunização intradérmica de camundongos BALB/C 
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com a proteína CTB-PspA3 ou com PspA3 coadministrada a CTB, somente os animais que receberam 

a  proteína  de  fusão  foram  protegidos  contra  desafio  intraperitoneal  com  uma  linhagem  de  S. 

pneumoniae expressando PspA homólogo (clado 3). Esta diferença foi atribuída à razão IgG1/IgG2a 

anti-PspA3 apresentada na imunização com as duas formulações, como previamente descrito (Miyaji e 

colaboradores,  2002b).  Por  outro  lado,  nos  experimentos  com  a  proteína  de  fusão  CTB-PspA1, 

considerando os resultados observados no desafio intraperitoneal com a linhagem St 491/00 (clado 1), é 

possível que a alta razão IgG1/IgG2a anti-PspA1 apresentada por camundongos BALB/C imunizados 

por via intradérmica com CTB-PspA1 ou PspA1 + CTB tenha sido uma das razões pelas quais estes 

animais não foram protegidos. Entretanto, condições do experimento, como dose da linhagem de  S. 

pneumoniae administrada ou,  diferenças  na estrutura de CTB-PspA1,  se  comparada à  estrutura de 

CTB-PspA3, não podem ser descartadas. Uma das limitações destas proteínas de fusão é a avaliação da 

funcionalidade das proteínas fusionadas a CTB. Neste sentido, há uma possibilidade que os epitopos 

contidos na região N-terminal de PspA (Miyaji  e colaboradores, 2002b) estejam mais expostos em 

CTB-PspA3 do que em CTB-PspA1, devido à diferença em seqüência  dos PspAs na região CDR 

(Hollingshead e colaboradores, 2000).

A  diferença  nos  níveis  de  anticorpos  apresentados  por  camundongos  imunizados,  por  via 

intranasal, com as proteínas de fusão CTB-PsaA ou CTB-PspA (clados 1 e 3) foi atribuída à maior 

imunogenicidade  de  PsaA em relação  a  PspA,  como  previamente  descrito  na  literatura  (Briles  e 

colaboradores,  2001;  Briles  e  colaboradores,  2000a).  Entretanto,  os  autores  atribuem este  efeito  à 

lipidação de PsaA. Uma vez que a PsaA utilizada neste estudo não contém o sítio N-terminal para 

lipidação, a imunogenicidade de PsaA parece ser uma característica intrínseca desta proteína.   Embora 

os resultados de imunização intranasal tenham sido animadores para a proteína de fusão CTB-PsaA, a 

segurança  desta  formulação  vacinal  deve  ser  avaliada.  Um  recente  trabalho  mostrou  que  CTB 

suplementada com um traço de CT, acumula nos nervos olfativos e permanece transitoriamente nestes 
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sítios  (Hagiwara  e  colaboradores,  2001).  Apesar  disso,  os  autores  comentam que  0,1  µg de  CTB 

suplementada com CT, que corresponderia a 100 µg em humanos, seria uma dose segura. Um trabalho 

de revisão (Fujihashi e colaboradores, 2002) mostrou que CTB, embora permaneça por algumas horas 

no nervo olfativo, não foi detectada no cérebro e nenhuma mudança histológica foi observada. Um 

trabalho que avalia a segurança de CTB livre de CT, através da imunização de mulheres com doses de 

10, 100 e 1000 µg desta proteína, mostrou que as duas menores doses são bem toleradas e são capazes 

de induzir resposta imune no soro e secreções de mucosa (Bergquist e colaboradores, 1997).  Apesar de 

não haver indícios definitivos sobre a toxicidade de CTB, estudos aprofundados devem ser realizados 

para que vacinas protéicas baseadas em fusões de CTB a antígenos sejam liberadas para imunização 

intranasal em humanos.

De uma forma geral, o nosso estudo mostrou a viabilidade da expressão de fusões CTB-antígenos 

de S. pneumoniae numa forma funcional e do uso destas moléculas híbridas como imunógenos, por via 

intranasal e intradérmica. Estes antígenos se mostraram promissores e devem ser investigados como 

indutores de resposta imune protetora contra uma coleção de linhagens de  S. pneumoniae, contendo 

diversos  sorotipos  capsulares  e  PspAs,  e  em outros  modelos  de  infecção  por  este  patógeno,  para 

futuramente serem incluídos numa formulação vacinal anti-pneumocócica. Neste sentido, a proteína de 

fusão  CTB-PsaA  pode  representar  melhor  adjuvante  do  que  CTB  para  uma  vacina  celular  não-

capsulada de S. pneumoniae (Malley e colaboradores, 2004). Neste trabalho, a imunização intranasal de 

camundongos com a vacina celular,  co-administrada a vários adjuvantes, resultou em proteção dos 

animais  vacinados  contra  colonização  na  nasofaringe  e  no  ouvido  médio  por  pneumococos  de  2 

sorotipos  diferentes,  somente  quando CTB recombinante  foi  utilizada  como adjuvante.  A proteína 

CTB-PsaA  poderia  agir  de  forma  sinergística  com  esta  vacina  celular  não-capsulada  de  forma  a 

intensificar  o  efeito  de  diminuição  de  colonização  na  nasofaringe  e  no  ouvido  médio  de  animais 

vacinados. De uma forma geral, o domínio do conhecimento de fusionar antígenos a CTB, em termos 
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de  caracterização  funcional  e  imunológica,  permite  o  potencial  uso  deste  tipo  de  molécula  em 

formulações de vacina contra infecções causadas por diversos tipos de microorganismos. Em adição a 

isto, a produção de moléculas híbridas antígeno-adjuvante num sistema fácil e de baixo custo como E. 

coli pode ter um grande impacto na perspectiva de vacinação contra diferentes patógenos em países 

com verba escassa para a área de saúde, como a grande maioria dos países em desenvolvimento.
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