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RESUMO

Campos  IB.  Expressão  dos  antígenos  PspA1  e  PspA3  de  Streptococcus  pneumoniae em 

bactérias lácticas (dissertação). São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo; 2005.  

Streptococcus  pneumoniae é  um  importante  patógeno  respiratório  que  causa 

pneumonia,  meningite  e  otite  média.  A  vacina  atualmente  utilizada,  composta  de 

polissacarídeos capsulares (PS) derivados de 23 sorotipos diferentes, tem pouca eficácia em 

crianças, idosos e em pacientes imunocomprometidos. Vacinas com PS conjugados à proteína 

são mais eficientes, mas sua produção tem alto custo para ser amplamente utilizada. Além 

disso, o aumento de isolados clínicos de  S. pneumoniae resistentes à antibióticos suporta o 

desenvolvimento  de  uma nova  e  mais  eficiente  vacina.  O uso  de  bactérias  ácido-lácticas 

(LAB) recombinantes vivas, como um sistema de apresentação do antígeno, representa uma 

estratégia promissora de vacinação de mucosa, já que são bactérias geralmente consideradas 

seguras (GRAS-status) e capazes de induzir resposta imune sistêmica e de mucosa. Neste 

trabalho,  Lactococcus  lactis,  Lactobacillus  casei  e  Lactobacillus  helveticus foram 

engenheirados  para  expressão  constitutiva  de  PspA  (proteína  A  de  superfície  de 

pneumococo),  um  importante  fator  de  virulência  de  S.  pneumoniae.  As  bactérias 

recombinantes foram capazes de expressar PspA em duas localizações celulares: intracelular 

ou  ancorada  à  parede  celular,  como  analisado  por  Western-blot,  utilizando  anticorpos 

policlonais  produzidos  contra  PspA  recombinante  purificada  de  E.  coli.  A  estimulação 

humoral do sistema imune foi avaliada em termos de produção de anticorpos anti-PspA do 

tipo  IgG  no  soro  ou  do  tipo  IgA  na  saliva,  após  administração  intranasal  de  LABs 

recombinantes em camundongos.

Palavras-chave: Streptococcus pneumoniae; PspA; bactérias lácticas; lactobacilos; imunização 

de mucosa.



ABSTRACT

Campos IB.  Expression of  Streptococcus pneumoniae PspA1 and PspA3 antigens in lactic 

bacteria (dissertation).  São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo; 2005.

Streptococcus  pneumoniae is  an  important  respiratory  pathogen  that  causes 

pneumonia, meningitis and otitis media. The current vaccine in use is composed of capsular 

polysaccharides  (PS) derived from 23 different serotypes,  and has little  efficacy in young 

children, elderly and in patients with immunodeficiencies. PS-protein conjugate vaccines are 

more effective, but their production is expensive for widespread use. Moreover, the increase 

in antibiotic-resistant  S. pneumoniae clinical isolates supports the development of new and 

more effective vaccines. The use of live recombinant lactic acid bacteria (LAB) as antigen 

delivery and presentation systems represents a promising strategy for mucosal vaccination, 

since they are generally regarded as safe bacteria (GRAS-status) and are able to elicit both 

systemic  and mucosal  immune responses.  In  this  work,  Lactococcus  lactis,  Lactobacillus  

casei  and  Lactobacillus  helveticus  were  engineered  for  constitutive  expression  of  PspA 

(Pneumococcal  Surface  Protein  A),  an  important  S.  pneumoniae virulence  factor. 

Recombinant bacteria were able to express PspA in two cellular locations: intracellular or 

cell-surface  exposed,  as  analyzed  by  Western-blot,  using  polyclonal  antibodies  produced 

against recombinant PspA purified from E. coli. Stimulation of humoral immune system was 

evaluated in terms of production of anti-PspA IgG in the sera or IgA in saliva, after intranasal 

administration of recombinant LAB in mice.

Key-words:  Streptococcus  pneumoniae;  PspA;  lactic  bacteria;  lactobacillus;  mucosal 

immunization.
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1  INTRODUÇÃO

1.1 Streptococcus pneumoniae

S.  pneumoniae (pneumococo)  caracteriza-se  por  ser  um  coco  gram-positivo 

encapsulado,  não produtor de catalase,  anaeróbico facultativo,  mas que cresce melhor em 

atmosfera rica em CO2 (5%) ou anaerobiose. Possui metabolismo fermentativo, que tem como 

produto final o ácido láctico. É auxotrófico para colina, e formador de colônias α-hemolíticas 

em meio agar-sangue, e é sensível a optoquina (Teixeira e Trabulsi, 2004). Este patógeno 

humano causa uma variedade de doenças, incluindo pneumonia, meningite,  septicemia, ou 

infecções locais como otite média aguda e sinusite. Comparando com as doenças invasivas, as 

doenças  não  invasivas  são  menos  severas,  porém são  as  mais  freqüentes  (World  Health 

Organization - WHO, 1999). O pneumococo é a maior causa de morbidade e mortalidade no 

mundo, particularmente em crianças, idosos e pacientes imunocomprometidos, sendo que este 

último grupo tem 40 vezes mais chance de desenvolver algumas das doenças descritas acima 

(Bogaert  et  al., 2004a).  Nos  Estados  Unidos  e  Canadá,  há  entre  15.000  e  30.000  casos 

anualmente de doenças pneumocócicas invasivas em idosos, sendo que um caso em cinco 

resulta  em morte  (Butler  e  Schuchar,  1999).  Dados  baseados  na  população com doenças 

invasivas sugerem uma incidência anual nos países desenvolvidos de 15 a 20 por 100.000 

pessoas de todas as idades, e mais de 50 casos por 100.000 idosos acima de 65 anos (Fedson e 

Scott, 1999a). Em relação às crianças, pelo menos um milhão, menores de 5 anos, morrem de 

doenças  pneumocócicas  todos  os  anos,  a  maioria  destas  em  países  em  desenvolvimento 

(WHO, 1999). O Brasil tem uma incidência de 10 casos de meningite pneumocócica a cada 

100.000  crianças,  acima  de  um  ano  de  idade,  sendo  que  27,5%  destes  casos  são  fatais 

(Brandileone et al., 2003).

O  pneumococo  faz  parte  da  flora  microbiana  normal  da  nasofaringe  de  humanos 

assintomáticos, sendo que para sua colonização é requerida a aderência no epitélio do trato 

respiratório. Esta aderência é obtida através dos carboidratos da superfície celular do epitélio 

não inflamado com proteínas associadas à parede celular  do pneumococo. Além disso,  as 

proteínas  de  superfície  contribuem  nas  características  hidrofóbicas  e  eletrostáticas  da 

superfície do pneumococo, que podem facilitar a aderência nas células do hospedeiro, através 

de  interações  físico-químicas  não-específicas  (Bogaert  et  al., 2004b).  Contudo  diferentes 

razões podem levar o patógeno a desencadear a doença. Dentre estas, existem:



- as condições ambientais como o tempo, condições atmosféricas e a poluição do ar (Kim et 

al., 1996); 

- a competição entre bactérias do mesmo nicho, sendo que, esta dinâmica de populações varia 

com fatores sociais, como em multidões, em fumantes, ou de acordo com a idade; 

-  infecções  virais  ou  outras  doenças,  no  trato  respiratório  ou  não,  como  por  exemplo, 

infecções por HIV (Bogaert et al., 2004b). 

-  competição  entre  diferentes  sorotipos  de  pneumococos,  porém  apenas  evidenciada  em 

modelo animal (Lipsitch et al., 2000). 

Alguns autores propõem que a conversão da colonização assintomática para doença 

invasiva requer a liberação local de fatores inflamatórios, como interleucina 1 (IL-1) e fator 

de necrose tumoral, como visto na presença de infecção viral. Esta cascata inflamatória muda 

a  quantidade  e  tipos  de  receptores  nas  células-alvo  epiteliais  e  endoteliais.  Proteínas 

pneumocócicas de parede celular mostram maior afinidade por estes receptores, e a ligação 

nestes receptores induz a internalização do pneumococo e promove a migração através do 

epitélio respiratório e endotélio vascular, resultando na invasão da bactéria (Bogaert  et al., 

2004b). 

Com o advento do antibiótico, as doenças bacterianas têm sido vencidas, entretanto o 

rápido  desenvolvimento  e  disseminação  de  mecanismos  de  resistência  bacteriana  estão 

tornando  os  antibióticos  obsoletos.  O  aumento  de  cepas  de  pneumococo  resistentes  à 

importantes  drogas,  incluindo  β-lactâmicos  e  macrolídios,  tem sido  observado  em países 

desenvolvidos  e  em  desenvolvimento.  Mecanismos  de  resistência  podem  envolver  a 

introdução  de  mutações  em  genes  codificadores  de  proteínas  ligadoras  de  penicilina, 

reduzindo então a afinidade por este antibiótico. Foi descrito que, entre cepas suscetíveis, 

estes genes diferem apenas 0,4%, enquanto que as cepas resistentes diferem em 7 a 18% dos 

nucleotídeos das cepas suscetíveis, cerca de 27 a 86 aminoácidos (Laible et al., 1991). 

Entretanto, um estudo nos Estados Unidos mostrou que as variações geográficas da 

proporção  de  resistência  das  cepas  são  explicadas  pelas  diferentes  pressões  seletivas 

regionais,  mostrando  também  uma  tendência  do  rápido  aumento  de  cepas  duplamente 

resistentes para penicilina e eritromicina (McCormicK et al., 2003). Outro estudo mostrou a 

associação entre a diminuição de susceptibilidade à penicilina e o alto uso de  β-lactâmicos 

(Diekema  et  al., 2000).  Porém,  em animais,  mostraram  a  eficiência  de  β-lactâmicos  em 

infecções  pneumocócicas  causadas  por  cepas  de  diferentes  níveis  de  susceptibilidade  à 



penicilina, inclusive às de alta resistência (MIC ≤ 2mg/L), exceto para infecções do sistema 

nervoso central, em função da baixa penetração de β-lactâmicos (Pichardo et al., 2005). 

Além  disso,  atualmente,  existe  um  grande  esforço  no  desenvolvimento  de  novas 

drogas  para  tratamento  de  infecções  pneumocócicas,  particularmente  contra  pneumococos 

multi-drogas  resistentes  (Hoffman-Roberts  et  al., 2005).  Portanto,  o  surgimento  de 

pneumococos resistentes a drogas, e as limitadas opções terapêuticas seguras para tratamento 

com sucesso de infecções causadas por este patógeno acentuam a necessidade de alternativas 

eficazes contra estas doenças.

1.1.1 Fatores de virulência

A importância global do S. pneumoniae justifica as pesquisas para solucionar questões 

pendentes sobre os pneumococos, principalmente sobre seus fatores de virulência. Os fatores 

de virulência do pneumococo mais importantes são: (1) a cápsula polissacarídica, que teve um 

papel importante na descoberta do “princípio de transformação”, onde o DNA e a informação 

genética  foram  pela  primeira  vez  conectados  (Avery  et  al.,1944);  e  (2)  várias  proteínas 

associadas à parede celular, dentre elas a família das proteínas ligadoras de colina (CBPs), 

que são proteínas que têm em comum um domínio de ligação à colina e são alvos potenciais 

de novas terapias.

A cápsula de pneumococos é composta por unidades repetidas de oligossacarídeos 

expostos  para  fora  da  parede  celular,  que  permanecem  presas,  possivelmente  de  forma 

covalente,  à  superfície  das  bactérias.  Ela  pode  funcionar  como  adesina,  e  favorecer  a 

camuflagem da bactéria contra a resposta imune do hospedeiro, como a fagocitose. Ela parece 

ser  dispensável  à  viabilidade  da  célula,  entretanto  a  cápsula  dos  pneumococos  é 

absolutamente requerida para virulência,  conforme demonstrado por  Frederick Griffith em 

1928  (apud  Lopez  e  Garcia,  2004).  Um  estudo  mostrou  também  a  incapacidade  de 

colonização em camundongos por certas cepas, quando estas apresentavam mutações no lócus 

da cápsula,  ou seja,  na  ausência  de cápsula.  Entretanto,  com 20% da  cápsula  parental,  a 

colonização foi eficiente, sugerindo que a presença de uma quantidade mínima de cápsula é 

essencial  para colonização.  A virulência  intraperitoneal  não  foi  diminuída  na  ausência  da 

cápsula, diferente da intravenosa e intranasal que foi diminuída, sugerindo um papel adicional 

da cápsula na patogênese do S. pneumoniae (Magee e Yother, 2001). Por outro lado, cepas na 

fase transparente, ou seja, com menor expressão da cápsula polissacarídica e maior expressão 



de certas proteínas e carboidratos contidos na parede celular, mostraram ter melhor aderência 

nas células epiteliais do que cepas na fase opaca, ou seja, com maior expressão da cápsula 

(Bogaert et al., 2004b).

