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RESUMO 

SANTOS TW. Análise da resposta celular induzida no pulmão pela imunização de 

camundongos com vacinas pneumocócicas híbridas Pspa-PLY. 70p. [dissertação (Mestrado 

em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo; 2014. 

 

Streptococcus pneumoniae é responsável por milhões de mortes anuais no mundo todo. As 

vacinas atuais são baseadas em polissacarídeos capsulares e apresentam cobertura limitada. 

Assim, diversas proteínas tem sido estudadas como alternativas vacinais, dentre as quais se 

destacam PspA e PLY. Os objetivos deste estudo foram caracterizar produção de anticorpos e 

a resposta celular induzida pela imunização com vacinas híbridas PspA-PLY em modelo de 

pneumonia. Os anticorpos apresentaram elevada capacidade de ligação a pneumococos 

expressando PspAs de família 2, bem como um aumento na deposição de complemento nestes 

isolados. A imunização com as proteínas híbridas protegeu os camundongos do desafio 

sistêmico com pneumococo contendo PspA de família 2. Foi desenvolvido um modelo de 

pneumonia lobar em camundongos, onde a imunização com PspA-PLY induziu um aumento 

de IL-6 e TNF nos pulmões após o desafio, porém não houve redução no número de bactérias 

nos pulmões dos animais. Os dados sugerem que a fusão de PspA à PLY é capaz de ampliar a 

cobertura protetora a isolados expressando PspAs distintas, e que essa mesma vacina á capaz 

de proteger os animais contra pneumonia, pela indução precoce de citocinas como IL-6 e 

TNF-α nos pulmões. 

 

Palavras-chave: Pneumococo. S. pneumoniae. PspA. Pneumolisina. células T. citocinas. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

SANTOS TW. Analysis of cellular response induced by immunization of mice with Pspa-

PLY pneumococcal vaccines. 70p. [Master thesis (Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Streptococcus pneumoniae is responsible for millions of deaths annually around the globe. 

The current vaccines are based on capsular polysaccharides, and have limited coverage. Thus, 

several proteins have been investigated as alternative vaccines, including PspA and PLY. The 

present study aimed at characterizing the antibody production and cellular immune response 

induced by mouse immunization with PspA-PLY hybrid vaccines in a pneumonia model. The 

induced antibodies demonstrated a strong recognition of pneumococci expressing family 2 

PspA molecules, as well as an enhancement in complement deposition in their surface. 

Immunization with the fusion protein protected mice from systemic challenge with a 

pneumococcal isolate bearing a family 2 PspA. A model of lobar pneumonia was developed 

in BALB/c mice, where the immunization with the PspA-PLY fusion induced an increase in 

IL-6 and TNF-α production in the lungs after pneumococcal challenge, leading to a reduction 

on bacteria load in the lungs of immunized mice. The data suggests that fusion of PspA to 

PLY is capable of increasing vaccine coverage against pneumococcal infection with isolates 

bearing family 2 PspAs, and confer protection in mice against pneumonia, by the early 

production of IL-6 and TNF-α in the lungs. 

 

 

 

Keywords: Pneumococcus. S. pneumoniae. PspA. Pneumolysin. T cells. cytokines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Streptococcus pneumoniae é a principal causa de morbidade e mortalidade em 

crianças mundialmente, principalmente em países em desenvolvimento. É estimado que 10.6 

milhões de crianças menores de cinco anos são acometidas por doença pneumocócica 

anualmente (WHO, 2006). É também responsável por milhões de mortes anualmente por 

pneumonia, meningite e septicemia, além de ocasionar outras infecções de menor gravidade, 

tais como otite média e sinusite (Figura 1) (McNeela et al., 2010). 

O tratamento das infecções pneumocócicas é baseado na antibioticoterapia que, em 

geral, é empírica quanto à etiologia e à sensibilidade in vitro aos antimicrobianos. Diante do 

isolamento da bactéria em cultura e do antibiograma, a antibioticoterapia pode ser 

devidamente ajustada. A penicilina é a droga de escolha para muitas doenças pneumocócicas; 

entretanto, com a descrição crescente de cepas resistentes à penicilina e outros 

antimicrobianos, tais como cefalosporinas e macrolídeos, esquemas alternativos têm sido 

propostos (Appelbaum, 2002). 

 O S. pneumoniae é classificado, com base na composição de cápsula polissacarídica, 

em 93 sorotipos diferentes, pertencentes a 46 sorogrupos. Os sorotipos diferem quanto à 

prevalência geográfica, taxa de infecção, distribuição etária, tendência a causar surtos e 

propensão a adquirir genes de resistência antimicrobiana. Devido à sua elevada 

imunongenicidade e localização superficial, os polissacarídeos capsulares constituem a base 

das vacinas pneumocócicas atuais, isolados ou conjugados a proteínas carreadoras; os 

sorotipos presentes nessas formulações compreendem apenas os considerados de maior 

relevância epidemiológica na distribuição de doenças pneumocócicas no mundo (Jourdain et 

al., 2011).  

 No entanto, dado o limitado número de sorotipos presentes nessas fomulações e sua 

utilização em larga escala, têm-se observado um aumento considerável do número de doenças 

pneumocócicas causadas por sorotipos não incluídos nas vacinas. Outro problema em questão 

refere-se ao elevado custo de sua produção, o que torna inviável a inclusão de todos os 

sorotipos em uma única formulação (Miyaji et al., 2012). 

 Dentro desse contexto, surgem diversas propostas e estudos sobre novos candidatos 

vacinais contra S. pneumoniae. Uma possível alternativa ou abordagem complementar é a 

utilização de proteínas pneumocócicas capazes de proporcionar proteção. Esses antígenos 

podem ser produzidos como proteínas recombinantes, com custo inferior ao das vacinas 
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polissacarídicas, e são capazes de ativar respostas T-dependentes, eficazes em crianças e 

idosos. A possibilidade de inclusão de proteínas na vacina oferece um maior potencial de 

ativação de múltiplos mecanismos de defesa (Briles, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as diversas proteínas investigadas atualmente, a Pnemolisina (PLY) e a 

Proteína de Superfície Pneumocócica A (PspA) tem sido sugeridas em estudos, como potentes 

candidatas à inclusão em vacinas de subunidade contra infecção pneumocócica (Darrieux et 

al., 2007; Homma et al., 2011; McNeela et al., 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rotas de Infecção por S. pneumoniae. Quando os pneumococos se espalham para os seios da 

face, ouvido, pulmão e corrente sanguínea, podem causar doenças como sinusite, otite média, pneumonia, 

septcemia. A invasão do sistema nervoso central (CNS) por pneumococos do sangue ou diretamente a 

partir da nasofaringe causa meningite. 

Retirado do site: http://www.hindawi.com/journals/ipid/2009/214216.fig.001.jpg 

http://www.hindawi.com/journals/ipid/2009/214216.fig.001.jpg
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Streptococcus pneumoniae 

  

Pertencente ao gênero Streptococcus, família Streptococcaceae, S. pneumoniae é uma 

bactéria Gram-positiva, encapsulada que se apresenta em pares –diplococos – ou em cadeias 

curtas (Figura 2). É uma bactéria anaeróbia facultativa, alfa-hemolítica, catalase-negativa e 

capaz de fermentar uma ampla variedade de carboidratos para obtenção de energia (IAL, 

2010; Rossoni et al., 2008; WHO, 2006). São microorganismos imóveis, não formadores de 

esporos, envolvidos por uma cápsula polissacarídica externa, que é o fator primário de 

virulência da bactéria. Abaixo da cápsula, está a parede celular rica em ácido teicóico e 

responsável por intensa resposta inflamatória, e a membrana citoplasmática. Além destes, 

outros fatores de virulência importantes podem ser destacados, tais como a PLY, a qual leva à 

formação de poros e lise osmótica de células epiteliais, autolisina, e a PspA, que interfere na 

fagocitose e função imune no hospedeiro.  

O S. pneumoniae faz parte da flora comensal do trato respiratório superior, juntamente 

com Moraxella cattarrhalis, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Staphylococcus 

aureus e outras espécies do gênero Streptococcus hemolíticos. Estima-se que cerca de 40 a 

70% dos indivíduos têm a nasofaringe colonizada pela bactéria (Bogaert, 2004; De Lencastre 

et al., 1999), sendo que crianças representam o maior reservatório para a transmissão 

pneumocócica dentro da comunidade. A colonização é também reconhecida como a primeira 

etapa de desenvolvimento da doença. Embora a colonização com pneumococos seja 

comumente assintomática, ela pode progredir à doença respiratória ou até mesmo sistêmica. 

Uma característica importante é que as doenças pneumocócicas não ocorrem sem precedente 

colonização nasofaríngea com a linhagem homóloga (Bogaert, 2004; De Lencastre et al., 

1999; Jourdain, 2011). Outros fatores associados, tais como resfriados comuns ou outras 

infecções virais das vias respiratórias superiores alteram o revestimento do trato respiratório e 

permitem que a bactéria entre na corrente sanguínea. Os pneumococos são então 

transportados ativamente pelas camadas endoteliais intactas através da ligação a receptores 

específicos e translocação. As células endoteliais normalmente separam o sangue do tecido 

neuronal formando a protetora barreira hematoencefálica (BHE). A integridade dessa barreira 

é comprometida pela apoptose das células endoteliais. O rompimento da BHE permite a 

invasão adicional de líquido cefalorraquidiano (LCR) e o estabelecimento da meningite. A 
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severidade dos efeitos de infecções pneumocócicas varia consideravelmente, sendo que 30-

60% dos sobreviventes de doença invasiva desenvolvem seqüelas a longo-prazo, incluindo 

perda de audição, deficiências neurológicas e prejuízos neuropsicológicos (Bogaert, 2004). 

 

 

Figura 2. Imagem de S pneumoniae.  Microscopia Eletrônica de Varredura de Emissão de Campo 

com destaque da cápsula polissacarídica (em asteristico) visualizada em detector Everhart Thornley 

SE em aumento de 50:50 e aceleração de voltagem de 5 kV. (Hammerschimidt et al., 2005.) 

 

2.2 Características gerais da resposta imune do hospedeiro contra S. pneumoniae 

 

A imunidade inata desempenha um papel crítico na resistência às infecções 

respiratórias causadas por pneumococos, tanto em humanos como em modelos experimentais. 

A proteção oferecida pela resposta inata é caracterizada pelo influxo precoce de células 

inflamatórias, predominantemente neutrófilos, embora nos pulmões a infiltração de células 

CD4+ T também esteja envolvida na resistência precoce à infecção pneumocócica. Outro 

componente-chave da imunidade inata é a ativação e deposição do componente C3 do Sistema 

Complemento sobre a superfície do pneumococo.  

A ativação da imunidade inata é não somente crítica como primeira linha de defesa 

contra pneumococos, mas também para a geração de uma resposta adaptativa apropriada. 

Têm-se proposto que a imunidade adquirida contra a colonização nasofaríngea por S. 

pneumoniae pode ser mediada por células CD4+ T e independente de anticorpos (Marqués et 

al.,2012).  

Estudos realizados em modelo animal demonstraram que as citocinas IL1-β, IFN-γ e 

IL-17 exercem importante efeito protetor na imunidade contra pneumococos. McNeela et al. 

(2011), em estudo avaliando resposta celular estimulada por PLY, observou que esta proteína 

apresenta sinergismo com um agonista de receptores Toll-like 4 (TLR4), promovendo 
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aumento da secreção de citocinas próinflamatórias, dentre as quais IL1-β , IL1-α, IL-6 e TNF-

α por células dendríticas e aumento da secreção de IL-17A e IFN-γ por esplenócitos. 

Citocinas incluindo IL-6 e TNF-α tem demonstrado importante papel na diferenciação 

de células Th17, enquanto IL1-β, IL1-α, IL-6 e TNF-α podem estimular a produção de IL-17 

por células Tγδ e também promover diferenciação e expansão de células T (McNeela et 

al.,2011). 

Estudos in vivo descrevem a interação entre proteínas do complemento e surfactantes, 

TLRs e células T durante a fase inicial do processo de infecção pneumocócica. Durante essa 

etapa, o processo de fixação e colonização do trato respiratório superior (nasofaringe) é de 

suma importância, e representa fator determinante da patogenicidade pneumocócica 

(Kadioglu & Andrew, 2004).  