 A cápsula  também apresenta  uma composição complexa,  é  altamente  variável  na 

estrutura química, e freqüentemente contém alguns componentes não sacarídicos, explicando 

a alta variabilidade antigênica destes polímeros (Lopez e Garcia, 2004). Com base nesta alta 

variabilidade,  foram  tipados,  até  1995,  90  sorotipos  diferentes  (Henrichsen,  1995).  A 

epidemiologia destes sorotipos varia de acordo com a idade, a localidade geográfica, e fatores 

ambientais como doenças, hospitalização, etc.  (Hausdorff  et al., 2005).  Existem sorogrupos 

que diminuem a colonização da nasofaringe  com o passar  da vida,  como o sorogrupo 1, 

enquanto que outros aumentam, como o 3 e o 8; os sorogrupos 7 e 23 são os mais comuns na 

terceira década de vida (Scott et al., 1996). No Brasil, os sorotipos mais prevalentes (74,4%) 

estão associados com as doenças invasivas, sendo que estes variam com a região do país, com 

a idade e com a doença do paciente amostrado. Os sorotipos mais prevalentes no Brasil são 

14, 1, 6B, 5, 18C, 6A, 3, 23F, 19F, 9V, 4, 19A, 10A (Brandileone et al., 2003), variando a 

ordem de prevalência conforme a região (Sessegolo et al., 1994; Mantese et al., 2003).

Outro fator de virulência, abaixo da cápsula polissacarídica, é a parede celular que 

consiste de peptideoglicano, polissacarídeos associados a ele (ácido teicóico), polissacarídeos 

associados à membrana (ácido lipoteicóico), e várias proteínas associadas. A parede celular é 

responsável  pela  intensa  reação inflamatória  que  acompanha as  infecções  pneumocócicas, 

pois  ela  estimula  o  fluxo  de  células  inflamatórias,  ativa  a  cascata  do  complemento,  e  a 

produção de citocinas (Bogaert et al., 2004a). Os polissacarídeos, presentes na parede celular, 

possuem  sítios  de  fosfocolina,  onde  se  ligam  as  CBPs.  A  variabilidade  na  composição, 

expressão, ou exposição das proteínas associadas à superfície pode explicar as diferenças na 

capacidade de colonização e invasão entre as cepas.  Esforços para determinar o papel  de 

várias proteínas pneumocócicas, na colonização e na patogenicidade como uma oportunidade 

futura de controle da infecção,  estão atualmente sendo feitos.  Além disso,  estas proteínas 

estão  sendo  estudadas  como  potenciais  novos  candidatos  vacinais,  e  algumas  estão 

resumidamente descritas a seguir:

-  4  CWHs (hidrolase  de  parede celular)  foram identificadas  no genoma do pneumococo, 

sendo que estas também pertencem ao conjunto de mais de 15 CBPs. As CWHs estudadas 

são:  a  LytA (a  mais  importante  autolisina  desta  bactéria)  cujo  papel  é  de liberar  toxinas 

intracelulares, como a Pneumolisina (Ply) e também o DNA; LytB que parece ser a única 

murino-hidrolase  com  função  na  separação  celular  do  pneumococo,  quando  este  está  se 



dividindo,  sendo  que  foi  relatado  que  anticorpos  contra  esta  proteína  protegeram 

significativamente  camundongos  contra  desafio  letal  com  algumas  cepas;  LytC  (uma 

lisozima) que também pode contribuir na liberação do DNA no meio ambiente, o que facilita 

a troca de DNA entre cepas; e por último,  PcE (também conhecida como CbpE) pode ter um 

papel  fundamental  na  regulação  do  número  de  resíduos  de  colina  presentes  nos  ácidos 

teicóicos (Lopez e Garcia, 2004);

- IgA1 protease, que além da clivagem de IgA1, aumenta a aderência do pneumococo em 

células  epiteliais  na  presença  de  IgA1  humana  anti-cápsula.  Este  efeito  ocorreu  somente 

quando houve a clivagem de IgA por esta protease, que resultou em uma mudança de carga na 

superfície e um aumento da proximidade física da colina da parede celular de pneumococo 

aos  receptores  do  epitélio.  Isto  sugere  que  este  patógeno  se  apropria  de  componentes 

antígeno-específico da resposta imune adquirida para promover colonização (Weiser et al.,  

2003); 

- NanA (Neuraminidase), que diminui a viscosidade do muco e expõe receptores das células 

epiteliais,  clivando também glicolipídios,  glicoproteínas  e oligossacarídios  (Bogaert  et  al., 

2004b);

- PsaA (adesina A de superfície de pneumococo), uma lipoproteína ligadora de metal, que 

sabidamente está envolvida no transporte de manganês para o interior do pneumococo, e na 

colonização assintomática. Os primeiros estudos de imunização com esta proteína mostraram 

alta proteção contra colonização e limitada ou modesta  proteção contra doenças invasivas 

(Bogaert et al., 2004b; Briles et al., 2000a);

-  PspC (proteína  C de  superfície  de pneumococo  -  também conhecida como CbpA,  Hic, 

SpsA) interage com a via do complemento, através de ligação com o componente C3 e fator 

H. Tem sido demonstrado também que ela age como adesina e tem um papel importante na 

colonização  nasofaringeal  e  na  ligação  das  células  do  epitélio  ativado  por  citocinas 

(Balachandran et al., 2002). Cepas mutadas no gene pspC foram atenuadas na capacidade de 

colonizar, e foram incapazes de infectar e se multiplicar no pulmão, sendo que na bacteremia 

estas cepas comportaram-se como as cepas selvagens. Foi demonstrado também que o gene 

pspC é ativamente transcrito in vivo, quando a bactéria está crescendo na cavidade nasal e nos 

pulmões (Balachandran et al., 2002). Estudos de imunização também foram feitos, mostrando 

alta proteção contra ensaios de desafio intraperitoneal  (Ogunniyi  et  al., 2001) e intranasal 

(Balachandran et al., 2002); 

-  Pneumolisina  (Ply)  tem  propriedades  citotóxicas  mediadas  por  diferentes  domínios  da 

toxina,  que  inibem  resposta  imune  específica  e  não-específica,  bem  como  estimulam  a 



liberação de citocinas pelas células do hospedeiro. Ply também ativa o sistema complemento, 

que é resultado da ligação com a região Fc da IgG, o que contribui para inflamação e depleção 

de opsonização (Ogunniyi  et al., 2001). O toxóide genético PdB foi capaz de induzir altos 

índices  de  anticorpos  em experimentos  de  imunização  de  camundongos,  entretanto,  estes 

índices foram menores quando comparados com outros antígenos protéicos pneumocócicos. 

Além disso, o tempo médio de sobrevivência destes camundongos após o desafio foi maior 

nos que receberam PdB combinado com PspA (Ogunniyi et al., 2000; Briles DE et al., 2000a) 

ou combinado com PspC (Ogunniyi et al., 2001), quando comparados com os que receberam 

PdB sozinho. Isto sugere, em teoria, uma proteção melhor contra colonização e infecção do 

pneumococo após imunização com proteínas que possuem papéis distintos na  virulência da 

bactéria (Ogunniyi et al., 2000);

- PspA (proteína A de superfície de pneumococo) é o antígeno escolhido para ser utilizado 

neste trabalho, que será descrito mais adiante.

1.1.2 Vacinas atuais

As  vacinas  atualmente  comerciais  são  produzidas  a  partir  da  purificação  dos 

polissacarídios  das  cápsulas  dos  pneumococos.  A  primeira  a  ser  produzida  contém  os 

polissacarídios das cápsulas de 23 sorotipos diferentes, que teoricamente cobrem 85 a 90% 

das cepas circulantes nos Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention - CDC, 

1997).  Ela  é eficaz em adultos imunologicamente  competentes  (Fedson,  1999b),  mas nos 

grupos  que  apresentam  maior  risco  como  crianças,  idosos  e  imunocomprometidos,  sua 

eficácia é menor. 

Diferentes níveis de anticorpos foram obtidos em crianças após a administração da 

vacina 23-valente, de acordo com o sorotipo, porém os índices diminuíram rapidamente após 

ambas  as  1ª  e  2ª  doses  (Koskela  et  al.,  1986).  Em imunocomprometidos,  um estudo  na 

Dinamarca mostrou um significante aumento dos níveis de anticorpos em 67% dos pacientes 

testados, após um mês de imunização com esta vacina, porém 12 meses depois os títulos de 

anticorpos específicos não foram significativamente diferentes dos pré-imunizados (Nielsen et 

al.,  1998). Recentemente na África, além de mostrarem sua ineficácia em adultos infectados 

por HIV-1, pois significativamente mais casos de pneumonia foram vistos em pacientes que 

receberam  a  vacina  do  que  no  grupo  controle,  também  constataram  efeitos  colaterais 

deletérios (French et al., 2000). 



Em idosos, a vacina 23-valente é estimada ser 50-80% efetiva, porém a indução de 

proteção  declina  3  a  5  anos  depois,  com níveis  de  anticorpos  similares  aos  pré-imunes, 

sugerindo uma revacinação antes de 3 anos (Fedson, 1999b; Sankilampi et al., 1997). Dados 

na literatura mostraram que os idosos já possuem níveis detectáveis de anticorpos antes da 

vacinação, portanto presume-se que estes foram obtidos durante a vida, como resultado de 

prévia colonização ou infecção por pneumococos. Mostraram também, que a vacina foi capaz 

de  induzir  anticorpos  para  os  23  sorotipos  no  grupo  de  estudo,  mas  quando  analisados 

individualmente, os níveis de anticorpos contra todos os 23 sorotipos dobraram apenas em 

3,7% dos idosos (Rubins et al., 1999). 

Apesar de no Brasil a vacina 23-valente proporcionar uma cobertura aproximada de 

82,6% dos sorotipos (Mantese et al.,  2003), o problema da resposta humoral fraca, de curta 

duração e sem memória no grupo de risco torna-a pouco eficiente para seu uso no sistema 

público de saúde, embora ela esteja em uso desde 1999 para idosos.

Como polissacarídios  não  requerem células  T  para  induzir  resposta  imune,  o  que 

implica na ausência de células B de memória, e portanto um limitado período de proteção, a 

tecnologia de vacinas conjugadas, onde antígenos carboidratos são ligados quimicamente à 

um  carreador  protéico,  tem  auxiliado  a  superar  estas  limitações.  A  vacina  conjugada 

atualmente utilizada, desenvolvida contra o pneumococo, é composta por polissacarídios de 7 

sorotipos  diferentes  conjugados  com  toxóide  diftérico.  Este  é  uma  variante  inerte  mas 

imunogênica da toxina diftérica, que também é usado como molécula carreadora na vacina 

conjugada contra Haemophilus influenza tipo b. 

Esta  vacina  conjugada  heptavalente  proporciona  uma  cobertura  de  85%  para  os 

Estados Unidos, 60-70% para Europa e cerca de 55% para Ásia, contra as cepas invasivas, 

com uma eficácia de 97,4% contra as doenças invasivas causadas pelos sorotipos da vacina 

(Bogaert  et  al.,  2004a).  Além  disso,  foi  considerado  que  a  diminuição  de  carreadores 

nasofaringiais pode conduzir à redução da disseminação dos sorotipos mais freqüentemente 

associados a doenças e resistência a antibióticos (Bogaert et al., 2004a). No Brasil, a cobertura 

da vacina heptavalente é estimada em 58,2%, entre crianças de 7 meses a 5 anos, para as 

doenças  pneumocócicas  invasivas  (Brandileone  et  al., 2003).  Portanto,  a  substituição  de 

alguns sorotipos presentes na vacina, por outros também prevalentes no Brasil, é requerida 

para aumentar sua cobertura. 

Foi demonstrado que a vacina 7-valente é imunogênica em crianças. Ela foi capaz de 

reduzir as doenças pneumocócicas invasivas em 87% das crianças menores de um ano, 58% 

para menores de 2 anos, e em 62 % para menores de 5 anos. Entretanto a incidência de otite 



média aguda não foi reduzida significativamente, provavelmente porque não foi causada pelos 

sorotipos presentes na vacina, já que a incidência destes diminuiu (Pai et al., 2002). O CDC 

avaliou,  nos  Estados  Unidos,  um declínio  substancial  anual  das  doenças  pneumocócicas 

invasivas em crianças, no período de 2001 a 2003, referente às cepas presentes na vacina. Foi 

detectado também, um aumento nas doenças causadas por sorotipos de pneumococos não 

inclusos na vacina, mas não significativo quando comparado ao declínio das doenças causadas 

por sorotipos presentes na vacina (CDC, 2005). Em crianças infectadas por HIV, a vacina 

mostrou ser segura e imunogência (Pai et al., 2002; Nachmen et al., 2003). 