Uma vez bem sucedido o processo de fixação e colonização da nasofaringe, os 

pneumococcos podem ter acesso ao trato respiratório inferior onde ativam mecanismos de 

defesa imune local. Subsequentemente, outros mecanismos de resposta imune do hopedeiro 

são ativados via TLRs e tem suas respostas mediadas por células T, as quais tem uma grande 

contribuição na resposta precoce de proteção contra o pneumococo. (revisados por Kadioglu 

& Andrew, 2004). Os pneumococos são considerados patógenos estritamente extracelulares, 

cuja eliminação depende da ingestão e morte por fagócitos (macrófagos presentes nos tecidos 

e alvéolos e neutrófilos recrutados durante o processo inflamatório). No entanto, fatores 

determinantes da patogenicidade pneumocócica, tais como sua camada polissacarídica 

espessa e hidrofílica dificultam sua eliminação por fagócitos na ausência de anticorpos 

capsulares específicos (Martner et al., 2009). 

A habilidade dos fagócitos em eliminar microorganismos é aumentada em resposta a 

citocinas como Interferon gamma (IFN-γ) e Fator de Necrose Tumoral (TNF), os quais 

impulsionam o mecanismo bactericida e melhoram a capacidade de digestão e morte da 

bactéria presente dentro dos fagossomos. O TNF é produzido por monócitos/ macrófagos e 

células T ativadas, enquanto o IFN-γ é produzido por células NK (Natural Killers) e células T 

(Martner et al., 2009).   

Além destas, a IL-17A, produzida por células Th17, é um fator chave na proteção 

imunológica contra a colonização pneumocócica, sendo essencial para o recrutamento de 

macrófagos e neutrófilos para a nasofaringe (MarquéS et al., 2011). Marqués et al. (2011) ao 

avaliar as respostas humoral e celular em modelo de pneumonia aguda, observou que o 

aumento da expressão de IL17 em decorrência do recrutamento de células Th17 expressando 
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essa citocina nos pulmões de animais, resultou em um aumento no tempo de sobrevida após  

desafio com doses subletais de S. pneumoniae sorotipo 1.  

Schmid et al. (2011) ao isolar células T em amostras de sangue de voluntários 

saudáveis de diferentes faixas etárias, avaliou a resposta celular através da mensuração de 

citocinas em resposta à três proteínas pneumocócicas,  PcsB, StkP e PspA. O autor observou 

um modesto efeito imunogênico de PspA em comparação às outras duas proteínas avaliadas, e 

uma predominância de resposta Th17 constatada pelo aumento da expressão de IL-17 em 

resposta a essas proteínas em todos os grupos etários. Neste mesmo estudo, foi também 

observado que a produção de IL-17 foi muito frequentemente acompanhada pelo aumento da 

expressão de IFN-γ ou por uma resposta combinada entre IFN-γ e IL-5 em jovens e adultos, 

demonstrando também a presença de respostas Th1 e Th2, respectivamente. Segundo o autor, 

a produção de IFN-γ já havia sido descrita em outros estudos após a estimulação com as 

proteínas pneumocócicas CbpA e PLY. 

 

2.3 Vacinas pneumocócicas 

 

 Dados da Organização Mundial da Saúde estimam que a imunização previne cerca 

de 2 a 3 milhões de mortes anualmente contra diversas doenças infecciosas. A cobertura 

global de vacinação - referente à proporção mundial de crianças que recebem as vacinas 

recomendadas - tem permanecido estável durante os últimos anos. Vacinas pneumocócicas 

foram introduzidas em 88 países até o final de 2012, e a cobertura global é de 19% (WHO, 

2013).  

 As primeiras vacinas polissacarídicas pneumocócicas foram licenciadas em 1977, e 

eram compostas de polissacarídeos capsulares purificados. A formulação atualmente em uso 

inclui polissacarídeos dos 23 sorotipos mais prevalentes nos EUA e Europa (Pneumovax® 23; 

Merck), sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 

20, 22F, 23F e 33F (Braido et al., 2008; Pletz et al., 2008). É indicada para idosos, tendo se 

mostrado eficaz em adultos e crianças acima de 2 anos. No entanto, devido à natureza química 

dos antígenos, se mostra pouco eficaz em crianças menores de 2 anos e imunocomprometidos. 

Além disso, uma vez que a resposta a polissacarídeos é T-independente, essa vacina não induz 

memória imunológica, oferecendo, portanto, um período de proteção limitado. (García-Suárez 

et al., 2006; Pletz et al., 2008; Miyaji et al., 2012).  

As vacinas conjugadas são compostas de polissacarídeos ligados quimicamente a proteínas 

carreadoras, como toxóide diftérico, o que resulta na produção de anticorpos T-dependentes, 
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conferindo imunidade duradoura contra os sorotipos presentes na formulação. A vacina 7-

valente (PCV7) licenciada desde o ano 2000 levou à diminuição na incidência de doenças 

pneumocócicas invasivas e declínio da colonização por pneumococos, reduzindo a circulação 

da bactéria na comunidade por imunidade herdada. A fim de ampliar a cobertura vacinal, duas 

novas opções de vacinas conjugadas contendo maior número de sorotipos foram 

desenvolvidas, a Previnar 13® (Pftizer) (PCV13) e a Synflorix™ GSK (PCV10) (Miyaji et 

al., 2012). 

 No Brasil, duas vacinas anti-pneumocócicas fazem parte da lista de vacinas 

preconizadas pelo Ministério da Saúde: a pneumocócica 23-valente (PPV23) e a 

pneumocócica 10-valente (PCV10). Os sorotipos que compõem estas vacinas são aqueles 

considerados de maior relevância epidemiológica na distribuição das doenças pneumocócicas 

no mundo. Em função da disseminação das cepas resistentes ao pneumococo pela penicilina, 

as vacinas tornaram-se a principal prevenção contra este microorganismo (BRASIL, 2010). 

  Entretanto, com a utilização difundida desse tipo de formulação tem sido observado 

um considerável aumento no número de casos de doenças pneumocócicas causadas por 

sorotipos não incluídos nas vacinas. Outro agravante dessa situação deve-se ao fato do alto-

custo da produção dessas vacinas que, aliado à dificuldades no processo de conjugação, 

tornam inviável a inclusão de todos os sorotipos numa única fomulação (Miyaji et al., 2012).   

Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de novas formulações, mais 

eficazes, capazes de ampliar a cobertura vacinal além de conferir imunidade duradoura e ser 

aplicável à todos os grupos de risco. Nos últimos anos, estudos têm sugerido diversas 

proteínas associadas à virulência como candidatos a antígenos para formulação de uma vacina 

protéica (Garcia-Suárez et al., 2006; Ogunniyi et al., 2007; Barocchi et al., 2007) 

 

2.4 Proteínas pneumocócicas candidatas vacinais 

 

2.4.1 PspA 

 

PspA é um fator de virulência exposto, ancorado na parede celular de S. pneumoniae, 

com ampla distribuição entre os isolados clínicos. As proteínas PspA apresentam massa 

molecular entre 67 e 99 kDa, sendo divididas em 4 regiões: a região N-terminal de α-hélice 

altamente carregada, a região rica em resíduos de prolina, a região de ligação à colina e uma 

cauda C-terminal de 17 aminoácidos com caráter hidrofóbico. A região N-terminal inclui a 

maior parte dos epitopos imunogênicos, e apresenta variabilidade estrutural e sorológica. 
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Análises de sequenciamento levaram à classificação das PspAs em 6 clados que podem ser 

agrupados em 3 famílias, com base em variações na sequência conhecida como CDR, 

localizada na segunda metade da região amino-terminal (Figura 3) (Hollingshead et al., 2000; 

Waltman et al., 1990). 

Dados de isolados obtidos em diversas partes do mundo mostram que mais de 90% 

dos pneumococos expressam PspAs pertencentes às famílias 1 e 2 (Briles, et al., 2000). Na 

América do Sul, estudos feitos no Brasil e na Colômbia, mostram resultados similares, com a 

prevalência de linhagens com PspA pertencentes às famílias 1 e 2 em 94% e 97,5% dos 

isolados, respectivamente (Brandileone et al.,2004; Vela Coral et al., 2001). 

A família 1 de PspA inclui os clados 1 e 2, a família 2, clados 3 a 5, e a família 3, 

clado 6. Tem sido sugerido que a combinação de 3 antígenos de PspA, sendo um pertencente 

à família1 (clado 2) e dois da família 2 (clados 3 e 4) poderiam induzir proteção contra uma 

ampla variedade de isolados de S. pneumoniae. Existe a hipótese de que o polimorfismo da 

PspA é atribuível à seleção imunológica e confirmado indiretamente que este antígeno é 

facilmente acessível aos anticorpos na superfície do pneumococo intacto. Entretanto, em um 

ensaio clínico com uma PspA recombinante derivada da linhagem Rx1 (família1, clado2), foi 

observada a produção de anticorpos com ampla reatividade cruzada contra PspAs das duas 

famílias, um efeito provavelmente devido à exposição natural do homem ao pneumococo 

desde a infância (Baril et al., 2006) 

As famílias de PspA apresentam graus de reatividade cruzada muito variáveis (Nabors 

et al., 2000). Estudos mostram que moléculas de PspAs de famílias diferentes induzem 

anticorpos com capacidades distintas de reconhecimento de moléculas heterólogas (Darrieux 

et al, 2008; Moreno et al, 2010). Essa variabilidade no reconhecimento também pode se 

observada em proteínas do mesmo clado, como demonstrado em um estudo de variabilidade 

entre PspAs de família 1  que identificou dois fragmentos recombinantes, PspA245 e PspA94, 

capazes de induzir anticorpos com ampla reatividade cruzada dentro desta família (Goulart et 

al., 2011). 

PspA está envolvida em diferentes etapas da patogênese da bactéria (Kadioglu et al., 

2008; Price & CamillI 2009;  Frolet et al., 2010; Yoo et al.,2010) e desempenha um papel 

crucial na produção de anticorpos opsônicos, capazes de induzir a deposição de proteínas do 

sistema complemento, com consequente fagocitose da bactéria. Além deste efeito sobre o 

sistema complemento, PspA é capaz de ligar-se à lactoferrina, uma proteína com efeito 

bactericida presente nas secreções mucosas e grânulos de neutrófilos, e prevenir a morte da 
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bactéria (Price & Camilli, 2009; Yoo et al.,2010). PspA tem se mostrado imunogênica e 

protetora em diversos modelos (Oliveira, et al., 2010; Goulart et al., 2011).  

 

 

Em estudo recente, Lima et al. (2012), demonstrou, após imunização intranasal  com 

PspA em camundongos, que o controle da resposta inflamatória nos pulmões ocorreu mesmo 

em presença de altas cargas pneumocócicas. Essa resposta foi caracterizada por um acentuado 

pico de infiltrado neutrofílico e linfocitário com simultânea diminuição no número de 

macrófagos na mucosa respiratória, 12 horas pós-desafio. Em relação ao perfil de citocinas 

observado, a secreção IL-6 e IFN-γ foi reduzida 24 horas após desafio, enquanto a indução da 

secreção de TNF-α, observada nas primeiras horas pós-desafio foi completamente suprimida 

dentro de 24 horas. Anteriormente e 12 horas após desafio, foi observado que os animais 

imunizados demonstravam elevados números de células CD4+T, CD8+T e Linfócitos B em 

seus pulmões quando comparados aos controles. Além disso, também foi observado que altos 

níveis de anticorpos anti-PspA em mucosas foram mantidos nos camundongos vacinados, 

durante o desafio, sugerindo, dessa forma, um papel importante destes na proteção. 

Adicionalmente, outros estudos mostram que o uso de adjuvantes, tais como hidróxido 

de alumínio, que também estimulam resposta imune Th-1 contra PspA otimizam os 

mecanismos de proteção contra infecção pneumocócica (Arulanandam et al., 2001; Ferreira et 

al., 2008; Ferreira et al., 2009). 

 

Figura 3. Representação da estrutura da PspA. Da esquerda para a direita, observa-se a região 

região a cauda C-terminal (região líder), a região N-terminal em α-hélice, rica em epítopos 

antigênicos. A região N-terminal foi subdivida nas porções A, B e C, onde a região B, também 

conhecida como “região definidora de clado” (CDR);  a região rica em resíduos de prolina e; a 

região de ligação à colina. 
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2.4.2 Pneumolisina 

 

A PLY, outro fator de virulência expresso em todos os isolados clínicos de S. 

pneumoniae, é uma toxina, membro da família das citolisinas depentes de colesterol, uma 

família que inclui a perfringolisina O e a streptolisina O, expressas por Clostridium 

perfringens e Stretococcus pyogenes, respectivamente. Uma característica clássica dessas 

toxinas é sua habilidade de criar poros em membranas contendo colesterol, resultando em lise 

celular (Cockeran et al., 2005; McNeela et al., 2010). A PLY é um monômero solúvel com 

cerca de 53 KDa, formado por 471 aminoácidos, distribuídos em quatro domínio (Figura 4) 

que sofrem alterações conformacionais após interagir com o colesterol presente nas 

membranas celulares eucarióticas que favorecem a lise dessas células (Bhakdi et al., 1988; 

Nakamura et al., 1998; Tylley et al., 2005; Rossjohn et al., 1997). 

 

Figura 4. Representação estrutural em fita da pneumolisina, contendo quatro domínios enumerados. 

As três hélices pequenas (verde claro) no domínio 3, junto ao domínio 2, dobram-se para formar a estrutura 

em grampo β na membrana durante a formação de poros ( Shepard et al., 1998 ). A estrutura em azul na 

forma de círculo no domínio 4 auxilia a formação dos poros; em vermelho no domínio 4 está representada a 

estrutura responsável por ligar-se ao colesterol da membrana; em amarelo também no domínio 4 é 

responsável pela ativação do complemento (Gilbert et al., 1999). 



27 

 

A PLY também tem se mostrado necessária para a propagação de pneumococos dos 

pulmões para a corrente sanguínea, estando implicada em diversas etapas da patogênese 

pneumocócica, incluindo a ativação do complemento, inibição dos movimentos ciliares do 

epitélio respiratório humano e rompimento das junções entre células epiteliais (Kadioglu et 

al., 2008; Ogunniyi et al.,2007). PLY induz apoptose em diferentes tipos celulares (Marriott 

& Dockrell, 2006), bem como a maturação de células dendríticas, produção de citocinas pró-

inflamatórias e ativação do inflamasoma nestas células (Littmann et al., 2009). 

Embora seja classicamente descrita como uma toxina citoplasmática, foi recentemente 

relatado que ela está localizada na parede celular da bactéria (Price & Camilli, 2009; Yoo et 

al., 2010). Além disso, foi demonstrado que PLY pode ser liberada da bactéria durante seu 

crescimento, levando à ativação de complemento longe da superficie bacteriana 

(Balachandran et al., 2001). 

 Foi demonstrado ainda que PLY ativa a imunidade inata pela interação direta com 

receptores Toll-like 4 (TLR-4), resultando em imunidade protetora contra infecção 

pneumocócica (Malley et al., 2003). 

Devido à indução de síntese de citocinas pró-inflamatórias como IL1-β (considerado 

um pirógeno endógeno, e potente ativador de IL-17) e TNF-α, a PLY é tida como responsável 

por parte dos sintomas de inflamação causados por doenças pneumocócicas. (Barocchi et al., 

2007). 

A PLY possui alta toxicidade quando se apresenta em sua conformação original, 

portanto, sua utilização como componente vacinal deve necessariamente incluir a produção de 

formas detoxificadas, que mantenham as características imunogênicas, sem causar a lise 

celular. Mediante esse fato, uma série de moléculas detoxificadas, produzidas através de 

métodos químicos ou por mutagênese sítio dirigida, foram geradas e avaliadas quanto à 

imunogenicidade e toxicidade, com resultados variáveis (Berry et al., 1995).  

Uma única mutação na região Cys-428 por Gly foi descrita como PdA (Paton et al., 

1991); um mutante duplo, denominado PdB, contendo uma substituição de Cys para Gly na 

posição 428 e outra de Trp para Phe na posição 433, apresentou 0,001% da atividade 

hemolítica da proteína nativa (Saunders et al., 1989); finalmente, um mutante triplo, o PdT 

incluindo as duas mutações citadas anteriormente mais a troca de uma Asp para Asn na 

posição 385, apresentou inativação completa das propriedades citolítica e de ativação de 

complemento. Berry et al. (1995), mostrou que uma única mutação na posição 367, 

substituindo uma His por uma Arg, bloqueava a capacidade de oligomerização da toxina na 
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membrana celular, reduzindo a toxicidade para cerca de 0,02% em comparação com a 

proteína nativa, porém sem afetar o domínio de interação com o sistema complemento 

 

2.5 PspA e PLY coadministradas e ampliação da atividade protetora em modelos 

animais 

 

Com base no potencial imunogênico da PspA e PLY demonstrados na literatura 

científica, novos estudos exploram a efetividade do uso dessas duas proteínas coadministradas 

em modelos experimentais, tais como modelos de bacteremia e de pneumonia. 

Em estudo realizado por Briles et al. (2003), verificou-se que animais imunizados com 

uma mistura contendo PspA e PLY apresentaram maior proteção contra infecção pulmonar 

com S. pneumoniae do que grupos imunizados somente com as proteínas isoladas, em 

modelos de pneumonia. 

Ogunniyi et al. (2007), investigando os efeitos de mutações únicas e combinadas em 

genes codificantes de PLY, PspA e PspC sobre a patogenicidade de S. pneumoniae sorotipo 2 

(D39), mostrou que animais desafiados por via intranasal com bactérias que apresentavam 

mutações combinadas de PspA e PLY apresentaram colonização bacteriana nasofríngea e 

pulmonar reduzida quando comparados com grupos desafiados com bactérias que 

apresentavam mutação para apenas uma das proteínas. Adicionalmente, verificou-se também 

em modelo de bacteremia que grupos desafiados com as bactérias de mutação combinada 

apresentaram tempo de sobrevida significativamente maiores que os grupos desafiados com 

bactérias de mutação única. 

Mediante a eficácia dos resultados demonstrados por esses estudos, a hipótese de que a 

fusão dessas duas proteínas poderia apresentar efeitos potencializados, surge como uma nova 

estratégia no desenvolvimento de vacinas anti-pneumocócicas. Em estudo recente, realizado 

por nosso grupo, foram desenvolvidas duas formas detoxificadas de PLY, PlD1 contendo uma 

mutação, e PlD2, contendo duas mutações. Estes mutantes foram fusionados geneticamente 

ao fragmento codificante da porção N-terminal de PspA 245 (clado 1), produzindo duas 

proteínas híbridas, PspA1-PlD1 e PspA1-PlD2. Os mutantes e híbridos foram utilizados na 

imunização de camundongos, e mostraram-se bastante imunogênicos, induzindo elevados 

níveis de anticorpos contra as duas proteínas contidas na formulação. Esses anticorpos 

também se mostraram capazes de ativar a deposição de C3 complemento na superfície de 

pneumococos por FACS, e de aumentar a fagocitose das bactérias por fagócitos peritoneais de 

camundongo, in vitro (Goulart et al., 2013).  
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Uma vez que diversos estudos têm sugerido uma importante contribuição da resposta 

imune celular na proteção contra infecções pneumocócicas, o presente trabalho avaliou a 

produção de citocinas e proliferação de linfócitos em resposta à imunização com proteínas 

híbridas, PspA-PlD.  
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3 OBJETIVOS  

 

 Objetivos gerais: 

 

 Analisar o efeito protetor da fusão PspA-PLY contra pneumococos expressando PspA 

de família 2; 

 Avaliar o papel protetor da fusão PspA-PLY contra pneumonia lobar. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Avaliar a deposição de complemento em Streptococcus pneumoniae expressando 

PspAs de família 2 na presença de anticorpos contra as proteínas híbridas; 

 Avaliar a proteção cruzada induzida pela imunização de camundongos com proteínas 

híbridas PspA-PlD através de desafio sistêmico com pneumococo expressando PspA 

de família 2; 

 Adaptar o modelo de pneumonia lobar pelo desafio nasal com linhagem de 

pneumococo não letal em camundongos BALB/c, incluindo: 

 - Avaliação da cinética da infecção por pneumococo em camundongos “naive” 

(não imunizados) desafiados pela via nasal;  

 - Análise da resposta celular induzida no pulmão (através do infiltrado celular 

no lavado bronco-alveolar e da produção de citocinas) em camundongos imunizados 

com vacinas pneumocócicas híbridas, PspA-PlD; 

 Avaliar a proteção contra pneumonia lobar em camundongos imunizados com vacinas 

híbridas, PspA-PlD;  

 Análise da produção de citocinas em animais imunizados com PspA-PlD após o 

desafio em modelo de pneumonia lobar.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade 

São Francisco. Foram utilizados camundongos BALB/C, com idade entre cinco e sete 

semanas, provenientes do Centro de Bioterismo – UNICAMP. Os animais foram alojados no 

biotério da Universidade São Francisco e permaneceram por um período de adaptação de no 

mínimo cinco dias até o início dos experimentos. Durante os experimentos, os animais 

tiveram livre acesso à água e alimento e permaneceram com um ciclo claro-escuro de 12/12 

horas. Os animais foram mantidos em gaiolas coletivas em um número máxima de 5 animais 

por caixa.  

 

4.2 Proteínas Recombinantes 

 

Os mutantes detoxificados de pneumolisina (pneumolisóides), PlD1 e PlD2, foram 

obtidos por mutagênese sítio dirigida através de reações de PCR consecutivas a partir de 

cultivos de pneumococo, conforme protocolo adaptado de Higuchi et al. (1988) e Ho et al. 

(1989). Os genes resultantes foram clonados em vetor de expressão em procariotos, pAE-

6xHis, e as proteínas, produzidas em E. coli BL21DE3 (Goulart et al., 2013). 

Os híbridos foram obtidos pela fusão gênica do fragmento codificante da porção N-

terminal de PspA1 (PspA245, Goulart et al, 2011) a vetores pAE contendo os genes mutantes, 

através de extremidades coesivas obtidas pela digestão com enzimas de restrição apropriadas 

(Goulart et al., 2013). A Figura 5 mostra um esquema das proteínas produzidas. 
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PspA1

A         B (CDR)  C

A            B (CDR)     C
His367:Arg

A            B (CDR)     C
His367:Arg Asp380:Asn

PlD1

His367:Arg

1 471

PlD2

His367:Arg Asp380:Asn

1 471

1 345

PspA1PlD2

PspA1PlD1

 

Figura 5. Esquema das proteínas e híbridos utilizados neste estudo. As setas indicam os pontos 

onde foram inseridas mutações no gene da pneumolisina, para produção dos pneumolisóides PlD1 e 

PlD2. As letras A, B e C representam as regiões da molécula de PspA que foram incluídas no 

fragmento recombinante PspA1. 

 

4.2.1 Expressão e Purificação das proteínas 

 

As proteínas de fusão foram produzidas e purificadas de forma semelhante à descrita 

para os pneumolisóides. O DNA plasmidial foi previamente expresso em vetor pAE-6xHis.  

Para processo de produção das proteínas, 1µL do DNA plasmidial foi adicionado em 

microtubos contendo 50 µL de suspensão de E.coli BL21DE3, que foram incubadas overnight 

à 37ºC. Após esse período às amostras foram inoculadas em placas de meio LB contendo 

ampicilina e incubadas sob agitação (180rpm), overnight à 37ºC. Posteriormente, 10 mL do 

cultivo foi ressuspendido em 400mL de meio LB contendo ampicilina e novamente incubado 

sob condições de aerobiose (170rpm, 37ºC) até D.O. 0,7. Ao atingir a D.O. desejada, uma 

alíquota de 1 mL foi retirada e armazenada em freezer à -20°C para posterior análise 

comparativa em gel SDS-PAGE, enquanto à amostra restante foi adicionado 400 µL de IPTG 

e incubado por 3 hs sob agitação para a indução da expressão das proteínas. Ao término desse 

período, mais uma alíquota de 1 mL foi retirada e armazenada em freezer a -20°C para 

posterior análise comparativa em gel SDS-PAGE. O restante das amostras foram 

centrifugadas em tubos falcon de 50 mL por 15 minutos à 10000 rpm. O sobrenadante foi 

descartado, e os pellets resultantes foram concentrados 10x com Tampão de Equilíbrio (Tris 
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50mM; NaCl 150 mM, pH 8,0) e armazenados em freezer à -20°C. A extração de proteína das 

amostras foi realizada após descongelamento e centrifugação a 10000 rmp por 10-15 minutos. 

Os sobrenadantes foram descartados e os pellets foram ressuspendidos em 15 mL de B-PER 

(Pierce) com 1 µL de DNAse (Invitrogen) e incubados por 15 minutos sob agitação, para o 

processo de extração das proteínas. Posteriormente as amostras foram centrifugadas à 10000 

rpm por 20 minutos e os sobrenadantes (fração solúvel) foram separados e armazenados em 

freezer à -20°C. A fração insolúvel foi extraída dos pellets com a adição de 10 mL de Tampão 

de Equilíbrio contendo Uréia (4M), centrifuga por 2x a 10000 rpm por 15 minutos. Alíquotas 

de 10 µL foram retiradas de cada centrifugação para posterior análise comparativa em gel 

SDS-PAGE. 