Alguns grupos sugerem que a interferência no balanço existente entre hospedeiro e 

patógeno,  causada  pela  vacinação,  pode  induzir  a  substituição  de  cepas  pneumocócicas 

(Bogaert  et al., 2004a). Embora a vacina conjugada seja altamente protetora contra doenças 

pneumocócicas, ela falha na limitada cobertura dos sorotipos, conseqüentemente, o risco da 

indução de doenças causadas por cepas substituídas  é  potencialmente  real.  Além disso,  a 

vacina tem alto custo, e deve ser administrada em 4 doses por criança, aos 2, 4, 6, e 12 a 15 

meses (American Academy of Pediatrics, 2000), limitando a implementação na maioria dos 

países subdesenvolvidos.

1.1.3 PspA

PspA  é  uma  proteína  com  67  a  99  kDa,  localizada  em  todos  os  pneumococos 

descobertos até o momento.  É uma CBP, portanto está ligada aos resíduos de colina dos 

ácidos teicóico e lipoteicóico da parede celular de forma não covalente (Fig 1). Ela possui 5 

diferentes domínios: um peptídeo sinal; uma região N-terminal exposta na superfície celular, 

em forma de  α-hélice altamente carregada, com uma forte periodicidade de 7 aminoácidos, 

típica de proteínas “coiled-coil” (regiões A e B); uma região rica em prolina (região C); um 

domínio de ligação à colina altamente conservado com 10 repetições de 20 aminoácidos; e 

uma região C-terminal com 17 aminoácidos hidrofóbicos (vide figura 2) (Jedrzejas, 2001). 

Como ilustrado na figura 1, estudos estruturais mostraram que PspA tem carga altamente 

polarizada: a região eletropositiva resulta na estabilização da carga negativa da cápsula, e a 

região  eletronegativa  da  molécula  provavelmente  previne  a  ligação  de  C3  do  sistema 

complemento (Jedrzejas, 2001).      



Fig. 1  – Esquema do arranjo das moléculas de PspA na superfície de  Streptococcus pneumoniae: As 
interações  de  PspA  na  superfície  com  os  ácidos  teicóicos  (∞∞∞) e  com  a  cápsula,  e  a 
exposição da região altamente eletronegativa da porção N-terminal para fora da bactéria. As 
cores codificam o potencial eletrostático da porção N-terminal: azul é eletropositivo; vermelho 
é eletronegativo (Extraído de Jedrzejas, 2001).

Foi sugerido que PspA aumenta a virulência do pneumococo através da inibição da 

ativação do complemento, pois inibe a deposição de C3b e/ou redução do processamento da 

cadeia α de C3b. Foi observada a depleção de C3 no soro de camundongos desafiados com 

pneumococo PspA-, o que não foi observado com o soro dos camundongos desafiados com a 

cepa selvagem, ou seja, houve o consumo de C3 na ausência de PspA. Camundongos C3- ou 

Fator B- deficientes, tiveram bacteremia para pneumococo PspA-, tão intensa quanto para o 

pneumococo selvagem. Portanto, nestas duas condições na ausência de C3, a bactéria sem 

PspA  também  causou  a  doença.  Porém,  em  camundongos  C5-deficientes  não  houve 

virulência para cepa PspA-, assim como foi visto nos camundongos selvagens. Ou seja, em 

ambos  os  camundongos,  houve  a  deposição  de  C3,  devido  a  ausência  de  PspA.  Outra 

observação foi in vitro, que mais moléculas de C3b foram depositadas no pneumococo PspA- 

opsonizado, do que na cepa selvagem (Tu et al., 1999). Em contraste, estudos mais recentes 

de citometria de fluxo mostraram que, na ausência de FB, a intensidade de deposição de C3 

na  bactéria  PspA- é  reduzida,  mas  não  é  eliminada.  Isto  sugere  que,  a  via  alternativa  é 

importante para a amplificação da ativação do complemento e deposição na superfície do 

pneumococo, mas a via clássica é absolutamente requerida. Foi demonstrado também que 

PspA inibiu a deposição de C3, mesmo na presença de anticorpos anti-cápsula, que iniciam a 

via clássica do complemento. Por outro lado, a deposição foi maior na presença de anticorpos 

anti-PspA (Ren et al., 2004). 

Outra importante atividade de PspA é de ligação à lactoferrina humana, que é uma 

glicoproteína monomérica ligadora de ferro predominante nas secreções de mucosa, onde o 
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nível de ferro livre é muito baixo, não suficiente para o crescimento bacteriano. Secretada por 

células  inflamatórias  na  fase  aguda,  ela  pode  funcionar  como  bactericida  para  muitos 

patógenos. Foi mostrada a capacidade de PspA purificado de se ligar a lactoferrina, e de inibir 

competitivamente a ligação desta proteína no pneumococo. Análise por Western-blot indicou 

que o domínio de ligação a lactoferrina localiza-se na região N-terminal, região que não tem 

homologia  com  outras  proteínas  pneumocócicas.  Outras  proteínas  ligadoras  de  colina 

(autolisina e PspC), que possuem homologia com PspA em outras regiões, foram testadas e 

não foram capazes de ligar a lactoferrina. Portanto, sugere-se que a interação de PspA com 

lactoferrina  humana  no  pneumococo  seja  para  superar  a  limitação  de  ferro  na  mucosa, 

podendo representar um mecanismo potencial de virulência (Hammerschmidt et al., 1999).

Com base no seqüenciamento dos alelos pspA de 24 cepas de pneumococos isolados, a 

porção N-terminal da proteína PspA foi dividida em três janelas: A, B e C (fig 2). As regiões 

mais conservadas de todos os genes pspA estão na porção 5’ do gene (que codifica o início da 

região N-terminal) e na região 3’ do gene (que codifica o domínio de ligação à colina). A 

região B foi escolhida para dividir os PspAs em 6 clados, que podem ser classificados em  três 

famílias. Estudos de mapeamento indicaram que é nesta região de 100 aminoácidos da  α-

hélice, adjacente a região rica em prolina, que residem os principais epítopos de proteção 

cruzada:  Família  1  (clados  1  e  2),  Família  2  (clados  3,  4  e  5),  Família  3  (clado  6) 

(Hollingshead et al., 2000). As famílias 1 e 2 representam cada uma aproximadamente 50% 

dos pneumococos, e a família 3 representa menos de 1% (Briles et al.,2000a). Por exemplo, 

no Brasil, foi demonstrado que 50,5% das cepas apresentaram PspA da família 1, 43,2% PspA 

da família 2, e 6,2% não foram tipadas. Entretanto, das cepas resistentes à penicilina, 83,8% 

tinham PspA da família 2, enquanto que da família 1 eram apenas 10,3% (Brandileone et al.,  

2004). 

A média da distância interclado é cerca de 28% quando os genes comparados são da 

mesma família, e normalmente excedem a 50% quando os genes são de famílias diferentes de 

PspA.  Entretanto,  PspA  é  notavelmente  imunogênico  e  anticorpos  anti-PspA  apresentam 

reação cruzada.  Estudos de  proteção  cruzada em camundongos mostraram que  PspAs do 

clado 1 ao 4 foram capazes de induzir anticorpos protetores contra pneumococos que possuem 

PspA diferente em mais de 50% dos aminoácidos da porção  α-hélice (Hollingshead  et al., 

2000). Por isso, os antígenos utilizados neste trabalho constituem-se de fragmentos da região 

N-terminal de PspA1 (clado 1, família 1) e PspA3 (clado 3, família 2). Sendo denominados 

PspA1’ e PspA3’ (para os que compreendem as janelas ABC) e AB1 e AB3 (para os que 

compreendem as janelas AB), conforme esquema da figura 2. Assim, uma vacina composta 



por PspAs da família 1 e da família 2 pode, teoricamente, proteger contra a grande maioria 

dos  sorotipos  de  pneumococos,  já  que  estas  2  famílias  abrangem  99%  dos  sorotipos 

existentes.

Fig. 2  – Esquema das regiões da proteína PspA, mostrando as janelas das seqüências amplificadas 
(AB e ABC). Os números fora dos quadros indicam os resíduos de aminoácidos.  As setas 
indicam os oligonucleotídeos usados para PCR. (Figura adaptada de Hollingshead ., 2000).

Indução de anticorpos anti-PspA e proteção em ensaios de desafio foram mostrados 

através de diferentes vias de imunização (subcutânea, intraperitoneal,  intranasal, oral) com 

diferentes porções de PspA (recombinante ou obtido após purificação de pneumococo), junto 

com diferentes adjuvantes (Briles et al., 2001; Yamamoto et al.,1997; Areas et al.,2005). Estes 

anticorpos foram melhores protetores contra as doenças invasivas (bacteremia/septicemia ou 

infecção pulmonar) e pouco protetores contra colonização da nasofaringe. Entretanto, quando 

combinado  com  outros  antígenos  pneumocócicos,  como  o  PdB  ou  PsaA,  a  proteção  foi 

melhorada para as doenças invasivas e para colonização (Briles  et al., 2000a). Contudo, em 

alguns trabalhos, a indução de anticorpos foi melhor obtida para os do tipo IgG, e apenas 

baixos níveis de IgA foram obtidos (Briles  et  al.,  2000b e 2001). Vacinas de DNA, com 

vetores  portando diferentes  fragmentos  do  gene  pspA,  também induziram resposta  imune 

humoral,  e  reatividade  cruzada  entre  pspAs pertencentes  à  mesma  família.  Entretanto,  a 

reatividade de anticorpos não foi refletida na proteção cruzada, somente foram protegidos os 

animais desafiados com cepa de pneumococo contendo PspA pertencente ao mesmo clado 

(Miyaji et al., 2002a). 

Atualmente,  foi realizada a fase I dos testes em humanos com PspA recombinante 

pertencente ao clado 2, que mostrou ser altamente imunogênico e dose dependente. Após duas 

doses  de  imunização  intramuscular  acompanhado  do  adjuvante  alumínio  (Al(OH)3),  com 

intervalo de 30 dias, observou-se, após 60 dias da primeira dose, um aumento de 6,5 vezes 



dos níveis de anticorpos para os indivíduos imunizados com 5µg de proteína, um aumento de 

9,7 vezes naqueles imunizados com 25µg de proteína, e 24 vezes naqueles imunizados com 

125µg.  Estes  anticorpos  foram  capazes  de  se  ligar  a  diferentes  cepas  de  pneumococos, 

expressando diferentes tipos de PspA e portando diferentes tipos de cápsula (Nabors  et al., 

2000). Estes anticorpos também foram capazes de proteger camundongos, após imunização 

passiva, contra infecção fatal com cepas portando o mesmo tipo de cápsula, mas com PspA da 

família 1 ou 2, ou seja, houve proteção cruzada entre famílias. No soro de humanos, foram 

produzidos  100  vezes  mais  anticorpos  por  mililitro  requeridos  para  esta  proteção  em 

camundongos (1,3 µg/dose) (Briles et al., 2000c).  

Portanto, devido à boa caracterização deste antígeno, foram escolhidos os fragmentos 

PspA1’, PspA3’, AB1 e AB3 para expressão em bactérias lácticas, o que permitiu a análise da 

eficácia deste sistema para a indução da produção de anticorpos anti-PspA em camundongos, 

após os ensaios de imunização.



1.2  Lactobacillus ssp

Lactobacilos são bactérias gram-positivas, anaeróbicas facultativas (microaerofílicas), 

sem motilidade, sem formação de esporo, catalase negativas, não possuem citocromo, e como 

outras bactérias ácido-lácticas (LAB) são ácido-tolerantes, com melhor crescimento em torno 

de pH 5 e 6. Possuem um estrito metabolismo fermentativo de carboidrato, com ácido láctico 

como principal produto metabólico final. A capacidade de crescer em fontes específicas de 

energia e as vias de fermentação podem variar entre as espécies de lactobacilos (Somkuti, 

2000). O gênero lactobacilos compreende mais de 50 espécies amplamente diferenciadas nas 

propriedades  bioquímicas,  imunológicas  e  genéticas.  Esta  grande  variação  é  refletida  na 

grande  diferença  da  quantidade  de  G-C em seus  DNAs,  por  exemplo,  em  Lactobacillus  

helveticus (L. helveticus) é de 36% e em Lactobacillus fermentum (L. fermentum) é de mais 

de 50%. O controle de transcrição e tradução também pode diferir muito de uma espécie para 

outra, implicando que o conhecimento obtido para um organismo pode não ser transferido 

para outro. Além disso, muitas diferenças nas propriedades e na estrutura da superfície têm 

sido vistas entre as espécies de lactobacilos, o que contribui em diferenças na capacidade de 

sobreviver  e aderir  na mucosa de diferentes hospedeiros (Pouwels  et  al.,  1998).  Por isso, 

apenas  algumas  cepas  de  lactobacilos  são  encontradas  como comensais  naturais  do  trato 

gastrintestinal, cavidade oral e trato urogenital, o que difere também entre animais e humanos. 