As proteínas foram purificadas por cromatografia líquida de afinidade ao níquel. Para 

tanto as amostras foram diluídas em 25 mL de Tampão de Equilíbrio (Tris 50mM; NaCl 150 

mM, pH 8,0) na concentração de 1:1 e filtradas em resinas de Níquel, sob um fluxo de 1-2 

mL/min e armazenadas em falcons estéreis. O processo foi repetido por 2 vezes para a 

obtenção das frações “Flow Through” (FT) e “Lavagem” (LAV). Posteriormente, a coluna foi 

lavada com Imidazol (200 mM) para a obtenção das eluições contendo as proteínas. 

 

4.2.2 Diálise e Despirogenização das proteínas 

 

 Para o uso em vacinas as proteínas foram dialisadas para a retirada do Imidazol (200 mM) e 

despirogenizadas com Triton X-114 (Sigma), para a retirada de resíduos de LPS contidos na 

membrana de E.coli BL21DE3, utilizadas durante o processo de produção das proteínas.  

No processo de diálise, as eluições foram acondicionadas em membranas de diálise e imersas 

em Tampão de Equilíbrio por 2 horas à 4°C sob agitação. 

 Para a despirogenização, as proteínas foram ressuspendidas em Triton X-114 (Sigma) à 

uma concentração final de 1% e incubadas à 4°C durante 30 minutos, sob agitação em 

agitador magnético. Posteriormente, as amostras foram transferidas para banho-maria à 37°C 

por 10 minutos e centrifugadas logo em seguida à 20000g, 25°C, durante 10 minutos. A fase 

líquida foi coletada e submetida novamente ao procedimento. 
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4.3 Avaliação da reatividade cruzada produzida em camundongos imunizados com as 

proteínas híbridas contra PspA de família 2 

 

Foram utilizados 40 camundongos BALB∕C, fêmeas, com idade média entre 5-7 

semanas que foram divididos em 8 grupos de 5 animais, de acordo com as proteínas utilizadas 

para a imunização, conforme descrito na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Grupos experimentais de acordo com as proteínas utilizadas na imunização 

Grupos Experimentais µg∕ animal∕ dose Número de animais∕Grupo 

Alum 50 5 

PspA1 5 5 

PlD1 10 5 

PlD2 10 5 

PspA1+PlD1 5+10 5 

PspA1+PlD2 5+10 5 

PspA1-PlD1 

PspA1-PlD2 

10 

10 

5 

5 

 

Os animais foram imunizados por via subcutânea em um esquema de 3 doses 

consecutivas em intervalos de 15 dias, utilizando Al(OH)3 (50μg/animal/dose) como 

adjuvante. Dez dias após a última imunização, foi coletado sangue por punção retrorbital, e os 

soros dos grupos imunizados com as proteínas fusionadas ou co-administradas foram 

analisados quanto à capacidade de ligação de anticorpos a pneumococos expressando PspA de 

família 2. Para tanto, isolados de S pneumoniae 679/99 (PspA clado 3, família 2) e 3JYP2670 

(PspA clado 4, família 2) foram descongelados, semeados em ágar sangue (ProMicro) e 

incubados a 37 ºC durante 16 h em anaerobiose. As colônias foram inoculadas em caldo Todd 

Hewett (Himedia) acrescido de 20% de extrato de levedura e cultivadas até D.O.600 0,5. Os 

cultivos foram centrifugados a 8000 g durante 2-4 min e lavados 2 vezes com tampão PBS. 

As bactérias foram incubadas com 5 a 10% de soro de camundongos imunizados em PBS 

(volume final de 100 µL por amostra) durante 30 min, lavados e incubados com anti-IgG de 

camundongo conjugado a FITC (Sigma) na proporção de 1:1000, por mais 30 min. Após 2 

novas lavagens, as amostras foram fixadas com paraformaldeído 1% e a fluorescência, 

analisada por citometria de fluxo (FACS) com auxílio do aparelho FACSCANTO (BD 

Biosciences) do Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan. 
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4.4 Ensaio de ligação de anticorpos a pneumococos expressando PspA de família 2 

 

Isolados de S pneumoniae 679/99 (PspA clado 3, família 2) e 3JYP2670 (PspA clado 

4, família 2) foram descongelados, semeados em ágar sangue (ProMicro) e incubados a 37 ºC 

durante 16 h em anaerobiose. As colônias foram inoculadas em caldo Todd Hewett (Himedia) 

acrescido de 20% de extrato de levedura e cultivadas até D.O.600 0,5. Os cultivos foram 

centrifugados a 8000 g durante 2-4 min e lavados 2 vezes com tampão PBS. As bactérias 

foram incubadas com 5 a 10% de soro de camundongos imunizados em PBS (volume final de 

100 µL por amostra) durante 30 min, lavados e incubados com anti-IgG de camundongo 

conjugado a FITC (Sigma) na proporção de 1:1000, por mais 30 min. Após 2 novas lavagens, 

as amostras foram fixadas com paraformaldeído 1% e a fluorescência, analisada por 

citometria de fluxo (FACS) com auxílio do aparelho FACSCANTO (BD Biosciences) do 

Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan. 

 

4.5 Ensaio de deposição de complemento na superfície de pneumococos expressando 

PspA de família 2 

 

 Os ensaios de deposição de complemento foram realizados conforme protocolo 

descrito por Darrieux et al. (2008). Isolados de S pneumoniae expressando PspAs de família 2 

foram cultivados conforme descrito no item 3.5. As amostras foram centrifugadas a 8000 g 

durante 2-4 min, lavadas 1 vez com tampão PBS, centrifugadas novamente e ressuspendidas 

em tampão opsono, consistindo de tampão Hank’s (1,26 mM CaCl2; 0,493 mM MgCl2; 0,407 

mM MgSO4; 5,33 mM KCl; 0,441 mM KH2PO4; 4,17 mM NaHCO3; 137,93 mM NaCl; 0,338 

mM Na2HPO4; 5,56 mM dextrose e 0,0266 mM de vermelho fenol) acrescido de 0,1% de 

gelatina. Às bactérias, foi adicionado 10% de soro de camundongos imunizados – 

previamente incubado a 56 ºC por 30 min para inativação das proteínas do sistema 

complemento –10 a 20% de soro em 100 µL finais. Após 30 min a 37 ºC foram adicionados 

10 µL de soro normal de camundongo (fonte de complemento) e seguiu-se nova incubação. 

As amostras foram lavadas 2 vezes com PBS e incubadas com anticorpo anti-C3 de 

camundongo conjugado a FITC (MP Biochemicals) a 4 ºC, no escuro, por 30 min. Após 2 

novas lavagens com PBS, as amostras foram ressuspendidas em 300 L de paraformaldeído 

1% e a fluorescência, analisada por citometria de fluxo. 
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4.6 Avaliação da proteção induzida pelas proteínas híbridas contra desafio intravenoso 

por S. pneumoniae 

 

 Utilizou-se isolado clínico 3JYP2670 (PS3∕PspA4), que foi diluído serialmente e 

cultivado em meio sólido ágar sangue (Neuprov), em anaerobiose durante 16 horas, a 37ºC 

para a determinação de UFC. Após a contagem, as bactérias foram diluídas em solução salina 

e administradas por via intravenosa na concentração de 103 UFCs∕animal. O desafio foi 

realizado 15 dias após a última imunização, e o tempo de sobrevida dos animais, 

acompanhado ao longo de 10 dias. 

 

4.7 Desenvolvimento do modelo de pneumonia 

 

 Foi realizada uma cinética de desafio para o estabelecimento de um modelo de 

pneumonia. Neste, os animais foram distribuídos em grupos de 10, desafiados e sacrificados 

após 5 e 7 dias, para a identificação do período onde fosse observado maior número de 

colônias bacterianas, no lavado e tecido pulmonar, a fim de caracterizar um modelo de 

pneumonia aguda. 

 

4.7.1 Bactérias 

 

 Foram utilizados 2 isolados clínicos das linhagens St 245/00 (sorotipo 14, PspA1) e 

P854 (sorotipo 19F, PspA1). Os isolados foram diluídos serialmente, plaqueados em meio 

sólido ágar sangue, e incubados overnight à 37ºC para a determinação de UFC. Após a 

contagem das colônias, as bactérias foram diluídas em solução salina e administradas por via 

nasal na concentração de 5x106 UFCs∕animal.  

 

4.7.2 Animais e Desafio 

 

 Foram utilizados 20 camundongos BALB∕C, fêmeas, adultas, que foram divididas em 

dois grupos. Os animais foram anestesiados por via intraperitoneal com 200µL de uma 

mistura de xilazina 0,2% e ketamina 1,0%, e receberam 5x106 UFCs diluídos em 50 µL de 

solução salina, que foram inoculados em uma das narinas com o auxílio de uma micropipeta, 

com base nos procedimentos descritos por Lima et al.(2012). Após 5 e 7 dias do desafio, 3 

animais de cada grupo foram sacrificados, os pulmões coletados e macerados com o auxílio 
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de um “cell strainer” (BD Biomedicals) em 1 mL de PBS. Alíquotas de 10µL foram diluídas 

serialmente em PBS e plaqueadas em Agar sangue. Após incubação de 16 horas a 37ºC em 

anaerobiose, o número de UFCs foi calculado em cada grupo. A divisão dos grupos é descrita 

a seguir (Tabela 2). 

 

 
Tabela 2. Subdivisão dos grupos experimentais 

Grupos Experimentais nº de animais 5 dias após o 

desafio 

nº de animais 7 dias após o 

desafio 

Isolado 245/00 3 3 

Isolado P854 3 3 

 

4.8 Cinética do influxo celular no lavado broncoalveolar (BAL) de animais não 

imunizados após desafio com isolado St 245/00 

 

Foram utilizados 20 camundongos BALB∕C, fêmeas, com idade média entre 5-7 

semanas, que foram divididas em grupos de seis animais conforme os tempos pré-

estabelecidos para a cinética, a saber 0hs, 3hs, 6hs, 12hs, 24hs, 48hs após o desafio. Os 

animais foram desafiados com isolados clínicos da linhagem St 245/00 e sacrificados por 

aprofundamento do anestésico (xilazina 0,2% e ketamina 1,0%, em 200µL por animal) por via 

intraperitoneal, nos diferentes tempos, e tiveram seus BALs coletados para a realização da 

contagem diferencial.  

Para a coleta, um cateter foi inserido na traquéia dos animais, e seus pulmões foram 

lavados com 0,5 mL de PBS estéril gelado, seguido de lavagem adicional com 1 mL. Ambos 

os fluídos foram misturados para compor o BAL. Alíquotas de 10 µL de suspensão celular 

obtidas do BAL de cada animal foram coradas com Cristal violeta e contadas em Câmara de 

Neubauer para a determinação da concentração de células, e alíquotas de 200 µL contendo 4 × 

104 células foram colocadas sobre lâminas e centrifugadas (StatSpin Cytocentrifuge; Iris 

International, Inc., Chatsworth, CA) durante 4 minutos à 700 rpm. As lâminas foram coradas 

com Panótico Rápido (Laborclin), e 100 células foram diferencialmente contadas para 

determinar a infiltração de cada tipo celular. 
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4.9 Avaliação da resposta celular em animais imunizados após desafio nasal com St 

245/00 

 

 Foram utilizados 25 camundongos BALB∕C, fêmeas, com idade média entre 5-7 

semanas que foram divididos em 5 grupos de 5 animais, de acordo com as proteínas utilizadas 

para a imunização, conforme descrito na Tabela 3.  

Tabela 3. Grupos experimentais de acordo com as proteínas utilizadas na imunização 

Grupos Experimentais µg∕ animal∕ dose Número de animais∕Grupo 

Alum 50 5 

PspA1 5 5 

PlD1 10 5 

PspA1+PlD1 5+10 5 

PspA1-PlD1 10 5 

 

 Os animais foram imunizados por via subcutânea em um esquema de 3 doses 

consecutivas em intervalos de 15 dias, utilizando Al(OH)3 (50μg/animal/dose) como 

adjuvante. Após 10 dias datados da última imunização, os animais foram sacrificados 2, 6, 12, 

24 e 48 horas após o desafio após desafio intranasal com isolados clínicos das linhagens St 

245/00 (sorotipo 14, PspA1) para avaliação da resposta celular. Os grupos tiveram seus BALs 

e pulmões coletados para a determinação do número de CFUs e infiltrado inflamatório em 

ambos os compartimentos e para a análise da produção de citocinas no BAL. Para tanto, 

amostras de BAL coletadas foram aliquotadas para a determinação do número de UFCs e o 

restante congelados em freezer -80 °C até o momento das análises, enquanto os pulmões 

coletados tiveram parte das amostras separada para a contagem de colônias bacteriana e outra 

armazenada em formol 10% à 4 ºC para análise histopatológica. 