Durante  séculos,  as  LABs têm sido amplamente  utilizadas no processamento  e  na 

preservação de gêneros  alimentícios,  como lacticínios  (queijo,  iogurte),  embutidos,  dentre 

outros (Pouwels  et al.,  1998). Certas espécies de LABs têm características probióticas, ou 

seja, são microorganismos, que após ingestão de certa quantidade, exercem efeitos benéficos 

para a saúde do hospedeiro, além de formar uma flora microbiana intestinal balanceada. 

Os  lactobacilos  podem  conferir  proteção  ao  seu  hospedeiro,  pelo  aumento  da 

resistência contra colonização de patógenos no intestino, através de uma barreira de mucosa 

reforçada  e  restauração  da  flora  normal  após  diarréia,  além  de  poderem  competir  com 

patógenos por sítios de ligação e substratos disponíveis. Deste modo, a efetiva colonização e 

adesão em superfície de mucosa humana são freqüentemente consideradas importantes para 

os  efeitos  probióticos  dos  lactobacilos  (Meurman,  2005).  Além  disso,  podem  produzir 

diferentes  componentes  antimicrobianos  como  ácidos  orgânicos,  peróxido  de  hidrogênio, 

peróxido de carbono, diacetil, bacteriocinas e inibidores de adesão (Meurman, 2005).



Outras  características  fazem  dos  lactobacilos  bons  candidatos  vacinais,  como  por 

exemplo:

- resistência a ácido e sais biliares, no caso da administração por via oral, pois necessita passar 

pelo  trato  gastrintestinal  superior  para  posterior  adesão  no  intestino.  Entretanto,  esta 

característica varia entre as espécies de lactobacilos (Pereira e Gibson, 2002). Além disso, a 

resistência a microbicidas vaginais pode ser requerida no caso da ação desejada ser no trato 

urogenital; 

- persistência no local de atuação, pois sugere-se que quanto maior o tempo de permanência, 

maior  é  a  estimulação  do  sistema  imune.  Utilizando  duas  espécies  de  lactobacilos  que 

apresentaram  propriedades  similares  in  vitro,  mas  diferenças  quanto  à  capacidade  de 

colonização  in  vivo,  Ibnou-Zekri  e  colaboradores  (2003)  demonstraram maior  indução  de 

anticorpos, do tipo IgG e IgA, pela espécie capaz de permanecer em maior quantidade e por 

maior tempo no intestino; 

-  ser  seguro  (GRAS-status  –  bactérias  geralmente  consideradas  seguras),  ou  seja,  não 

invasivo, não carcinogênico, e não patogênico (Reid, 1999).

Outra interessante característica dos lactobacilos é o seu potencial adjuvante, ou seja, 

seu potencial de estimular o sistema imune. Os lactobacilos podem interagir com células M 

das placas de Peyer ou células do epitélio intestinal e com isso aumentar células B IgA+ e T 

CD4+ locais, além de aumentar a migração destas células para outras mucosas como o trato 

respiratório. Entretanto, este efeito é dependente da espécie de LAB e da dose fornecida. Foi 

demonstrado que  Lactobacillus  casei (L. casei)  e  Lactobacillus  plantarum (L. plantarum) 

foram mais eficientes em estimular as células imunes das placas de Peyer no intestino, do que 

Lactococcus  lactis (L.  lactis),  e  outras  bactérias  lácticas  (Perdigon  et  al.,  1999).  Outras 

comparações entre diferentes cepas quanto à capacidade de estimular o sistema imune, e o 

padrão de citocinas estimuladas,  mostraram que  L. reuteri e  L. brevis foram os melhores 

indutores, pois eles estimularam respostas imunes inata, celular e humoral (Maassen  et al.,  

2000).   

1.2.1 Lactobacilos como probióticos

Com  base  em  suas  propriedades  probióticas,  inúmeros  estudos  sobre  o  potencial 

bioterapêutico e profilático têm sido realizados, com alguns exemplos descritos a seguir:



-  diferentes  espécies  de lactobacilos  foram capazes  de prolongar  a  vida  de  camundongos 

imunodeficientes (atímicos) colonizados por Candida albicans no trato gastrintestinal. Além 

de diminuir a incidência de candidíase sistêmica, quando comparado com o grupo controle na 

presença  apenas  de  Candida  albicans.  Nenhuma  das  espécies  foi  capaz  de  prevenir 

completamente a candidíase, mas foram capazes de modular resposta imune celular e humoral 

contra ela.  Esta  resposta foi  mais eficiente  em camundongos normais,  inoculados com  L. 

casei.  Além  de  demonstrar  que  lactobacilos  não  são  patogênicos  em  camundongos 

imunodeficientes, este trabalho demonstrou o potencial bioterapêutico destas bactérias para 

profilaxia e terapia contra esta doença fúngica (Wagner et al., 1997); 

-  a  mistura  de  duas  espécies  de  lactobacilos  (L.  reuteri  e L.  rhamnosus),  previamente 

caracterizadas quanto o potencial probiótico  in vitro e em humanos saudáveis, foi capaz de 

diminuir  a  diarréia  aguda  em  crianças  causada  por  rotavírus.  No  final  do  tratamento,  o 

antígeno de rotavírus foi  encontrado em 12% dos pacientes que ingeriram os lactobacilos 

contra 46% dos pacientes que receberam placebo (Rosenfeldt et al., 2002);

-  redução de  Helicobacter  pylori  (H. pylori),  agente  causal  de  gastrite  e  úlcera,  além da 

redução dos efeitos colaterais da terapia de antibiótico (Meurman, 2005);

-  redução  da  ocorrência  de  colonização  nasal  com  patógenos  potenciais  em  humanos, 

incluindo  Staphylococcus  aureus e  S.  pneumoniae,  após  administração  oral  de  LABs, 

incluindo  L.  rhamnosus e  L.  acidophilus,  demonstrando também a ligação  entre  o  tecido 

linfóide do intestino e do trato respiratório superior (Gluck e Gebbers, 2003). Outro exemplo 

foi a administração nasal de 4 doses com 107  CFUs (unidades formadoras de colônia) de L. 

fermentum em camundongos que promoveu uma grande redução de S. pneumoniae no trato 

respiratório,  após  desafio  com  109 CFUs.  Isto  ocorreu  talvez  devido  à  produção  de 

antagonistas contra o pneumococo, que podem ter diminuído sua capacidade de aderir. Além 

disso, L. fermentum foi capaz de diminuir a inflamação do tecido causada por esta bactéria, e 

demonstrou alta resposta imune não específica contra o pneumococo, através do alto número 

de macrófagos ativados e alto número de linfócitos (Gutierrez et al., 2001);

- ensaios em humanos mostraram a redução da incidência de infecções no trato urogenital e 

restauração da microflora vaginal após inoculação local de uma suspensão de L. rhamnosus 

ou L. fermentum, além da ausência de infecção por levedura que freqüentemente ocorre como 

efeito colateral de antibióticos (Reid, 1999);

-  redução  dos  problemas  associados  com  intolerância  ou  má  digestão  de  lactose, 

provavelmente devido auxílio da lactase microbiana, porém esta propriedade varia entre os 

gêneros de LAB (Chandran, 1999; deVrese et al., 2001); 



-  redução  da  resposta  inflamatória  de  colite  induzida  em  ratos  e  recuperação  de  tecido 

inflamado após administração de L. fermentum (Peran et al., 2005), e melhora na inflamação 

crônica  abdominal  em  camundongos,  associados  com  diminuição  de  citocinas  pro-

inflamatórias como IL-6 e IFN-γ, induzidos por L. casei (Matsumoto et al., 2005).

1.2.2 Vacinas de mucosa

As mucosas têm atualmente emergido como promissoras rotas de imunização, devido 

às muitas vantagens que apresentam. Uma delas é que este tipo de imunização pode induzir 

resposta imune local e sistêmica, além de indução de resposta imune em tecidos de mucosa 

distantes. Outra vantagem é que, devido à superfície de mucosa ser a principal via de entrada 

de muitos patógenos, o desenvolvimento de vacinas protetoras de mucosa seria um eficiente 

método de prevenir a infecção inicial e a replicação do patógeno, e portanto muitos tipos de 

doenças infecciosas. Além disso, elas podem ser administradas via nasal ou oral, e portanto 

não  necessitam  de  profissionais  altamente  qualificados  para  sua  aplicação.  Também  não 

necessitam  de  agulhas,  o  que  diminui  o  risco  de  contaminação,  além  de  ter  seu  custo 

diminuído, quando comparado com vacinas injetáveis. Com base nisto, o desenvolvimento de 

bactérias vivas carreando antígenos de interesse tem sido amplamente estudado, a fim de se 

obter uma vacina que induza eficientemente resposta imune local.  Muitos grupos estudam 

patógenos vivos atenuados como carreadores,  porém um dos problemas deste sistema é a 

necessidade de reduzir  a  patogenicidade sem interferir  em sua  imunogenicidade,  além da 

preocupação quanto à segurança deste sistema para uso em humanos. Por isso, lactobacilos, 

com inúmeras vantagens já descritas neste trabalho, além da vantagem de sua produção em 

larga escala ser fácil e barata, tornam-se atrativos candidatos como veículos vacinais. 

Desta  forma,  lactobacilos  recombinantes  têm sido construídos,  para análise do seu 

potencial de indução de resposta imune contra diferentes antígenos. O antígeno mais estudado 

em LABs é o fragmento C da toxina tetânica (TTFC), que mostrou ser altamente imunogênico 

em camundongos, após diferentes vias de administração (nasal, oral, e subcutânea), veiculado 

por diferentes bactérias como L. plantarum , L. lactis e L. casei (resumido por Seegers, 2002). 

Estas bactérias foram capazes de induzir altos títulos de anticorpos protetores do tipo IgG e 

IgA. Como outros exemplos, temos: 



-  L.  plantarum expressando  UreB,  uma  subunidade  da  urease  de  H.  pylori,  que  após 

imunização  oral,  foi  capaz  de  induzir  altos  títulos  de  anticorpos  do  tipo  IgA e  IgG em 

camundongos (Corthesy, et al., 2005); 

-  L.  casei secretando  a  glicoproteína  S  de  coronavírus  de  gastroenterite,  um  vírus 

enteropatogênico de porcos, que após imunização oral de camundongos, induziu altos títulos 

de anticorpos quando comparado com o controle negativo (Ho et al., 2005);

-  L.  johnsonii recombinante,  expressando  na  parede  celular  subunidades  que  mimetizam 

epítopos de IgE humana, após imunização subcutânea e nasal em camundongos, foi capaz de 

induzir IgG sistêmica contra IgE humana. Isto representa um novo modelo de vacinação para 

indução  de  resposta  anti-IgE,  como  uma  nova  estratégia  de  prevenir  doenças  alérgicas 

(Scheppler et al., 2005); 

- L. lactis secretando IL-10, uma IL com resultados promissores no tratamento de doenças 

inflamatórias  do  abdômen,  que  após  administração  intragástrica,  reduziu  em  50%  colite 

induzida em camundongos, além de prevenir a doença em camundongos “knock-out” para IL-

10 (Steidler et al., 2000);

-  L.  casei,  L.  helveticus e  L.  plantarum recombinantes,  todos  expressando  PsaA  de  S. 

pneumoniae, foram capazes de induzir a produção de anticorpos anti-PsaA em camundongos, 

além de diminuir a colonização deste patógeno em ensaios de desafio (Oliveira et al., 2006 in 

press – vide Anexos). 



2 OBJETIVOS

Avaliação de diferentes bactérias lácticas quanto à capacidade de expressão, de forma 

constitutiva, de diferentes fragmentos de PspA, tanto na porção intracelular como ancorado à 

parede celular.

Avaliação  das  bactérias  recombinantes  produzidas  na  indução  de  anticorpos  anti-

PspA, após imunização nasal de camundongos.

Etapas:

•  Amplificação de diferentes fragmentos da porção N-terminal de pspA;

•  Clonagem nos vetores de expressão constitutiva;

•  Expressão  intracelular  e  ancorada  à  parede  em  diferentes  bactérias  lácticas: 

Lactococcus lactis (L. lactis)

Lactobacillus casei (L. casei)

Lactobacillus helveticus (L. helveticus)

•  Imunização nasal de camundongos;

•  Avaliação dos títulos de anticorpos específicos.

Em um trabalho anterior,  nosso grupo mostrou a  expressão de PspA em  L. casei, 

utilizando um sistema de expressão baseado no operon da lactose desta bactéria (Oliveira et 

al.,  2003).  Entretanto,  este sistema se demonstrou ineficaz na indução de anticorpos após 

imunização de mucosa contra este e outros antígenos expressos (Aires et al., 2006 e dados não 

publicados). Estes resultados levantaram dúvidas quanto ao sistema de expressão e a bactéria 

láctica  utilizada.  Por  este  motivo,  decidiu-se  utilizar  o  sistema de  expressão  constitutiva, 

descrito neste trabalho, que permite a expressão de antígenos em diferentes bactérias lácticas. 