 

4.9.1 Determinação do número de colônias bacterianas nos pulmões e BAL dos animais 

após desafio 

 

 Após o desafio, os animais foram sacrificados e tiveram seus pulmões e BAL 

coletados para a determinação do número de colônias bacterianas nos diferentes tempos. Para 

tanto, os pulmões coletados foram macerados com o auxílio de um “cell strainer” (BD 

Biomedicals) em 1 mL de PBS. Alíquotas de 10µL do homogenato e BAL desses animais 
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foram então diluídas serialmente em PBS e plaqueadas em Agar sangue. Após incubação de 

16 horas a 37ºC em anaerobiose, o número de UFCs foi calculado em cada grupo. 

 

4.9.2 Determinação do número de células totais no BAL um diferentes grupos após 

desafio 

 

 Para a determinação do influxo celular total, alíquotas de 10 µL de suspensão celular 

obtidas do BAL de cada animal foram coradas com Cristal violeta e contadas em Câmara de 

Neubauer para a determinação da concentração de células, e alíquotas de 200 µL contendo 4 × 

104 células foram colocadas sobre lâminas e centrifugadas (StatSpin Cytocentrifuge; Iris 

International, Inc., Chatsworth, CA) durante 4 minutos à 700 rpm. As lâminas foram coradas 

com Panótico Rápido (Laborclin), e 100 células foram diferencialmente contadas para 

determinar a infiltração de cada tipo celular. 

 

4.9.3 Análise histológica do infiltrado inflamatório nos pulmões dos animais desafiados 

com St 245/00 

 

 As amostras de pulmão foram coletadas em recipientes contendo formol a 10% 

tamponado e incubadas por um período de ± 48 horas. Em seguida, os espécimes foram 

acondicionados individualmente em recipientes específicos e foram processados na seguinte 

ordem: Desidratação: cinco banhos de álcool absoluto, de uma hora cada. Diafanização ou 

clareamento: três banhos de xilol, de uma hora cada. Impregnação: três banhos parafina 

líquida a uma temperatura prévia de 60 ºC, em estufa, de uma hora cada, seguidos pela 

inclusão do material em cubas de metal com parafina líquida e aguardado a sua total 

solidificação em temperatura ambiente. Após a solidificação, foram realizados cortes 

histopatológicos com uma espessura de 5 μm (micras), com o auxílio de um micrótomo 

rotativo. Em seguida, os cortes foram colocados sobre lâminas de vidro e incubadas em estufa 

a 60 ºC, até a adesão do material cortado sobre as lâminas. Em seguida realizou-se a coloração 

através da técnica de Hematoxilina e eosina (H.E). Esta etapa do projeto foi realizada pelo 

Prof José Aires. Pereira da Universidade São Francisco. 
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4.9.4 Avaliação da produção de citocinas nos camundongos imunizados após desafio 

nasal com St 245/00 

 

A produção de citocinas Interleucina-6 (IL-6) e Fator de necrose Tumoral-α (TNF-α) 

nas amostras de BAL foi determinada por ELISA (Kits Peprotech Inc., Rocky Hill, NJ), 

conforme especificações do fabricante. Para tanto, microplacas de 96 poços foram incubadas 

na presença das proteínas diluídas em PBS à concentração de 1 µg/ml (TNF-α) e 2 µg/ml (IL-

6) overnight à temperatura ambiente. Após esse período, as placas foram incubadas com 

Tampão de Bloqueio (BSA 1% em PBS) por 1 h em temperatura ambiente e lavadas 4 vezes 

com tampão PBS-T (0,05% Tween-20 em PBS). Alíquotas de 100 µL de Padrão ou amostra 

foram adicionadas às microplacas e incubadas por 2 hs em temperatura ambiente. As placas 

foram novamente lavadas 4 vezes e incubadas com anticorpo de detecção diluído à 

concentração de 0.25 µg/ml (TNF-α) e 0.5 µg/ml (IL-6) por 2 hs em temperatura ambiente. 

Seguiu-se novas lavagens (4 vezes) e as placas foram então incubadas com anticorpo 

conjugado (avidina-HPR) diluído em tampão (0.05% Tween-20, 0.1% BSA em PBS) à 

concentração de 1:2000 e incubaddas por 30 min em temperatura ambiente. Após novas 

lavagens, seguiu-se a adição do substrato ABTS (ABTS Liquid Substrate Solution – Sigma) e 

a absorbância das amostras, determinada a 405 nm.  

 

4.10 Análise da Proteção conferida pelas proteínas recombinantes contra pneumonia 

lobar 

 

Simultâneamente aos experimentos de resposta celular, foi desenvolvido um ensaio 

paralelo para a avaliação do nível de proteção contra pneumonia lobar, conferida pela 

imunização com as diferentes formulações. Para tanto, dez dias após a última imunização com 

as proteínas recombinantes, os animais foram anestesiados pela via intraperitoneal com 

100µL de uma mistura contendo xilasina e ketamina (proporção de 2:1, diluídos em um 

volume total de 10 mL de solução de solução salina) e 50 μL de uma suspensão do isolado St 

245/00 foram inoculados por via intranasal com os animais suspensos verticalmente. Após o 

desafio, os camundongos foram observados durante 7 dias, período após o qual foram 

sacrificados por aprofundamento do anestésico para a coleta dos pulmões.  Todo o tecido 

pulmonar de cada animal foi macerado o com auxílio de um Porters em 1mL de PBS estéril 

gelado. A suspensão foi diluída serialmente, e alíquotas de 10 μL foram plaqueados em ágar 
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sangue. O número de UFCs bacterianas foi determinado em cada grupo pela contagem das 

colônias após 16 horas de incubação a 37 ºC em anaerobiose. 

 

4.11 Análise Estatística 

 

 A determinação e comparação dos resultados foram realizados utilizando-se o teste de 

Análise de Variância ANOVA, seguidos do teste Tuckey. As análises foram desenvolvidas 

com o auxílio do Software GraphPad Prism 5.0 e valores de P≤0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Proteínas Recombinantes  

 

 As proteínas PspA1, PlD1 e PspA1-PlD1 foram expressas em E.coli BL21DE3 e 

purificadas por cromatografia por afinidade ao Níquel, conforme mostra a Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 As proteínas purificadas foram utilizadas na imunização de camundongos BALB/c, e o 

soro contendo anticorpos específicos, utilizado para as análises funcionais. 

 

5.2 Ensaio de ligação de anticorpos a pneumococos expressando PspA de família 2 

 

 A capacidade dos anticorpos contra as proteínas híbridas de ligar-se à superfície de 

pneumococos foi analisada por citometria de fluxo. Isolados de pneumococo expressando 

PspAs de família 2 foram incubados na presença de soro dos animais imunizados e anticorpo 

anti-IgG conjugado com FITC. A Figura 7 mostra um histograma da fluorescência de 

bactérias 3JYP2670 após incubação com os diferentes soros. Pode-se observar um aumento da 

fluorescência nas bactérias incubadas com soro de animais imunizados com as proteínas 

híbridas, sendo notável ainda que o os soros anti PspA1-PlD1 apresentam uma intensidade de 

fluorescência ainda maior que a observada nos soros anti-PspA1-PlD2. Os anticorpos contra 

as proteínas isoladas, PspA, PlD1 e PlD2 não apresentaram ligação à superfície da bactéria. 

Figura 6. Imagem das proteínas híbridas em gel SDS-PAGE. A) 245-PlD1: Padrão de peso 

molecular (1); Lavagens (2 a 4); Amostras eluídas com Imidazol 400mM (5 a 8). B) 245-PlD2: 

Padrão de peso molecular (1); Lavagens (2 a 4); Amostras eluídas com Imidazol 400mM (5 a 8). 
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Interessantemente, quando as duas proteínas foram administradas em conjunto, os anticorpos 

induzidos foram capazes de reconhecer e se ligar ao pneumococo, embora com intensidade 

menor do que os anticorpos contra as proteínas híbridas. 
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Figura 7. Histograma da ligação de anticorpos à superfície de pneumococo 3JYP2670. Soro de 

animais imunizados com as diferentes formulações foi analisado quanto à capacidade de ligação à 

superfície dos isolados 255/00 (expressando PspA 5) e 3JYP2670 (expressando PspA 4). Os números 

indicam a porcentagem de bactérias fluorescentes em cada grupo. 

 

 Uma vez determinada a capacidade dos anticorpos de reconhecer a superfície de S. 

pneumoniae, amostras individuais dos soros foram analisadas quanto à ligação a dois isolados 

bacterianos, St 255/00 (expressando PspA clado 5) e 3JYP2670 (PspA clado 4). A Figura 8 

mostra a porcentagem de bactérias fluorescentes em cada grupo imunizado. Pode-se observar 

que os soros de animais imunizados com a proteína híbrida PspA1-PlD1 apresentaram 

capacidade de ligação de anticorpos à superfície bacteriana significativamente superior aos 

demais grupos em ambos os isolados utilizados. 
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Figura 8. Ligação de anticorpos ao isolado 3JYP2670. Soro individual de animais imunizados com 

as diferentes formulações foi adicionado aos cultivos de pneumococo 255/00 (expressando PspA 5) e 

3JYP2670 (expressando PspA 4). Os gráficos mostram a porcentagem de bactérias fluorescentes em 

cada grupo. (*P<0,05). 

 

5.3 Ensaio de deposição de complemento na superfície de pneumococos expressando 

PspA de família 2 

 

 Com base nos resultados obtidos no ensaio de ligação dos anticorpos, foi então 

avaliada a capacidade de deposição de complemento na superfície de S. pneumoniae contendo 

PspAs de família 2, mediada pelos anticorpos. Amostras de soros de animais imunizados 

foram avaliadas quanto à capacidade de induzir a deposição de C3 na superfície de 2 isolados 

bacterianos, St 255/00 (expressando PspA clado 5) e 3JYP2670 (PspA clado 4). O 

deslocamento dos picos para a direita do gráfico indica um aumento da deposição de 

complemento na superfície das bactérias. Foi observado maior deslocamento no pico referente 

aos soros anti PspA1-PlD1 em relação ao controle, indicando que este soro induziu uma 

deposição de complemento superior aos demais nos dois isolados avaliados (Figura 9). Os 

números em cada pico indicam a porcentagem de bactérias positivas, ou seja, bactérias com 

C3b depositado em sua superfície. Observa-se que, enquanto a incubação com os soros contra 

as proteínas isoladas não levou a um aumento expressivo na deposição de C3 em relação ao 

controle (Alum), o soro contendo anticorpos para a proteína híbrida PspA1-PlD1 induziu a 

deposição de complemento na maior parte da população bacteriana.  Resultado semelhante foi 

observado após incubação com soro contra PspA1-PlD2 (dados não mostrados). 
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Figura 9. Histograma da deposição de complemento na superfície de pneumococos em presença 

de anticorpos. Soro de animais imunizados com as diferentes formulações foi analisado quanto à 

capacidade de induzir a deposição de C3b nos isolados 255/00 (expressando PspA 5) e 3JYP2670 

(expressando PspA 4). Os números indicam a porcentagem de bactérias fluorescentes em cada grupo. 

 

5.4 Avaliação da proteção induzida pelas proteínas híbridas contra desafio intravenoso 

por S. pneumoniae 

 

Uma vez observada a capacidade de reatividade cruzada contra bactérias contendo 

PspA de família 2, foi então avaliado o nível de proteção oferecido pelas proteínas híbridas 

através de desafio sistêmico com pneumococo virulento. Animais imunizados foram 

desafiados por via intravenosa com o isolado 3JYP2670 (PspA clado 4) e observados ao 

longo de 10 dias. O grupo imunizado com a proteína híbrida PspA1-PLD1 apresentou um 

período de sobrevida significativamente superior aos demais grupos (Figura 10). O grupo 

apresentou 100% de sobrevivência após desafio, permanecendo vivos mesmo o após término 

do período de realização do experimento. Durante todo o período de observação pós-desafio 

esse grupo não aparentou quaisquer sinais físicos de doença. A proteção conferida pela fusão 

PspA-PlD1 foi superior inclusive aquela obtida pelas proteínas co-administradas. Nenhuma 

outra formulação foi capaz de induzir proteção neste modelo. 
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Figura 10. Sobrevivência dos camundongos imunizados após desafio intravenoso com S. 

pneumoniae 3JYP2670. Animais imunizados com as proteínas isoladas, co-administradas ou 

fusionadas foram injetados com o isolado de pneumococo e observados durante 12 dias. Cada ponto 

especificado na figura representa um animal. As linhas horizontais representam a mediana de 

sobrevida de cada grupo. (*P<0,05 em relação ao grupo controle, imunizado com Alum em solução 

salina). 