Após a construção dos diferentes vetores portando os genes de interesse,  L. lactis e 

diferentes espécies de lactobacilos foram transformadas, e a expressão de PspA foi avaliada 

por  Western-blot.  Após  obtenção  dos  clones  recombinantes,  eles  foram  testados  em 

camundongos  através  de  imunização  nasal,  para  análise  da  indução  de  resposta  imune 

humoral. Esta rota foi escolhida devido ser a via de entrada do pneumococo, o que poderia 

levar a uma possível proteção contra colonização e infecção por anticorpos produzidos no 

local.  Além disso,  alguns trabalhos  evidenciam que  a  rota  nasal  induz maiores  títulos  de 

anticorpos em relação à imunização por via oral (Reveneau et al., 2002; Shaw et al., 2000).



3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Plasmídios, linhagens de bactérias e condições de crescimento 
O plasmídio utilizado para clonagem dos genes foi  o pGEM-T (Promega),  que foi 

utilizado para transformar E. coli DH5α (Life Technologies), com o seguinte genótipo: [F- φ

80lacZ∆M15  ∆(lacZYA-argF)U169  recA1  endA1  hsdR17(rk
-,  mk

+)  phoA  supE44  thi-1 

gyrA96 relA1 λ-]. Esta bactéria foi crescida em meio Luria-Bertani (LB), à 37ºC sob agitação, 

e conservada em 15% de glicerol à -80ºC. Os plasmídios utilizados para expressão em LABs 

foram pT1NX e pT1NXssANCH, que possuem um forte promotor constitutivo (P1) isolado 

de  L.  lactis (Waterfield  et  al., 1995),  para expressão da  proteína no meio intracelular  ou 

ancorada à parede, respectivamente. O vetor pT1NX continha a seqüência sinal uspS, que foi 

previamente retirada para produzir as construções intracelulares.  As linhagens de bactérias 

utilizadas para transformação com estes plasmídios foram L. lactis (MG1363), crescido em 

meio M17 (Difco) com adição de 0,5% de glicose à 30ºC sem agitação; L. casei (CECT 5275) 

e  L.  helveticus (ATCC 15009),  crescidos  em meio  MRS (Difco)  à  37ºC sem agitação,  e 

conservados com 15% de glicerol à -80ºC.

3.2 Amplificação dos fragmentos pspA1’, pspA3’, ab1 e ab3 
Os fragmentos  pspA1’ e  pspA3’ foram amplificados  por  PCR a  partir  dos  vetores 

pTG-pspA1 e  pTG-pspA3 (Miyaji et  al.,  2002b)  cedidos  pela  Dra.  Eliane  N.  Miyaji.  As 

reações foram realizadas com as seguintes concentrações finais de seus constituintes: 5U da 

enzima  Taq DNA  polimerase,  0,4mM de  cada  dNTP,  40pmol  de  cada  oligonucleotídeo, 

1,5mM de MgCl2, tampão de reação 1X, e aproximadamente 10ng DNA molde. 

- Para  amplificação  de  pspA1’  e  pspA3’ para  posterior  expressão  intracelular,  foram 

utilizados os seguintes oligonucleotídeos (clonagem no vetor pT1NX):

“Forw” – 5’ ATGCAT C GATATC A GAA GAA GCG CCC GTA GCT 3’ 
           Nsi I  Cla I   EcoR V

pspA1’ Reverso – 5’ TAG TTA TCT AGA TGG TTG TGG TGC TGA AG 3’ (com stop códon)

pspA3’ Reverso – 5’ TAG TTA TCT AGA TTT TGG TGC AGG AGC TGG 3’ (com stop códon)

- Para amplificação de pspA1’ e pspA3’ para posterior expressão ancorada à parede celular, 

foram utilizados os seguintes oligonucleotídeos (clonagem no vetor pT1NXssANCH):

“Forw” – 5’ ACCGGTCGAC GATATC GAA GAA GCT CCC GTA GCT 3’ 
                       PinA I  Sal I        EcoR V



pspA1’ Reverso – 5’ GGATCC TGG TTG TGG TGC TGA AGC 3’ (sem stop códon)
                                    BamH I

pspA3’ Reverso – 5’ AGATCT TTT TGG TGC AGG AGC TGG 3’ (sem stop códon)
                                     Bgl II

As condições do termociclador para estas reações foram: 94ºC por 5 min, (94ºC por 1 

min, 45ºC por 45 seg, 72ºC por 1,5 min) x 30 ciclos, 72ºC por 7 min. Após o término, foi 

adicionado  tampão  Ficoll  nas  reações,  que  foram  submetidas  à  eletroforese  em  gel  1% 

agarose com tampão TAE 1X.

A amplificação dos fragmentos ab1 e ab3 foi feita a partir dos mesmos DNAs moldes 

e com o mesmo oligonucleotídeo “Forw” para expressão intracelular,  porém as condições 

foram diferentes. As reações foram realizadas com as seguintes concentrações finais de seus 

constituintes:  5U da enzima  Taq DNA polimerase,  1mM de cada dNTP, 60pmol de cada 

oligonucleotídeo, tampão de reação 1X, e aproximadamente 10ng DNA molde. Foram feitas 

duas reações para cada gene variando a concentração de MgCl2. Para ab1 foram feitas reações 

com  3  e  7mM  de  MgCl2 e  para  ab3 foram  feitas  reações  com  1,5  e  5mM.  Os 

oligonucleotídeos reversos utilizados foram:

ab1: 5’ GGT ACC TTA TTC TGG CTC ATT AAC TGC 3’ (com stop códon)
     Kpn I

ab3: 5’ GGT ACC TTA TTC TTC TTC ATC TCC ATC AGG 3’ (com stop códon)
     Kpn I

As condições do termociclador para estas reações foram: 94ºC por 5 min, (94ºC por 1 

min, 45ºC por 50 seg, 72ºC por 1,5 min)x 30 ciclos, 72ºC por 7 min. Após o término, foi 

adicionado  tampão  Ficoll  nas  reações,  que  foram  submetidas  a  eletroforese  em  gel  1% 

agarose com tampão TAE 1X.

Todos os fragmentos amplificados foram purificados, ligados ao vetor de clonagem 

pGEM-T (Promega)  e  utilizados para transformar  E. coli  DH5α competentes,  por  choque 

térmico (42ºC por 2min).  Após choque térmico as bactérias foram incubadas no gelo por 

5min,  diluídas  em  450μL  de  meio  LB  e  incubadas  a  37ºC  por  1h.  O  volume  total  foi 

plaqueado em 3 placas LB-ágar contendo 100µg ampicilina/mL, que foram incubadas a 37oC 

por aproximadamente 18h. Dos clones positivos foram extraídos os plasmídeos, que foram 

preparados utilizando o kit "GFX Micro Plasmid Prep Kit" (GE Helthcare), que depois foram 

confirmados por sequenciamento.



3.3 Reações de digestão
Após confirmação por sequenciamento, os insertos foram digeridos com as enzimas de 

restrição apropriadas, por 1 hora nas temperaturas adequadas a cada enzima:

- Os  insertos  para  serem  utilizados  nas  construções  de  expressão  intracelular  foram 

digeridos com a enzima  Nde I utilizando o tampão apropriado, e depois foram tratados 

com  a  enzima  Klenow  para  preenchimento  da  extremidade  coesiva  formando  uma 

extremidade abrupta (“blunt”). Depois, o fragmento obtido foi digerido com a enzima Nsi 

I, utilizando o tampão apropriado. 

- O vetor pT1NX foi preparado previamente para digestão. Para isto, foram retirados os 

múltiplos  sítios  de  Pst I  que  existiam  no  vetor,  através  de  PCR,  gerando  mutações 

pontuais  nos sítios  de restrição.  Depois  a seqüência  sinal  uspS (vista  na figura 3)  foi 

retirada  por  PCR (dados  não  mostrados).  Este  vetor  modificado  foi  digerido  no  sítio 

BamH I utilizando o tampão apropriado, e depois tratamento com a enzima Klenow para 

preenchimento  da  extremidade  coesiva  formando  uma  extremidade  abrupta  (“blunt”). 

Após purificação, o vetor foi digerido com Pst I (dados não mostrados).

- Os  insertos  para  serem  utilizados  nas  construções  de  ancoramento  à  parede  foram 

digeridos com as enzimas  PinA I e  BamH I para  pspA1’;  PinA I e  Bgl II para  pspA3’, 

utilizando os tampões apropriados. 

- O vetor pT1NXssANCH foi digerido nos sítios NgoM IV e BamH I, utilizando o tampão 

apropriado. A figura 4 mostra o mapa do vetor utilizado.

Após o término das reações, foi adicionado o tampão Ficoll nas amostras, que foram 

submetidas a eletroforese em gel 1% agarose com tampão TAE 1X. Os fragmentos de DNA 

foram excisados e purificados com o kit  "GFX PCR DNA and Gel purification kit" (GE 

Helthcare).

3.4 Reações de ligação
Após a digestão e purificação, os diferentes fragmentos de pspA foram clonados nos 

vetores pT1NX e pT1NXssANCH. Para todas as construções, as reações de ligação foram 

feitas a 16oC, por 18h, em tampão de ligação, com 5U de T4 DNA ligase, e em volume final 

de 20µL. Após estas reações, os produtos de ligação foram precipitados com NaAc 0,3M e 

etanol 75%, a 20ºC por 18h. Os precipitados foram lavados em etanol 70%, centrifugados a 

14.000rpm por 5min, e após a retirada do etanol do “pellet” a 37ºC, eles foram ressuspendidos 

em 5µL de água. O volume total foi utilizado para transformação de L. lactis. 



 
Fig. 3 – Mapa do vetor pT1NX para expressão intracelular. Neste esquema está simbolizado o gene  uspS, 

referente o peptídeo sinal, que foi retirado previamente.

Fig. 4 – Mapa do vetor pT1NXssAnch para expressão da proteína ancorada à parede celular. 



3.5 Preparação de Lactococcus lactis competente e transformação
A partir de uma cultura crescida por aproximadamente 18h, preparou-se uma diluição 

1:30 do cultivo, em meio GM17, que corresponde ao meio M17 (Difco) com 0,5% de glicose, 

contendo 1%glicina. A cultura foi mantida a 30oC até atingir a DO600 (Densidade óptica à 

600nm) entre 0,5 e 0,7. As células foram coletadas por centrifugação a 10.000rpm, 10min. O 

“pellet” foi lavado 2X com tampão de eletroporação para lactococos e ressuspenso em um 

volume equivalente a 1:100 do volume original da cultura. Todo o processo foi feito no gelo. 

As  células  foram  divididas  em  alíquotas  de  50µL  e  congeladas  a  -80°C,  sendo  que  a 

viabilidade da bactéria é de um mês. O produto da reação de ligação, após a lavagem, foi 

colocado em cubetas de 0,2cm junto com uma das alíquotas de células. A eletroporação foi 

realizada  a  2500V,  200Ohm  e  25µF.  O  material  foi  ressuspendido  em  5mL  de  GM17 

contendo 0,5M de sacarose + 20mM MgCl2 + 1mM CaCl2 e incubado a 30oC por 2h. Depois, 

foi centrifugado a 4.000rpm por 20min e ressuspendido em 500µL do mesmo meio. O volume 

total foi dividido em duas placas de GM17 contendo 0,5M de sacarose e 5µg eritromicina/mL. 

Após um dia, observa-se o aparecimento de colônias resistentes. Os clones obtidos após as 

transformações foram crescidos em meio líquido GM17 com 5µg eritromicina/mL a 30ºC por 

18h, para posterior congelamento e análise da expressão da proteína heteróloga.

3.6 Análise dos clones recombinantes de Lactococcus lactis por PCR
Alguns clones resistentes ao antibiótico, para todas as construções realizadas, foram 

crescidos em 1mL de meio GM17 com 5µg eritromicina/mL por 18h, para serem analisados 

quanto à presença do gene de interesse por PCR. Para isso, centrifugou-se 150µL de cultura, e 

o “pellet” de bactérias foi ressuspendido em 5µL de água. Neste material foram acrescentados 

os constituintes da PCR para uma concentração final de: 0,3mM de cada dNTP, 0,4pmol de 

cada oligonucleotídeo, 1,5mM de MgCl2, tampão de reação 1X e 7,5U da enzima Taq DNA 

polimerase. Os oligonucleotídeos utilizados foram:

P1 “Forw”:  5’  AGA TAT GTT ATA ATA CAA GTA TCA GAT C 3’,  que  se  liga  no 

promotor P1 dos vetores pT1NX e pT1NXssANCH;

Reverso: o mesmo utilizado para a amplificação de cada gene.

As condições do termociclador para estas reações foram: 95ºC por 4 min, (95ºC por 30 

seg, 45ºC por 30 seg, 72ºC por 1,5 min)x 35 ciclos, 72ºC por 3 min. Após o término, foi 

adicionado  tampão  Ficoll  nas  reações,  que  foram  submetidas  à  eletroforese  em  gel  1% 

agarose com tampão TAE 1X.