 

5.5 Desenvolvimento de um modelo de pneumonia lobar em camundongos 

 

 Para a avaliação em modelo de pneumonia lobar, foi utilizado apenas o híbrido PspA-

PlD1 e as respectivas proteínas isoladas, pois esta formulação apresentou os melhores 

resultados no desafio sistêmico.    

 Os animais foram distribuídos em 2 grupos de acordo com o isolado utilizado. Estes 

receberam 5x106 UFCs do respectivo isolado, diluídos em 50 µL de solução salina por via 

intranasal e após o período de 5 e 7 dias, metade dos animais de cada grupo foram 

sacrificados e tiveram seus pulmões coletados e plaqueados para a determinação do número 

de UFCs. Após 5 dias do desafio já pode ser observada a colonização nos pulmões dos 

animais de ambos os grupos, sendo que o número de bactérias aumenta após 7 dias de desafio, 

embora esse aumento não seja significativo (Figura 11). 
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Figura 11. Contagem de bactérias em lavado pulmonar de camundongos. Os animais foram 

desafiados pela via nasal com isolados de pneumococo 245/00 e P854, sacrificados após 5 e 7 dias, e 

os pulmões coletados para contagem de UFCs. 

 

5.6 Cinética do influxo celular no lavado broncoalveolar (BAL) dos animais após desafio 

 

Uma vez estabelecido o modelo de pneumonia, segue-se então com modelo de análise 

de resposta celular em animais não imunizados. Para tanto, os animais foram desafiados por 

via intranasal com o isolado de pneumococo 245/00 e sacrificados em diferentes tempos para 

a coleta de BAL, conforme os períodos pré-estabelecidos para a cinética. Após a coleta, todos 

os BAL foram processados e contados diferencialmente quanto à presença de leucócitos nos 

diferentes tempos. Foi observado que o aumento do influxo celular tem início a partir de 6 

horas após o desafio, atingindo níveis significativos de leucócitos totais dentro de um período 

de 12 horas quando comparado aos encontrados em 3 horas após a infecção. Ainda dentro 

deste grupo, pode-se observar a predominância significativa de neutrófilos dentro de um 

período de 12 horas e nos demais avaliados quando comparados aos níveis pré-infecção. O 

número de macrófagos atinge níveis significativos apenas em 48 horas após a infecção. Não 

houve alterações significativas no número de linfócitos e eosinófilos nos períodos avaliados 

(Figura 12). 
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Figura 12. Contagem diferencial do BAL de animais após desafio. Influxo Celular de leucócitos no 

BAL de animais não imunizados, desafios com isolado clínico St 245/00 em diferentes tempos após 

infecção (P < 0.05 em relação ao tempo 0). 

 

5.7 Proteção contra infecção bacteriana pulmonar em animais imunizados 

 

5.7.1 Cinética bacteriana no BAL e pulmões durante as horas iniciais da infecção  

 

 A fim de avaliar os efeitos da imunização sobre o controle da infecção bacteriana nos 

pulmões, os animais imunizados com as diferentes formulações contendo as proteínas 

recombinantes, isoladas e fusionadas foram desafiados por via intranasal com 107 UFCs do 

isolado St 245/00, sacrificados em diferentes tempos e tiveram seus BALs coletados para a 

contagem de colônias bacterianas nos diferentes tempos. As amostras foram plaqueadas em 

meio ágar sangue e incubadas em estufa à 37ºC para a determinação do número de UFCs.  

Os resultados observados no BAL dos animais mostram que o grupo imunizado com 

PspA apresentou uma carga bacteriana significativamente maior em comparação ao grupo não 

imunizado, entretanto esse número reduziu significativamente após 12 horas quando 

comparados aos níveis pré infecção e foi aparentou ter sido eliminado completamente dentro 

de um período de 24 horas. Resultado interessante foi obtido com a imunização com a vacina 

híbrida que, embora não tenha apresentado resultado significativo em comparação aos demais 

grupos, mostrou um perfil de controle da infecção semelhante ao observado com PspA e ainda 

foi capaz controlar a infecção mais rapidamente que este grupo, aparentado ter eliminado 
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completamente a carga bacteriana dentro de um período de 12 horas. O grupo PlD1 também 

não apresenta alterações significativas entre os diferentes tempos e em comparação aos 

demais grupos, mas ainda assim semelhantemente ao grupo controle e ao imunizado com 

PspA, aparentou ter sido capaz de controlar o foco da infecção dentro de um período máximo 

de 24 horas. (Figura 13). 
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Figura 13. Contagem de colônias bacterianas no BAL. Os animais foram imunizados com 

diferentes formulações e desafiados por via intranasal após 10 dias a última imunização. O número de 

UFCs recuperadas pelo plaqueamento do BAL é mostrado nos tempos 2, 6, 12, 24 e 48 horas após o 

desafio(*) para P<0,05 entre amostras do mesmo grupo nos diferentes tempos; (#) em comparação ao 

grupo controle (Alum) no mesmo período.  

 

 Além do BAL, o sangue de cada animal foi plaqueado para verificar a presença de 

bacteremia a fim de assegurar a eficácia do modelo deste estudo. Não foi observada a 

presença de bactérias no sangue de nenhum animal nos tempos avaliados. 

 

5.7.2 Contagem bacteriana nos pulmões após 7 dias de desafio: Proteção 

 

 Em um ensaio paralelo aos estudos de cinética, camundongos foram imunizados com 

as proteínas isoladas, combinadas ou com o híbrido, desafiados por via intranasal com St 245 

e observados durante sete dias. Alguns animais apresentaram sinais clínicos de infecção após 

um a dois dias do desafio, como pêlos eriçados e menor movimentação pelas gaiolas, que 
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cessaram após cerca de quatro dias. Nenhum animal morreu. Após sete dias do desafio, os 

animais foram sacrificados e seus pulmões, macerados e plaqueados para contagem de 

bactérias. Como se trata de um desafio não-fatal, a proteção é dada pela redução no número 

de bactérias nos pulmões dos animais imunizados em relação ao controle. Foi possível 

observar uma redução significativa no número de UFCs no grupo vacinado com a proteína 

híbrida em relação ao controle. No grupo imunizado com PspA, foi observada uma tendência 

à redução no número de colônias em relação ao controle, porém essa redução não foi 

significativa (Figura14). 
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Figura 14. Contagem de colônias bacterianas totais no pulmão. Os animais dos diferentes grupos 

foram avaliados quanto a presença de colônias bacterianas no pulmões sete dias após o desafio (P < 

0.05 em comparação ao controle Alum). 

 

5.8 Infiltrado celular nos pulmões e Lavado Broncoalveolar (BAL) dos camundongos 

imunizados com as diferentes formulações 

 

A resposta imune nos pulmões e BAL dos animais imunizados após o desafio 

intranasal com o isolado St 245/00, foi avaliada através da determinação dos níveis de 

infiltrado celular total em ambos os compartimentos, em diferentes tempos após a infecção.  

 

5.8.1 Cinética do Infiltrado celular total no BAL dos animais imunizados 

 

 Os grupos imunizados também foram avaliados quanto ao infiltrado celular total no 

BAL. Para tanto, após o desafio, amostras de BAL dos animais foram coletadas para a 

determinação o influxo celular total em diferentes tempos. Foi observado um aumento tardio 
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na concentração de células no grupo controle em relação aos grupos imunizados, com pico 

após 48 horas. A imunização com PspA não induziu uma variação significativa no influxo de 

cpelulas em relação ao controle, em nenhum dos tempos avaliados. Animais vacinados com 

PlD1 apresentaram maior concentração de linfócitos após 24 horas, com uma queda brusca 

em 48 horas. Em contrapartida, animais imunizados com a vacina híbrida apresentaram 

aumento significativo no número de células do infiltrado celular total dentro de um período de 

12 horas, quando comparado aos demais grupos no mesmo período e em comparação ao 

mesmo grupo no período anterior. Esse número cai significativamente nas próximas 24 horas. 

(Figura 15).  
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Figura 15. Infiltrado celular total no BAL dos animais após o desafio. Após o desafio intranasal 

com o isolado clínico St 245/00, os animais imunizados com as diferentes formulações tiveram seus 

BALs coletados e avaliados quanto ao infiltrado total de leucócitos em diferentes períodos após a 

infecção. (*) para P<0,05 entre amostras do mesmo grupo nos diferentes tempos; (#) em comparação 

ao grupo controle (Alum) no mesmo período; (o) para comparação entre o híbrido versus proteínas 

isoladas no mesmo período. 
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5.8.2 Análise histopatológica do infiltrado inflamatório nos pulmões dos animais 

imunizados após o desafio 

 

 Foi avaliado o infiltrado inflamatório nos pulmões dos animais dos diferentes grupos, 

através de análise histopatológica do órgão em diferentes períodos após desafio. Durante as 

primeiras 12 horas após a infecção, notam-se oscilações no padrão de resposta em todos os 

grupos. Níveis de infiltração leve foram mais presentes em grupos imunizados com as 

proteínas, quando comparados ao grupo controle. A condição de infiltração moderada 

estabeleceu-se em todos os grupos dentro de um período de 24 horas e manteve-se em 48 

horas do início da infecção. Nenhum grupo apresentou níveis de infiltrado inflamatório 

intenso no período analisado (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Análise do Infiltrado inflamatório nos pulmões dos animais imunizados após o desafio. 

 

INFILTRADO INFLAMATÓRIO 

AUSENTE LEVE MODERADO INTENSO 

A
lu

m
 

2hs         

6hs         

12hs         

24hs         

48hs         

P
sp

A
1
 

2hs         

6hs         

12hs         

24hs         

48hs         

P
lD

1
 

2hs         

6hs         

12hs         

24hs         

48hs     

 

  

P
sp

A
1
-P

lD
1
 2hs         

6hs         

12hs         

24hs         

48hs         

 

A Figura 16 mostra a análise microscópica dos cortes histológicos do lobo esquerdo 

dos pulmões dos animais corados com H.E. A Figura 16A apresenta uma imagem de corte 
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histológico de pulmão contendo infiltrado inflamatório leve (representados pelos pontos 

corados em roxo), enquanto a Figura 16B apresenta um corte contendo infiltrado inflamatório 

moderado. Ambas as amostras apresentam sinais de hiperemia (representado pelos pontos 

corados em rosa). 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Análise da Produção de citocinas nos animais imunizados após o desafio 

 

 Os animais imunizados também foram avaliados quanto à produção de citocinas IL-6 e 

TNF-α no BAL após desafio em diferentes tempos. Os animais imunizados com o híbrido 

apresentaram uma produção aumentada de IL-6 após 12 horas, em relação aos grupos 

injetados com as proteínas isoladas ou o controle. Esta diferença se manteve após 24 horas do 

desafio, desaparecendo após 7 dias. (Figura 17). 

Figura 16. Imagem de microscopia óptica dos pulmões dos animais imunizados após o desafio. 

Cortes histológicos de amostras do lobo esquerdo dos pulmões dos animais do grupos PlD1 12 horas e 

Alum 48 horas após infecção por via intranasal com linhagem St 245/00 apresentando sinais de 

infiltração inflamatória leve (A) e moderado (B), visualizados em aumento de 400X. 
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Figura 17. Níveis de IL-6 no BAL dos animais após desafio em diferentes tempos. A figura 

apresenta a produção de IL-6 observados em diferentes tempos após o desafio, nos animais 

imunizados com as proteínas isoladas ou fusionadas. (*) para P<0,05 em comparação entre amostras 

do mesmo grupo nos diferentes tempos; (#) em comparação ao grupo controle (Alum) no mesmo 

período; (o) em comparação com as proteínas isoladas no mesmo período. 

 

Em relação aos níveis de TNF-α, foi observada uma maior produção da citocina após 6 

horas nos grupos imunizados com PlD1 ou o híbrido, em relação ao grupo controle. Após 12 

horas, é possível observar um aumento na secreção de TNF em todos os grupos, com exceção 

de PlD1, que manteve níveis semelhantes aos observados com 6 horas do desafio. Após 24 

horas, houve uma redução significativa na produção de TNF em todos os grupos, não sendo 

possível detectar a citocina após 7 dias do desafio (Figura 18). 