3.7 Preparação de DNA plasmidial em pequena escala
Um clone de L. lactis positivo no PCR, para cada construção realizada, foi inoculado 

em  5ml  de  meio  GM17  contendo  5µg  eritromicina/mL  e  incubado  a  30oC  por 

aproximadamente 18h. As bactérias foram coletadas por centrifugação a 14.000rpm por 5min, 

e  depois  foram ressuspendidas  em um volume equivalente  a  1:10 do  volume original  da 

cultura com uma solução de 20mg/mL de lisozima (Sigma) em tampão GTE. O material foi 

incubado por 1 hora a 37ºC, depois centrifugado novamente.  O “pellet” foi utilizado para 

preparação dos plasmídios utilizando o kit "GFX Micro Plasmid Prep Kit" (GE Healthcare) de 

acordo com as instruções do fabricante.

3.8 Preparação de Lactobacillus casei competente e transformação
A partir de uma cultura crescida por aproximadamente 18h, preparou-se uma diluição 

1:30 do cultivo, em MRS (Difco) contendo 1% glicina.  A cultura foi  mantida a 37oC até 

atingir a DO550 entre 0,4 e 0,6. As células foram coletadas por centrifugação a 10.000rpm, 

10min. O “pellet” foi lavado 2X com tampão de eletroporação para L. casei e ressuspenso em 

um volume equivalente a 1:100 do volume original da cultura. Todo o processo foi feito no 

gelo. As células foram divididas em alíquotas de 50µL e misturadas com 5µL de mini-prep de 

cada construção. A eletroporação foi realizada em cubetas de 0,2cm, 1500V, 200Ohm e 25µF. 

Depois, foram adicionados 950µL de meio MRS contendo 0,3M sacarose; 20mM MgCl2 e 

2mM CaCl2 e incubou-se as células a 37oC por 1,5h. Diferentes alíquotas do volume total de 

cada transformação foram plaqueadas em três placas de MRS contendo 5µg eritromicina/mL. 

Após 3 dias observa-se o aparecimento de colônias resistentes.  Os clones obtidos após as 

transformações foram crescidos em meio líquido MRS com 5µg eritromicina/mL a 37ºC por 

18h, para posterior congelamento e análise da expressão da proteína heteróloga.

3.9 Preparação de Lactobacillus helveticus competente e transformação
O mesmo DNA plasmidial utilizado para transformação de L. casei foi utilizado para 

transformação de L. helveticus, conforme protocolo a seguir:

 A partir de uma cultura de 2mL crescida por 24h a 37oC, acrescentou-se meio MRS 

para 5mL e incubou-se por mais 24h. Depois esta mesma cultura foi completada para 20mL 

com o mesmo meio, contendo 1% glicina, até atingir a DO660 entre 0,5 e 0,6. As células foram 

coletadas por centrifugação a 10.000rpm, 10min. O “pellet” foi lavado 2X com 20mL do 

tampão  de  eletroporação  para  L.  helveticus,  1X  com  5mL  do  mesmo  tampão,  e  foi 



ressuspenso  em  um volume  equivalente  a  1:100  do  volume  original  da  cultura.  Todo  o 

processo foi feito no gelo. As células foram divididas em alíquotas de 60µL e misturadas com 

10µL de mini-prep de cada construção. A eletroporação foi realizada em cubetas de 0,2cm, 

2500V, 200Ohm e 25µF. Após o choque, foram adicionados 950µL de meio MRS contendo 

0,3M sacarose; 20mM MgCl2 e 2mM CaCl2 e incubou-se as células a 37oC por 2h. Em duas 

placas  de MRS contendo  5µg eritromicina/mL foram plaqueados  500µL de cada cultura. 

Após 4 a 6 dias observou-se o aparecimento de poucas colônias resistentes. Estas colônias 

foram crescidas em meio líquido MRS com 5µg eritromicina/mL a 37ºC por 2 a 3 dias, para 

posterior congelamento e análise da expressão da proteína heteróloga.

3.10 Análise  da  expressão  constitutiva  das  proteínas  heterólogas  em 

Lactococcus  lactis,  Lactobacillus  casei  e Lactobacillus  helveticus,  por 

Western-blot
Algumas colônias resistentes  obtidas após a transformação de cada bactéria  foram 

crescidas em seus respectivos meios líquidos com antibiótico, e depois foram aliquotadas para 

conservação a –80°C com glicerol. O restante da cultura foi centrifugado a 4.000rpm por 20 

min para a análise da expressão da proteína heteróloga. O “pellet”, contendo as bactérias, foi 

ressuspendido em 1:10 do volume inicial com 100mM Tris-HCl pH8 contendo coquetel de 

inibidores de proteases (Sigma). Depois, o material foi transferido para um tubo contendo o 

mesmo volume de “contas” de vidro (glass beads -106 microns, Sigma), e as bactérias foram 

lisadas mecanicamente neste tubo, por agitação em aparelho “Bead-beater”. Posteriormente, 

coletou-se o lisado em outro tubo para conservação a -20ºC. Para cada lisado, separaram-se 

20µL onde foram acrescentados 5µL de tampão de amostra 5X para SDS-PAGE. 

Para a análise do meio de cultura, foram aliquotados 200µL do sobrenadante após 

centrifugação das culturas bacterianas, que foram secados em “Speed-Vac”, e ressuspendidos 

em  20µL  de  tampão  de  amostra  1X  para  SDS-PAGE.  As  amostras  dos  lisados  e  dos 

sobrenadantes do meio de cultura foram aquecidas a 98ºC por 10min, e após a preparação, 

foram separadas por SDS-PAGE 10%, em tampão Tris-glicina 1X. 

Os géis de poliacrilamida foram transferidos para membranas de nitrocelulose a uma 

corrente de 350mA por 1,5h. Estas membranas foram bloqueadas com 10% leite diluído em 

tampão  PBS-T  a  4ºC  por  18h.  Após  o  bloqueio,  as  membranas  foram  incubadas  com 

anticorpos específicos (anti-PspA1’ ou anti-PspA3’) diluídos em 2% leite PBS-T, por 1,5h em 

temperatura  ambiente,  sob  agitação.  Estes  anticorpos  foram  obtidos  a  partir  de  soro  de 



camundongos,  após  administração  intraperitoneal  das  proteínas  recombinantes  produzidas 

neste  laboratório,  que  foram  previamente  purificadas  de  E.  coli.  Depois,  foram  feitas  3 

lavagens de 10min sob agitação com PBS-T. O segundo anticorpo (anti-IgG de camundongo 

conjugado  a  peroxidase),  também  diluído  em  2%  leite  PBS-T,  foi  incubado  por  1h  em 

temperatura ambiente, sob agitação. Foram feitas 3 lavagens novamente com PBS-T, para que 

as membranas fossem reveladas com o Kit ECL utilizando o filme de Raio X “hyper film” 

(ambos da GE Healthcare).  

3.11 Análise  da  exposição  da  proteína  heteróloga  nas  bactérias  lácticas 

íntegras. 
Clones  de  L.  lactis e  L.  casei foram  avaliados  quanto  a  exposição  da  proteína 

heteróloga na parede celular. Para isso, cresceu-se um clone de cada construção (intracelular e 

de ancoramento à parede), de cada bactéria láctica, em seu respectivo meio com antibiótico, 

além do clone controle que só possui o vetor sem os genes de interesse. As culturas foram 

crescidas até atingir DO entre 1,5 e 1,7 (600nm para L. lactis e 550nm para L. casei). Foram 

coletadas duas alíquotas de 1mL para cada clone, que foram centrifugadas a 4000rpm, por 

20min. Os “pellets” foram lavados com tampão PBS 1X para retirada do meio de cultura, e 

centrifugados novamente nas mesmas condições. A seguir, os “pellets” foram ressuspendidos 

com 500µL de uma solução de PBS 1X com 1% BSA (Albumina de soro bovino – Fisher) e 

os  anticorpos  específicos  (anti-PspA1’  ou  anti-PspA3’).  Agitou-se  por  1,5h  a  2h  em 

temperatura  ambiente,  depois centrifugou-se a  10000rpm por  6min,  e  os   “pellets”  foram 

lavados  2X  com  500µL  de  PBS  1X.  O  segundo  anticorpo  (anti-IgG  de  camundongo 

conjugado  a  peroxidase),  também diluído em PBS 1X com 1% BSA,  foi  adicionado aos 

“pellets” de células lavadas em volume final de 500µL. As amostras foram incubadas por 1h à 

temperatura ambiente, sob agitação. Centrifugou-se nas mesmas condições, e depois foram 

feitas  2  lavagens  novamente  com  PBS  1X.  Foram  colocados  100µL  de  cada  suspensão 

bacteriana em placa de ELISA com 96 poços e depois adicionou-se 100µL de uma solução de 

20mL de tampão citrato-fosfato 0,1M, com 8mg de OPD (o-fenilenodiamina) e 10µL de H2O2 

em  cada  poço.  Incubou-se  por  40min  no  escuro.  Após  este  período,  as  placas  foram 

centrifugadas por 2min a 4000rpm, e coletou-se 100µL de cada poço que foram passados para 

poços  de  uma  nova  placa.  Nestes  poços  foram  adicionados  50µL  de  H2SO4 8N  para 

interromper a reação. A leitura foi feita em leitor de ELISA a 492nm.



3.12 Curva de crescimento das bactérias recombinantes
Algumas bactérias portando os genes de interesse ou os vetores vazios foram crescidas 

em meio líquido, a fim de se acompanhar a curva de crescimento das mesmas. Para isso, foi 

feito um inóculo inicial, até a cultura 1chegar à sua DO máxima de crescimento. L. lactis foi 

crescido em meio GM17 (meio Difco com adição de glicose), enquanto que  L. casei e  L.  

helveticus foram  crescidos  em  meio  MRS  (Difco),  todos  com  5µg/mL  do  antibiótico 

eritromicina. Depois, aliquotou-se destas culturas um volume suficiente para produzir novos 

inóculos com DO igual a 0,1. Então, acompanhou-se a DO destas novas culturas pelo tempo, 

até a fase estacionária das bactérias. Em algumas DOs, foram feitas diluições seriadas das 

bactérias. Para isso, aliquotou-se 10µL de cada cultura, e seguiu-se com diluições seriadas de 

1:10 em salina. Estas diluições foram plaqueadas nos respectivos meios-ágar de cada bactéria, 

com antibiótico. As placas foram, posteriormente, incubadas a 30°C por 1dia para L. lactis, a 

37°C por 2 dias para L. casei, e por 3 a 4 dias para L. helveticus, para posterior contagem do 

número de CFU.

3.13 Quantificação de PspA produzida pelas bactérias recombinantes
As  bactérias  expressando  as  proteínas  heterólogas  foram  avaliadas  quanto  à 

quantidade de proteína produzida. Para L. casei, as culturas foram crescidas até uma DO de 

aproximadamente 1,5, que correspondia a aproximadamente 108 CFU/µL. Foram aliquotados 

1mL  de  cada  cultura,  e  centrifugou-se  a  4000rpm  por  20min.  Os  “pellets”  foram 

ressuspendidos com 1mL do tampão utilizado na lise mecânica (vide item 3.10). No gel de 

poliacrilamida,  foram  aplicados  apenas  10µL  de  cada  lisado,  que  correspondem  a  109 

bactérias. Ao lado dos lisados, aplicou-se uma curva de PspA recombinante purificada de E. 

coli, obtida após diluição seriada de 1:2.

Para L. helveticus, as culturas foram crescidas até uma DO de aproximadamente 1,4. 

Foram aliquotados 1mL de cada cultura, e centrifugou-se a 4000rpm por 20min. Os “pellets” 

foram  ressuspendidos  com  70µL  do  tampão  utilizado  na  lise  mecânica.  No  gel  de 

poliacrilamida, foram aplicados 40µL de cada lisado, que correspondem a aproximadamente 

107 bactérias.  Ao lado dos lisados, também se aplicou uma curva de PspA recombinante, 

obtida após diluição seriada de 1:2.

As  quantidades  das  proteínas  de  interesse  das  bactérias  recombinantes  foram 

estimadas no aparelho “Eagle-Eye”, que utilizou como padrão as curvas de PspA purificadas 

de E. coli.        



3.14 Imunização de camundongos
Para avaliação da resposta imune humoral de camundongos contra o antígeno PspA, 

camundongos  C57Bl/6  fêmeas,  de  5  a  7  semanas  de  vida,  foram  imunizados  por  via 

intranasal,  com  as  bactérias  lácticas  expressando  PspA1’.  Estes  experimentos  foram 

realizados como um teste inicial, para avaliar o potencial destas bactérias de induzir o sistema 

imune  dos  animais.  As  condições  controle  dos  experimentos  correspondem  aos  animais 

imunizados com as mesmas bactérias portando o vetor vazio, ou apenas salina estéril.  Os 

controles  foram  realizados  nas  mesmas  condições  das  bactérias  recombinantes  portando 

PspA1’. Para estes testes, as bactérias foram crescidas até DO máxima de crescimento (em 

média), ou seja, foram coletadas em sua fase estacionária. Os volumes aliquotados por animal 

foram centrifugados a 10000rpm por 6min, e os “pellets” foram lavados 2X com solução 

salina estéril, e então ressuspendidos em 10µL de solução salina para cada animal. 

Cada grupo continha seis animais, que receberam via intranasal 10µL das suspensões 

bacterianas, ou apenas solução salina para o controle negativo, após administração de um 

coquetel  de anestésicos  (0,2% xilazina  + 0,5% quetamina)  injetado via  intraperitoneal.  O 

protocolo utilizado foi o mais comumente utilizado na literatura, composto de 3 imunizações 

a cada 14 dias, sendo que cada uma era constituída de 2 doses em dias consecutivos. Entre 11 

e 14 dias após a última imunização,  o sangue e a saliva foram coletados dos animais.  O 

sangue  foi  coletado  individualmente  pelo  plexo  retrorbital.  Após  a  coleta  do  sangue,  as 

amostras  foram incubadas  por  30min  a  37°C e  por  10min  a  4°C  para  retrair  o  coágulo 

formado.  Então,  foram  centrifugadas  a  2000rpm  por  10min  a  4°C  para  a  coleta  do 

sobrenadante que corresponde ao soro. A saliva dos animais foi coletada em “pool” de um 

mesmo grupo, após a estimulação com injeção intraperitoneal de 500µL de salina contendo 40

µg de pilocarpina por animal. 

Em um ensaio preliminar, os animais C57Bl/6, 2 dias após a coleta do material, foram 

desafiados. Para isso,  a cepa de  S. pneumoniae 491/00 (Instituto Adolfo Lutz, São Paulo), 

cuja proteína PspA pertence ao clado 1,  foi crescida em meio THY líquido (Todd Hewitt 

Broth contendo 0,5% de extrato de levedura) até atingir a fase exponencial (OD660=0.4 a 0.6). 

As bactérias foram centrifugadas a 4000rpm, por 20min, e depois foram suspensas em 1:10 do 

volume inicial, em meio contendo 15% de glicerol. Alíquotas de 100µL foram mantidas a 

-80°C. Após o congelamento, um dos tubos foi descongelado e diluições foram plaqueadas em 

ágar-sangue, para a análise da viabilidade celular. As alíquotas podem ser mantidas a -80°C 



por  meses.  Sempre  que  necessário,  a  viabilidade  celular  é  testada  novamente.  Os 

camundongos C57Bl/6 foram inoculados com 2x106 CFU em 500µL pela via intraperitoneal. 

Estes  animais  foram  acompanhados  por  15  dias  para  observação  da  sobrevivência  pós-

desafio.  

3.15 Análise  preliminar  da  produção  de  anticorpos  anti-PspA’  em 

camundongos após 3ª imunização 
Placas  de  ELISA  foram  sensibilizadas  com  1µg  por  poço  da  proteína  PspA1’ 

recombinante purificada de E. coli neste laboratório. Para isso, as proteínas foram diluídas em 

tampão 0,05M carbonato-bicarbonato, e incubadas por 18h a 4˚C. Após a incubação as placas 

foram lavadas 3X com PBS-T. Depois, foi feito o bloqueio com 10% leite diluído em PBS-T 

por 1h a 37°C, e novamente, 3 lavagens com PBS-T. Para a incubação do soro dos animais, 

adicionou-se 10µL por poço do soro de cada animal  em 190µL de PBS-T com 1% BSA 

contidos  em  cada  poço,  iniciando  portanto  com  uma  diluição  de  1:20  e  seguiu-se  com 

diluições seriadas de 1:2. Para a saliva, adicionou-se 25µL de cada amostra (referente a cada 

condição) por poço em 75µL da solução de PBS-T com 1% BSA contidos em cada poço, 

iniciando portanto com uma diluição de 1:4 e seguiu-se com diluições seriadas de 1:2. Todas 

as placas foram incubadas por 1,5h a 37°C.

Após  3  lavagens  com  PBS-T,  foi  feita  a  incubação  por  1h  a  37°C  do  segundo 

anticorpo (anti-IgG ou anti-IgA de camundongo conjugado a peroxidase), que foi diluído em 

PBS-T com 1% BSA (100µL por poço). Novamente 3 lavagens com PBS-T foram feitas. A 

revelação foi feita com 100µL por poço de uma solução de 20mL de tampão citrato-fosfato 

0,1M, contendo 8mg de OPD e 10µL de H2O2. Incubou-se por 15min no escuro e adicionou-

se 50µL de H2SO4 8N para interromper a reação. A leitura foi feita em leitor de ELISA a 

492nm. Depois, as diferenças nos títulos de anticorpos foram analisados pelo teste estatístico 

Mann-Whitney U.



4 Resultados e Discussão

4.1 Amplificação dos fragmentos pspA1’ e pspA3’ 
Os genes  pspA1’ e  pspA3’ foram amplificados por PCR utilizando os vetores pTG-

pspA1 e pTG-pspA3 como molde. A figura 5 mostra o gel de agarose 1% com a amplificação 

dos genes utilizando os oligonucleotídeos para construção intracelular. Pode-se observar uma 

banda específica, nas duas reações, correspondendo ao tamanho esperado dos fragmentos de 

aproximadamente 975pb para pspA1’ e de 1050pb para pspA3’. 

Fig. 5 – Produtos  de PCR dos  fragmentos  para expressão intracelular:  (1)  pspA1’;  (2)  pspA3’;  (3) 
marcador  molecular λ/Hind III;  A  seta  indica  as  bandas  correspondentes  aos  genes 
amplificados.

A figura 6 mostra  a foto do gel  de agarose 1% com a amplificação por PCR dos 

fragmentos  pspA1’ e  pspA3’ para as construções de ancoramento à parede. Este PCR teve 

como DNA molde os mesmos vetores utilizados para a construção intracelular, porém foram 

utilizados  oligonucleotídeos  diferentes  para  estas  construções.  Da  mesma  forma  que  na 

amplificação  dos  genes  para  a  construção  intracelular,  obteve-se  uma  banda  específica, 

correspondendo ao tamanho esperado de aproximadamente 975pb para pspA1’ e 1050pb para 

pspA3’.



Fig. 6 – Produtos de PCR dos fragmentos para expressão da proteína ancorada à parede: (1) pspA1’; 
(2)  pspA3’; (3) marcador molecular λ/Hind III; A seta indica as bandas correspondentes aos 
genes amplificados.

4.2 Amplificação dos fragmentos ab1 e ab3
A amplificação do fragmento  ab1 por PCR também foi feita a partir do vetor pTG-

pspA1. O oligonucleotídeo utilizado no sentido de leitura do gene (“forward”) foi o mesmo 

para a construção intracelular do pspA1’, sendo que o reverso foi o oligonucleotídeo que se 

anela à janela B do gene, excluindo a região de prolina (janela C), vide figura 2. A figura 7 

mostra o gel de agarose 1% com a amplificação de uma banda específica, que corresponde ao 

tamanho  esperado  para  ab1 de  aproximadamente  860pb.  Duas  condições  de  PCR foram 

testadas  (3  e  7mM de MgCl2),  entretanto,  o  produto só  foi  obtido na condição de maior 

concentração de sal, conforme visto no canal 1 da figura 7.

Fig. 7 – Produto de PCR do fragmento para expressão intracelular: (1) ab1; (2) marcador molecular 
λ/Hind III; A seta indica a banda correspondente a amplificação do gene.



O gene ab3 foi amplificado com o mesmo DNA molde e oligonucleotídeo utilizados 

para a construção intracelular de pspA3’, exceto o oligonucleotídeo reverso, pois ele também 

se anela na janela B do gene, assim como para ab1. A figura 8 mostra o gel de agarose 1% das 

duas reações de PCR testadas, de 1,5 e 5mM de MgCl2. Ambas as reações promoveram a 

amplificação do gene, que teve o tamanho esperado de 980pb aproximadamente.

Fig. 8 – Produto de PCR do fragmento para expressão intracelular: (1) ab3 na condição de 1,5mM de 
MgCl2; (2)  ab3 na condição de 5mM de MgCl2; (3) marcador molecular λ/Hind III; A seta 
cheia indica as bandas específicas correspondentes às amplificações do gene; A seta tracejada 
indica a banda do vetor utilizado para amplificação.

4.3 Reações de digestão
Após  confirmação  por  sequenciamento,  os  fragmentos  pspA1’ e  pspA3’, 

correspondentes  às  construções  de  expressão  intracelular,  foram obtidos  por  digestão  dos 

vetores pGEM-T-pspA1’ e pGEM-T-pspA3’.  Foi utilizada a enzima de restrição  Nde I,  e 

depois tratamento com a enzima Klenow para formar a extremidade abrupta (“blunt”). Esta 

extremidade é compatível com a extremidade 3’ não coesiva do vetor de expressão pT1NX, 

após a digestão do mesmo (foto não mostrada). Após a purificação da primeira digestão, o 

produto foi digerido com a enzima Nsi I, e foram obtidos fragmentos do tamanho esperado de 

pspA1’ de 975pb e pspA3’ de 1050pb, aproximadamente, conforme mostra a figura 9 do gel 

de agarose 1%.  A enzima  Nsi I,  cujo  sítio  está  localizado à  5’  do gene,  foi  utilizada  na 

digestão dos fragmentos para todas as construções de expressão intracelular. Ela foi escolhida 

por formar extremidade compatível com Pst I, que é o sítio escolhido no vetor de expressão 

intracelular (pT1NX) para a ligação dos genes de interesse.



 
Fig. 9 – Digestão dos vetores pGEM-T-pspA3’ e pGEM-T-pspA1’ para obtenção dos fragmentos para 

construção intracelular:  (canais  1  a  4)  pspA3’;  (canais  5  a  8)  pspA1’;  (canal  9)  marcador 
molecular λ/Hind III; A seta cheia indica as bandas do fragmento de pspA’; A seta tracejada 
indica as bandas do vetor após retirada do inserto.

Os fragmentos ab1 e ab3 para a construção de expressão intracelular, também foram 

obtidos por digestão dos vetores pGEM-T-ab1 e pGEM-T-ab3 com enzima de restrição Nde I, 

e  tratamento com a enzima Klenow para formar a extremidade abrupta (“blunt”).  Após a 

purificação  da  primeira  digestão,  o  produto  foi  digerido  com  a  enzima  Nsi I,  obtendo 

fragmentos dos tamanhos esperados de aproximadamente 860pb para ab1 e 980pb para ab3, 

conforme mostra a figura 10 do gel de agarose 1%. 

 
Fig. 10 – Digestão dos vetores pGEM-T-ab1 e pGEM-T-ab3 para construção intracelular: (canais 1 e 2) 

ab1; (canal 4) ab3; (canais 3 e 5) marcador molecular λ/Hind III; As setas cheias indicam as 
bandas dos fragmentos ab; As setas tracejadas indicam as bandas dos vetores após retirada do 
inserto.

Para a clonagem dos genes pspA1’ e pspA3’, visando a expressão da proteína ancorada 

à parede, o vetor pT1NXssANCH foi digerido nos sítios  NgoM IV e  BamH I. A figura 11 

mostra  uma banda única  do  vetor  do  tamanho  esperado de  aproximadamente  6000pb.  A 

digestão com a enzima  NgoM IV forma uma extremidade compatível  com a extremidade 
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produzida pela digestão com a enzima PinA I, que foi utilizada como sítio de restrição à 5’ 

dos genes de interesse quando estes foram amplificados. A enzima BamH I foi utilizada para a 

extremidade  3’  do  vetor,  pois  forma  extremidades  compatíveis  com  as  extremidades 

produzidas por BamH I e Bgl II na digestão dos genes de interesse.  

Os genes  pspA1’ e  pspA3’ para a  construção de expressão da proteína ancorada à 

parede, após confirmação por sequenciamento, foram obtidos por digestão dupla dos vetores 

pGEM-T-pspA1’  e  pGEM-T-pspA3’.  Foram utilizadas  as  enzimas  de  restrição  PinA I  e 

BamH I para pspA1’ e PinA I e Bgl II para pspA3’. Conforme mostra a figura 11 do gel de 

agarose  1%,  obteve-se  fragmentos  dos  tamanhos  esperados  de  pspA1’ (975pb)  e  pspA3’ 

(1050pb) aproximadamente.

Fig. 11– Digestão dos vetores pGEM-T-pspA1’ e pGEM-T-pspA3’ para a construção de ancoramento 
das proteínas à parede: (canal 1) vetor pT1NXssANCH digerido com  NgoM IV e  BamH I; 
(canais 2 e 3) pspA1’; (canal 5) pspA3’; (canais 4 e 6) marcador molecular λ/Hind III; As setas 
cheias indicam as bandas dos fragmentos de pspA’; As setas tracejadas indicam as bandas do 
vetor de clonagem após retirada do inserto; A seta pontilhada indica a banda do vetor de 
expressão linearizado.