 



55 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Alum PspA PlD1 PspA-PlD1

*

*

*

*
*

*

#

#

o
6 horas

12 horas

24 horas

168 horas

 

#

C
o

n
c

e
n

tr
a

ç
ã

o
 T

N
F

-
 n

g
/m

L

 

Figura 18. Níveis de secreção de TNF-α no BAL dos animais após desafio em diferentes tempos. 

A Figura apresenta a produção de IL-6 observados em diferentes tempos após o desafio, nos animais 

imunizados com as proteínas isoladas ou fusionadas. (*) para P<0,05 em comparação entre amostras 

do mesmo grupo nos diferentes tempos; (#) em comparação ao grupo controle (Alum) no mesmo 

período; (o) em comparação ao grupo PspA no mesmo período. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Diversas proteínas pneumocócicas têm sido estudadas como potenciais candidatas no 

desenvolvimento de vacinas alternativas contra S. pneumoniae, com custo de produção menor 

e cobertura vacinal mais ampla do que as atuais formulações baseadas em polissacarídeos. 

Dentre estas, PspA e PLY tem apresentado resultados promissores em diferentes modelos, 

tendo inclusive progredido a ensaios clínicos (Briles et al.,2000; Briles et al., 2003; Ogunniyi 

et al.,2000; Ogunniyi et al.,2007). A principal limitação destas proteínas, no entanto, tem sido 

a baixa imunogenicidade de cada proteína isolada e, no caso de PspA, a elevada variabilidade 

estrutural e sorológica, levantando dúvidas com relação à eficácia protetora destes antígenos 

em humanos.  

Dados de isolados obtidos em diversas partes do mundo mostram que mais de 90% 

dos isolados expressam PspA pertencentes às famílias 1 e 2 (Briles, et al., 2000). Essas 

famílias de PspA são subdivididas em clados, sendo a PspA de família 1 representada por dois 

clados (clados 1 e 2), e a PspA de família 2 em 3 clados (clados 3, 4 e 5). Estudos relativos à 

reatividade cruzada entre PspAs têm demonstrado resultados variáveis. Foi observado em 

humanos, que a vacinação com uma PspA recombinante derivada da linhagem Rx1 (família1, 

clado2), induz uma ampla resposta de anticorpos com reatividade cruzada para uma grande 

variedade de proteínas PspA (Baril et al., 2006). Este resultado pode ser explicado pela 

presença de anticorpos naturais contra pspA nos indivíduos imunizados, tendo a vacinação 

servido como um “booster” para anticorpos que haviam sido produzidos em resposta à 

colonização ao longo da vida. Em geral, a reatividade cruzada se restringe a PspAs da mesma 

família, limitando a amplitude de proteção em formulações baseadas nesta proteína. Estudos 

mostram que moléculas de PspAs de famílias diferentes induzem anticorpos com capacidades 

distintas de reconhecimento de moléculas heterólogas (Darrieux et al, 2008; Moreno et al, 

2010). Essa variabilidade no reconhecimento também pode ser observada em proteínas do 

mesmo clado, como demonstrado em um estudo de variabilidade entre PspAs de família 1  

que identificou dois fragmentos recombinantes, PspA245 e PspA94, capazes de induzir 

anticorpos com ampla reatividade cruzada dentro desta família (Goulart et al., 2011).Tem sido 

sugerido que a combinação de 3 antígenos de PspA, sendo um pertencente à família1 (clado 

2) e dois da família 2 (clados 3 e 4) poderiam induzir proteção contra uma ampla variedade de 

isolados de S. pneumoniae.  
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Outra alternativa seria a combinação de PspA a outras proteínas imunogênicas do 

pneumococo, capazes de ativar mecanismos imunológicos distintos, atuando 

sinergisticamente na indução de imunidade protetora. 

PLY é uma toxina com diversas funções biológicas importantes, sendo capaz de ligar-

se diretamente ao TLR-4, dessa forma ativando mecanismos da imunidade inata. Embora 

tenha se mostrado imunogênica em modelos animais, possui alta toxicidade quando se 

apresenta em sua conformação original, portanto, sua utilização como componente vacinal 

deve necessariamente incluir a produção de formas detoxificadas, que mantenham as 

características imunogênicas, sem causar a lise celular. 

Diversos estudos na literatura mostram o potencial imunogênico dos fragmentos e 

protetor PspA e PLY isolados (Briles et al, 2003; Ogunniyi et al., 2000; Ogunniyi et al.,2007). 

Em particular, a combinação entre PspA e formas detoxificadas tem se mostrado altamente 

protetora em modelos animais (Briles et al, 2003, Ogunniyi et al., 2007).  

Com base nestes resultados, o presente propôs a avaliação da indução de proteção 

cruzada por formulações contendo PspA e PlDs fusionadas. Foram produzidas duas proteínas 

híbridas a partir da fusão de fragmentos recombinantes de PspA245 (clado 1) a dois mutantes 

atenuados de PLY, PlD1(com uma mutação), e PlD2 (2 mutações). As proteínas foram 

utilizadas na imunização de camundongos e os anticorpos induzidos analisados quanto à 

capacidade de reconhecer e ligar-se a diferentes isolados de pneumococos vivos expressando 

PspAs de família 2. Os resultados mostram que anticorpos presentes nos soros de animais 

imunizados com os híbridos apresentaram maior capacidade de ligação aos pneumococos 

intactos de diferentes sorotipos, contendo PspAs da família 2. Este resultados pode ser devido 

a uma maior exposição de epitopos imunogênicos de PspA após a fusão com PlD, levando a 

uma maior interação dos anticorpos induzidos com as proteínas da superfície bacteriana. O 

mesmo não pode ser observado em relação aos anticorpos contra os pneumolisóides, os quais 

não apresentaram ligação aos isolados. Este resultados já havia sido observado por nosso 

grupo em ensaios com pneumococos expressando PspAs de família 1 (Goulart et al, 2012).  

Soro anti-PspA também não foi capaz de se ligar a estes isolados que expressam PspAs de 

família 2, um resultado que já foi observado em outros estudos (Darrieux et al., 2007; Moreno 

et al., 2010). Interessantemente, anticorpos contra as misturas PspA + PlD também 

reconheceram a superfície do pneumococo, reforçando, dessa forma a maior eficácia da 

combinação entre proteínas diferentes na indução de respostas imunes mais amplas. Esses 

resultados em conjunto sugerem que a imunização com a vacina híbrida estimula a produção 

de anticorpos com maior capacidade de reconhecimento e ligação à superfície bacteriana, 
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favorecendo ainda a otimização da deposição de complemento e aumentando as chances de 

eliminação bacteriana pelo processo de fagocitose.  

A PspA está envolvida em diferentes etapas da patogênese da bactéria (Frolet et al., 

2010; Kadioglu et al., 2008; Price & Camilli 2009; Yoo et al.,2010) e desempenha um papel 

crucial na produção de anticorpos opsônicos, capazes de induzir a deposição de proteínas do 

sistema complemento, com consequente fagocitose da bactéria. Essa propriedade de 

deposição de complemento na superfície bacteriana também pode ser observada em estudo 

com PLY, como demonstrado por Balachandran et al., (2001). Assim, devido ao papel central 

do complemento na imunidade contra pneumococos, foi avaliada a capacidade dos anticorpos 

de promover a deposição de C3b na superfície das bactérias contendo PspA da família 2. De 

forma semelhante ao observado com os ensaios de ligação, anticorpos contra os híbridos 

induziram uma maior deposição de complemento ne superfície bacteriana, em comparação 

aos demais grupos. Novamente, anticorpos contra PspA isolada não foram capazes de ativar a 

deposição de complemento nas bactérias expressando PspAs heterólogas, um resultado que já 

foi observado em outros estudos (Darrieux et al, 2007; Moreno et al, 2010). A proteção 

conferida pelas proteínas de fusão foi avaliada através do desafio intravenoso dos animais 

imunizados; este modelo de desafio já foi proposto em outros estudos e visa otimizar a 

interação da bactéria com os componentes do complemento na corrente sanguínea. Neste 

modelo, apenas os camundongos imunizados com o híbrido PspA1-PlD1 foram protegidos do 

desafio sistêmico com pneumococo expressando PspA de família 2, sugerindo que a presença 

de dois antígenos, PspA e PlD, pode ampliar os efeitos protetores da vacina contra bactérias 

que expressam PspAs diferentes da inluída na formulação. O híbrido PspA1-PlD2 não foi 

protetor neste modelo, sugerindo que a presença de mais de uma mutação no pneumolisóide 

pode ser deletéria para a eficácia da vacina. Também, uma vez que os animais imunizados 

com as proteínas combinadas não foram protegidos, é possível que a fusão entre PspA e PlD1 

promova algum tipo de alteração que permita uma maior exposição de epitopos protetores na 

molécula final. Em conjunto, os resultados sugerem que a formulação baseada na fusão de 

PspA1 e PlD1 é capaz de ampliar a cobertura protetora para isolados de pneumococo 

expressando PspAs distintas, e que a deposição de complemento pode ser o mecanismo 

envolvido na destruição bacteriana por fagocitose.  

Devido ao potencial adjuvante dos pneumolisóides, sugerido por sua capacidade de 

interagir com receptores da imunidade inata, a investigação de outros mecanismos 

imunológicos, como a produção de citocinas, pode fornecer resultados importantes para a 

elucidar a resposta induzida por estas vacinas. Devido ao papel central de PLY durante a 
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pneumonia, este modelo foi escolhido para investigação da contribuição da resposta celular na 

proteção induzida pela fusão PspA-PlD1.  

Para o desenvolvimento desse novo modelo, os animais foram desafiados por via 

intranasal com duas diferentes linhagens de pneumococo e foram sacrificados nos períodos de 

5 e 7 dias após desafio, para observação do processo de colonização e determinação do 

número de UFCs nos diferentes períodos. Após 5 dias do desafio já pode ser observado 

colonização nos pulmões dos animais de ambos os grupos e esse processo mostra-se bastante 

intenso ao longo de 7 dias. Esses resultados se assemelham aos obtidos por Briles et al., 

(2003), para o desenvolvimento de um modelo de pneumonia em que o autor observa um 

maior números de UFCs entre 7 e 11 dias após o desafio intranasal com pneumococo, 

caracterizando um modelo de pneumonia aguda com base em achados histológicos dos 

pulmões desses animais. Uma vez que foram obtidos melhores resultados com a linhagem st 

245/00, esta bactéria foi utilizada para a avaliação do modelo de pneumonia, bem como a 

proteção induzida pela vacinação neste modelo.  

Após o estabelecimento do modelo, um novo grupo de animais não imunizados foram 

desafiados por via intranasal com o isolado St 245/00 e avaliados quanto ao perfil de resposta 

celular local através do influxo celular no BAL em diferentes tempos. Foi observado aumento 

significativo de leucócitos totais, com predomínio de neutrófilos a partir de 12 horas do início 

da infecção, acompanhado de aumento de macrófagos 48 horas após o início da infecção. 

Estes resultados podem ser relacionados à presença de PLY e PspA na parede celular e 

superfície da bactéria, respectivamente, uma vez que estudos anteriores utilizando-se destas 

proteínas isoladamente ou combinadas, mostraram a sua eficácia no recrutamento de 

leucócitos, principalmente neutrófilos, e macrófagos (Briles et al, 2003; McNeela et al, 2010; 

Lima et al, 2012). 

A aspiração de pneumococo para o pulmão desencadeia uma intensa reação 

inflamatória local e sistêmica devido a toxicidade que a bactéria manifesta em ambos os 

compartimentos. Nos pulmões, a infiltração leucocitária é característica marcante da infecção 

por pneumococo, apresentando influxo celular significativo dentro de poucas horas. Além 

disso, o recrutamento de neutrófilos e macrófagos também pode estar relacionado à ativação 

do sistema complemento, uma vez que esse exerce papel central na imunidade contra 

pneumococos e pode ser o mecanismo principal na destruição bacteriana por fagocitose 

(Madsen et al., 2000). Gordon et al (1986) mostra essa relação ao cultivar neutrófilos com 

soro humano, e observar o processo de fagocitose através do bloqueio de receptores CR1 e 

CR3 de complemento com o uso de anticorpo de monoclonais. O autor observou que o 
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bloqueio de receptores de complemento CR3 de neutrófilos diminuiu de 50 à 80% a 

fagocitose de pneumococos sorotipo 6A e 14.  

A fim de se avaliar a eficácia da vacina sobre controle da infecção pneumocócica no 

modelo de pneumonia lobar, foram conduzidos dois ensaios paralelos para observar o controle 

da infecção bacteriana nos pulmões ao longo de um período pré estabelecido, e a proteção 

conferida pelas vacinas contra a pneumonia lobar, respectivamente. Para tanto, no modelo 

utilizado para a cinética da infecção, os animais imunizados com as diferentes formulações, 

foram desafiados pela via intranasal com o isolado St 245/00 e tiveram seus pulmões 

coletados para a determinação contagem bacteriana em diferentes tempos após o desafio. Foi 

observado, em um primeiro momento, que os pulmões dos animais imunizados com PspA 

apresentaram uma carga bacteriana significativamente maior que o grupo controle. 

Posteriormente, no entanto, esse número reduziu gradativa e significativamente dentro de um 

período de 12 horas, aparentando ter eliminado completamente a infecção em 24 horas. 

Interessantemente, o grupo imunizado com a vacina híbrida apresentou comportamento 

semelhante ao da PspA com resultados ainda mais eficazes, aparentando ter eliminado 

completamente a infecção dentro um período máximo de 12 horas. O grupo imunizados com 

PlD1 eo grupo controle apresentaram perfis semelhantes, com uma baixa carga bacteriana 

inicial, que aumenta nas 6 horas seguintes e torna a reduzir significativamente em 12 horas, 

aparentando ter eliminado completamente a infecção dentro de um período de 24 horas 

Embora esses resultados sugiram um controle da infecção em todos os grupos após 24 horas 

do desafio, quando observa-se os resultados obtidos no ensaio de proteção contra pneumonia 

lobar, onde os animais foram imunizados e desafiados da mesma maneira que no ensaio 

descrito anteriormente, e sacrificados apenas 7 dias após a infecção para a contagem de 

colônias nos pulmões do diferentes grupos, notamos que somente o grupo imunizado com a 

fusão PspA1-PlD1 apresentou uma carga bacteriana significativamente menor quando 

comparado ao grupo controle. Esses resultados em conjunto nos sugerem que o número de 

bactérias é reduzido drasticamente nas primeiras horas de infecção, provavelmente por 

mecanismos de imunidade inata, para então ser iniciado um processo gradativo de 

colonização pulmonar pelos pneumococos sobreviventes.  

Resultados similares foram descritos por Briles et al. (2003) em modelo de pneumonia 

lobar, no qual animais imunizados com uma mistura contendo PspA e pneumolisóide 

apresentaram uma carga bacteriana significativamente menor em seus pulmões após sete dias 

do desafio intranasal com isolado St EF3030 (sorotipo 19), quando comparado aos grupos 

imunizados com as proteínas isoladamente e se mostrou protetora em modelo de pneumonia. 
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O autor propõe um efeito sinérgico entre as duas proteínas, sugerindo que a PspA é capaz de 

promover a ativação do complemento, enquanto o pneumolisóide teria uma atividade 

complementar de promover a fixação deste na superfície bacteriana favorecendo a atuação do 

mecanismo de resposta celular no processo de fagocitose. 

De forma semelhante, Ogunniyi et al. (2007) ao avaliar a contribuição de PspA, PspC 

e PLY para a patogenicidade de D39 em camundongos, observou durante infecção pulmonar 

que animais desafiados por via intranasal com um mutante duplo PspA-PLY-, apresentaram 

número de UFCs nos pulmões significativamente menores ao final de sete dias quando 

comparado ao grupo desafiado com linhagem D39 nativa. O autor atribui grande parte dos 

efeitos observados no controle da infecção pulmonar à presença da mutação no gene de PLY. 

A hipótese sugerida pelo autor corrobora os dados obtidos por Wu et al. (2010) o qual 

observou que a imunização com misturas contendo PLY recombinante foi capaz de proteger 

camundongos contra colonização pulmonar após desafio intranasal com sorotipos 14, 19 e 

23F. 

Em relação ao perfil de citocinas, nossos resultados mostram um rápido aumento da 

secreção de TNF-α nas primeiras 6 horas após a infecção em comparação ao grupo não 

imunizado e estes níveis aumentam expressivamente após 12 horas. Uma vez que a indução 

da secreção de TNF-α por PspA e PLY já foi descrita, a proteção observada no desafio com 

pneumococo também pode ser atribuída a esta citocina, uma vez que TNF-α está envolvida no 

recrutamento de neutrófilos e macrófagos nos pulmões de animais infectados com 

pneumococo (Jones et al., 2005; McNeela et al., 2010; Taut et al. 2008). A elevação rápida 

dos níveis de TNF-α nas vias aéreas também foi observada por Ker et al (2002) em resposta à 

infecção pneumocócica, e está implicada no controle do “turnover” de macrófagos através do 

estímulo da fagocitose de macrófagos alveolares apoptóticos por macrófagos resilientes no 

pulmão. Este mecanismo contribui para o controle da resposta inflamatória e diminui o risco 

de progressão da pneumonia pneumocócica para a doença invasiva (Fadok et al., 

1998;Marriott et al., 2006). 

 Resultado semelhante pode ser observado para a secreção de IL-6, que se mostrou 

significativamente elevada dentro de um período de 12 horas após a infecção, tornando a 

diminuir para níveis pré-infecção em 48 horas. Esses dados nos permitem sugerir que um 

aumento precoce dos níveis desta citocina pode ser crucial para o controle da infecção 

pneumocócica. Estes achados corroboram com os obtidos por Lima et al. (2012) que ao 

avaliar níveis dessa citocina em animais imunizados com um fragmento de PspA em presença 

de um adjuvante forte, observou aumento significativo nos níveis dessa citocina em 

http://jem.rupress.org/content/209/11/1937.long#ref-14
http://jem.rupress.org/content/209/11/1937.long#ref-14
http://jem.rupress.org/content/209/11/1937.long#ref-36
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comparação com animais imunizados. Quando se observa o resultado dos níveis 

significativamente aumentados de IL-6 nos períodos de 12 e 24 horas após a infecção, nota-se 

que este é ainda mais expressivo do que os obtidos por Lima et al. (2012), e pode 

possivelmente estar relacionado à fusão com PLY, como demonstrado em outros trabalhos 

onde foram observados aumento no estímulo de liberação de IL-6 acompanhada de 

recrutamento de neutrófilos para o local da infecção em presença desta proteína (Rijneveld et 

al., 2002; Kirkham et al., 2006). No entanto, por se tratar do uso de uma forma detoxificada 

de PLY, os efeitos exercidos sobre esses mecanismos desenvolvem-se de forma controlada 

culminando em efeito protetor para integridade pulmonar. 

Além disso, o rápido retorno desta citocina a níveis pré-infecção nos animais 

imunizados, dentro de um período máximo de 48 horas pode estar relacionado ao controle da 

inflamação como observado por Lima et al. (2012), e à preservação da integridade no tecido 

pulmonar, como sugerido por Salha et al. (2011), que encontra resultados interessantes ao 

avaliar os efeitos da PLY sobre a infecção pneumocócica e injúria pulmonar em camundongos 

imunizados com formas detoxificadas de PLY. A autora observa que os animais imunizados 

foram protegidos contra danos pulmonares e risco morte após desafio intranasal letal com 

doses de PLY nativa purificada, e postula que o controle do dano ao tecido pulmonar dos 

animais pode estar relacionado à redução dos níveis de IL-6 obtidos no soro dos animais 

imunizados em comparação aos não imunizados dentro de um período médio de 24 horas. 

Interessantemente, as observarmos as imagens dos cortes histológicos dos pulmões dos 

diferentes grupos por microscopia óptica, pudemos observar claramente este efeito (dados não 

mostrados) em comparação ao grupo não imunizado, fato que justifica a escolha da imagem 

no trabalho para exemplificação dos diferentes níveis de infiltrado inflamatório nos pulmões 

dos animais. 

Ao avaliar o infiltrado celular, nos diferentes grupos, pode-se um aumento 

significativo no número de células no grupo imunizados com PspA dentro de um período de 

12 horas quando comparado ao grupo salina. Adicionalmente, nos grupos imunizados com 

PlD1 e a proteína híbrida, também foi possível observar aumento significativo no número de 

células, dentro de um período máximo de 6 e 12 horas, respectivamente. Esses resultados 

foram semelhantes aos descritos por Lima et al (2012) onde também foi observado aumento 

significativo do infiltrado celular total no BAL de animais imunizados com formulação 

conjugada contendo PspA em comparação ao grupo não imunizado, dentro de um período 12 

horas após infecção. Estes resultados corroboram com os obtidos por McNeela (2010) que 

atribui o aumento do número de células, à presença da PLY. 
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O mecanismo de fagocitose mediado por neutrófilos e macrófagos no processo de 

redução da carga bacteriana durante a pneumonia pneumocócica já é bem caracterizado. 

Briles também demonstrou esses resultados em análise histopatológica de pulmões, durante o 

desenvolvimento de um modelo de pneumonia aguda onde observou, após desafio por via 

intranasal com sorotipo 19, que os alvéolos pulmonares dos animais infectados apresentavam 

principalmente neutrófilos e macrófagos além de presença de hiperemia. 

A PLY desempenha papel importante na progressão da infecção pneumocócica, como 

mostrado em estudo anteriores, como Maus et al. (2004) que, após ministrar PLY 

recombinante em pulmões de camundongos previamente depletados de macrófagos 

alveolares, observou que a ausência deste causou edema pulmonar severo. Já Malley et al. 

(2003) demonstrou em outro estudo, que a PLY pode atuar como um clássico Padrão 

Molecular Associado ao Patógeno (PAMP) via sinalização por TLR-4, induzindo liberação de 

TNF-α por macrófagos alveolares e subsequente recrutamento de neutrófilos após desafio 

pulmonar com pneumococo. 

Além disso, os macrófagos desempenham um importante papel durante a infecção 

pneumocócica no processo de reparo do tecido pulmonar através da remoção de neutrófilos 

apoptóticos do local da infecção (Knapp et al., 2003). 

Em suma, nossos resultados conjuntamente possibilitam demonstrar a importância do 

uso das proteínas de fusão na otimização do estímulo da resposta celular, bem como em 

mecanismos que medeiam o desencadeamento dessa resposta, como a produção de anticorpos 

com maior capacidade de reconhecimento e ligação à superfície bacteriana e aumento da 

deposição de complemento. Além disso, pudemos observar que o estabelecimento de uma 

resposta celular precoce, dentro de um período máximo de 12 horas foi crucial para o controle 

da infecção pneumocócica em nosso modelo.  

Adicionalmente, nossos dados em conjunto sugerem que a fusão de PspA com PlD1 

apresentaram efeitos sinérgicos como sugerido por Biles et al. (2003), possivelmente através 

da ativação do complemento e eliminação bacteriana por fagocitose mediada principalmente 

por neutrófilos. 

A PspA demonstrou ter implicação importante na ativação do complemento através 

dos resultados obtidos em nosso modelo de infecção sistêmica, corroborando achados de 

estudos anteriores. Adicionalmente, a presença do pneumolisóide PlD1 na formulação, 

aparentou ter maior participação no controle da pneumonia, como observado em nossos 

resultados, possivelmente através do desencadeamento de mecanismos de resposta celular 

induzida por meio do recrutamento de neutrófilos e macrófagos para o local da infecção e 
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estímulo de liberação de citocinas, como sugerido em trabalhos anteriores com o uso desta 

proteína. Finalmente, nossos resultados em comunhão com dados já obtidos por outros 

trabalhos descritos, nos permitem reforçar, portanto, o uso sugestivo da formulação contendo 

PspA1-PlD1 contra pneumonia por S. pneumoniae e para a ampliação da cobertura vacinal no 

combate às infecções pneumocócicas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

- A imunização de camundongos com proteínas híbridas PspA-PlD induziu a produção de 

anticorpos com baixa reatividade contra PspAs recombinantes de família 2;  

- Os anticorpos contra as proteínas híbridas foram capazes de se ligar e promover a deposição 

de complemento na superfície de pneumococos expressando PspAs de família 2; 

- Camundongos imunizados com a fusão PspA1-PlD1 foram protegidos do desafio 

intravenoso com um isolado virulento de pneumococo; 

- Após o desafio nasal não letal com isolados de pneumococo, as bactérias St 245/00 

mostraram-se mais eficazes em colonizar o pulmão, tendo sido a cepa selecionada para o uso 

em modelo de pneumonia lobar. 

- A formulação contendo PspA1-PlD1 foi capaz de controlar a infecção pneumocócica através 

da indução precoce de citocinas como IL-6 e TNF-α nos pulmões, bem como no recrutamento 

de leucócitos para o local da infecção em modelo de pneumonia lobar. 

- A fusão PspA1-PlD1 foi capaz de ampliar a cobertura protetora a isolados expressando 

PspAs distintas e também de proteger os animais contra pneumonia. 
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