4.4 Transformação de Lactococcus lactis, Lactobacillus casei e Lactobacillus  

helveticus.
Para  L. lactis e  L. casei, foram obtidas várias colônias isoladas, todas resistentes a 

eritromicina,  de  coloração  branca  com  bordas  definidas  para  L.  lactis;  e  de  coloração 

amarelada,  estrelada,  sem bordas  definidas  para  L.  casei.  Já  para  L.  helveticus,  tentou-se 

transformar as construções intracelulares e as construções das proteínas ancoradas à parede 

celular,  e  após  inúmeras  tentativas,  apenas  os  recombinantes  expressando  as  proteínas 

intracelulares foram obtidos. Para esta bactéria, o protocolo de transformação não foi muito 

eficiente, pois poucos clones foram obtidos após vários dias de incubação, além de terem um 

crescimento  muito  lento  mesmo em meio  líquido.  As  colônias  são  opacas  e  sem bordas 

definidas. 
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4.5 Análise dos clones recombinantes de Lactococcus lactis por PCR
Para a confirmação dos clones positivos, foram realizados PCRs utilizando 150μL de 

cultura  crescida  por  18h,  e  os  oligonucleotídeos  reversos  específicos  para  cada  gene.  O 

oligonucleotídeo  utilizado  no  sentido  de  leitura  do  gene  foi  o  mesmo  para  todas  as 

construções, pois ele se anela na região do promotor P1 do vetor. Neste protocolo, o DNA 

molde  é  o  plasmídeo  que  está  dentro  da  bactéria,  sendo  que  esta  sofre  lise  térmica  no 

termociclador. A figura 12 mostra a amplificação específica dos genes de interesse inseridos 

no vetor pT1NX, e a obtenção de bandas dos tamanhos esperados de aproximadamente 975pb 

para  pspA1’ e 1050pb para  pspA3’. Como controle positivo da técnica utilizada, foi feita a 

mesma preparação para um clone de L. lactis portando também o vetor pT1NX, porém com o 

gene psaA (Oliveira et al., 2006 in press, vide Anexos). Neste caso o oligonucleotídeo reverso 

utilizado foi específico para psaA.

Fig. 12 – Análise por PCR das colônias resistentes de L. lactis para a construção intracelular: (canais 1 
a 5) diferentes clones com vetor pT1NX-pspA1’; (canais 6 a 10) diferentes clones com vetor 
pT1NX-pspA3’; (canal 11) bactéria com vetor pT1NX - controle negativo do PCR; (canal 12) 
bactéria com vetor pT1NX-psaA - controle positivo do PCR; (canal 13) marcador molecular 
λ/Hind III; A seta cheia indica as bandas específicas referentes às amplificações dos genes.

Clones  de  L.  lactis positivos  contendo  os  plasmídios  pT1NX-ab1  ou  pT1NX-ab3 

podem  ser  observados  nos  resultados  das  PCRs  mostrados  na  figura  13.  Utilizando  os 

oligonucleotídeos específicos, pode-se observar bandas únicas para cada reação nos tamanhos 

esperados de aproximadamente 860pb para ab1 e de 980pb para ab3. 



    
Fig. 13 – Análise por PCR das colônias resistentes de L. lactis para a construção intracelular: (canais 1 

a  5)  diferentes  clones  com vetor pT1NX-ab1;  (canais  8  a  12)  diferentes  clones  com vetor 
pT1NX-ab3;  (canal  13)  bactéria  com vetor  pT1NX -  controle  negativo do PCR; (canal  6) 
bactéria  com  vetor  pT1NX-psaA  -  controle  positivo  do  PCR;  (canais  7  e  14)  marcador 
molecular  λ/Hind III;  As  setas  cheias  indicam  as  bandas  específicas  referentes  às 
amplificações dos genes.

Os clones de L. lactis recombinantes, obtidos após a transformação com os vetores de 

expressão  das  proteínas  ancoradas  à  parede,  também  foram  analisados  por  PCR  com 

oligonucleotídeos específicos para os genes de interesse. A figura 14 mostra a amplificação de 

bandas específicas dos genes de interesse inseridos no vetor pT1NXssANCH. Obteve-se uma 

bandas  dos  tamanhos  esperados  de  975pb  para  pspA1’ e  de  1050pb  para  pspA3’, 

aproximadamente.

        
Fig. 14 – Análise por PCR das colônias resistentes de  L. lactis para as construções de ancoramento à 

parede: (canais 1 a 10) diferentes clones com vetor pT1NXssANCH-pspA1’; (canal 13) clone 
com  vetor  pT1NXssANCH-pspA3’;  (canais  11  e  14)  bactéria  com  vetor  pT1NX-psaA  - 
controle positivo do PCR; (canais 12 e 15) marcador molecular λ/Hind III; As setas cheias 
indicam as bandas específicas referentes às amplificações dos genes.



4.6 Análise  da  expressão  constitutiva  das  proteínas  heterólogas  em 

Lactococcus  lactis,  Lactobacillus  casei,  e Lactobacillus  helveticus por 

Western-blot.

Expressão intracelular

Os  DNAs plasmidiais  dos  clones  recombinantes  de  L.  lactis escolhidos  para  cada 

construção foram extraídos e purificados para a transformação de  L. casei e  L. helveticus.  

Alguns clones de  L. lactis (LL), de  L. casei (LC), e de  L. helveticus (LH), obtidos após a 

transformação, foram analisados quanto à expressão das proteínas de interesse por Western-

blot, e todos se mostraram positivos. 

A figura 15 mostra a revelação da reação do anticorpo com as proteínas PspA1’e AB1, 

que estavam presentes nos lisados celulares. Cada canal do gel apresenta o lisado de um clone 

de cada bactéria transformada com os vetores pT1NX-pspA1’e pT1NX-ab1. Pode-se observar 

uma proteína de aproximadamente 50kDa, tamanho esperado de PspA1’, nos canais 2 (LL-

pT1NX-pspA1’),  4  (LC-pT1NX-pspA1’)  e  6  (LH-pT1NX-pspA1’).  Nos  canais  1  (LL-

pT1NX-ab1),  3 (LC-pT1NX-ab1) e  5  (LH-pT1NX-ab1)  observa-se  uma banda de 35kDa, 

tamanho  esperado  de  AB1.  Porém,  além  desta  banda,  ainda  são  observadas  bandas 

minoritárias  maiores,  muito  próximas às  bandas majoritárias.  Este  padrão de  bandas para 

PspA1’ e AB1 foi visto para todos os clones analisados. Todas as bactérias recombinantes 

carregando  os  vetores  vazios  não  apresentaram  bandas  reativas  com o  soro  anti-PspA1’ 

utilizado, visto em inúmeros ensaios (dados não mostrados). 

Fig. 15 – Expressão intracelular de AB1 e PspA1’ em diferentes bactérias lácticas: (canais 1 e 2)  L. 
lactis expressando AB1 e PspA1’ respectivamente; (canais 3 e 4) L. casei expressando AB1 e 
PspA1’  respectivamente;  (canais  5  e  6)  L.  helveticus  expressando  AB1  e  PspA1’ 
respectivamente; (canal 7) marcador de massa molecular de proteínas; A seta cheia indica as 
bandas de PspA1’; A seta tracejada indica as bandas de AB1.



Para PspA3’ e AB3, também foram analisados vários clones de todas as bactérias. A 

figura 16 mostra  o Western-blot  dos  lisados celulares  de um clone representante  de cada 

bactéria transformada com os vetores pT1NX-pspA3’ e pT1NX-ab3. Observa-se a expressão 

de uma proteína de aproximadamente 50kDa, tamanho esperado de PspA3’, nos canais 2 (LL-

pT1NX-pspA3’),  4  (LC-pT1NX-pspA3’)  e  6  (LH-pT1NX-pspA3’).  Nos  canais  1  (LL-

pT1NX-ab3),  3  (LC-pT1NX-ab3)  e  5  (LH-pT1NX-ab3)  observa-se  a  expressão  de  uma 

proteína de 38kDa, tamanho esperado de AB3. Para PspA3’ e AB3 foram observadas bandas 

únicas e específicas da proteína de interesse nos lisados das três bactérias lácticas utilizadas, 

diferentemente  do  padrão  visto  para  PspA1’  e  AB1.  Todas  as  bactérias  recombinantes 

carregando os vetores  vazios também não apresentaram bandas reativas  com o soro anti-

PspA3’ utilizado, visto em inúmeros ensaios (dados não mostrados), um exemplo pode ser 

visto no canal 1 da figura 32. 

Fig. 16 – Expressão intracelular de AB3 e PspA3’ em diferentes bactérias lácticas: (canais 1 e 2)  L. 
lactis expressando AB3 e PspA3’ respectivamente; (canais 3 e 4) L. casei expressando AB3 e 
PspA3’  respectivamente;  (canais  5  e  6)  L.  helveticus  expressando  AB3  e  PspA3’ 
respectivamente; (canal 7) marcador de massa molecular de proteínas; A seta cheia indica as 
bandas de PspA3’; A seta tracejada indica as bandas de AB3.

Expressão de proteínas ancoradas à parede

Foram analisados alguns clones resistentes de L. lactis, que foram positivos na análise 

por PCR, quanto à expressão da proteína ancorada à parede. Para isso, foi feito Western-blot 

dos lisados não centrifugados, para que os constituintes da parede celular estivessem presentes 

nas  amostras  aplicadas  no  SDS-PAGE.  A  figura  17  mostra  a  análise  de  dois  clones 

transformados  com  o  vetor  pT1NXssANCH-pspA1’,  que  apresentaram  bandas  muito 

próximas na altura do tamanho esperado de 70kDa, que corresponde a proteína PspA1’ mais o 

peptídeo de ancoramento presente no vetor. Estas bandas sugerem que a proteína pode estar 



sofrendo  processamento  do  peptídeo  sinal,  como  esperado  para  este  caso,  já  que  a  sua 

seqüência foi mantida inteira nesta construção, para que a proteína fosse direcionada para a 

parede celular. Abaixo desta, observa-se uma banda de menor intensidade (seta tracejada) que 

pode indicar a degradação da proteína.

Para PspA3’, o único clone resistente obtido de  L. lactis transformado com o vetor 

pT1NXssANCH-pspA3’, que foi positivo por PCR, também foi analisado quanto à expressão 

da proteína de interesse na parede celular, por Western-blot. A figura 17 mostra uma banda 

única e específica referente à expressão da proteína PspA3’ mais o peptídeo de ancoramento, 

que corresponde com o tamanho esperado de 70 kDa. 

Fig. 17 – Expressão de PspA1’ e PspA3’ na parede celular de L. lactis: (canais 1 e 2) diferentes clones 
com vetor pT1NXssANCH-pspA1’; (canal 8) clone com vetor pT1NXssANCH-pspA3’; (canal 
3 e 7) bactéria com vetor pT1NXssANCH - controle negativo do Western-blot; (canal 4 e 6) 
lisado  de  L.  lactis expressando  PspA1’  e  PspA3’  intracelular,  respectivamente  –  controle 
positivo do Western-blot; (canal 5 e 9) marcador de massa molecular de proteínas; As setas 
cheias  indicam  as  bandas  das  proteínas  de  interesse;  A  seta  tracejada  indica  possível 
degradação da proteína.

Um  clone  positivo  no  PCR  de  L.  lactis,  de  cada  uma  das  duas  construções  de 

ancoramento  das  proteínas  heterólogas  na  parede,  foi  escolhido  para  preparação  dos 

plasmídios, que foram utilizados para transformar  L. casei. A figura 18 mostra a análise de 

alguns clones de L. casei resistentes a eritromicina após transformação, que foram escolhidos 

aleatoriamente,  para verificação da expressão das proteínas de interesse.  Todos os lisados 

apresentaram bandas de massa molecular  correspondente ao tamanho esperado de 70kDa, 

referente às proteínas PspA1’ ou PspA3’ com o peptídeo de ancoramento. Além disso, os 

clones de L. casei apresentaram bandas do tamanho de PspA1’ ou PspA3’ (50kDa), indicando 

que  houve  processamento  de  parte  das  proteínas  e  provável  retirada  da  seqüência  de 
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ancoramento.  Nestes  Western-blots  também  são  visualizadas  bandas  de  degradação  das 

proteínas não processada. 

 
Fig. 18 – Expressão de PspA1’ e PspA3’ na parede celular de L. casei: (canais 1 e 2) diferentes clones 

com  vetor  pT1NXssANCH-pspA1’;  (canais  4,  5  e  6)  diferentes  clones  com  vetor 
pT1NXssANCH-pspA3’; (canal 7) bactéria com vetor pT1NXssANCH - controle negativo do 
Western-blot; (canal 8) lisado de L. casei expressando PspA3’ intracelular – controle positivo 
do Western-blot; (canais 3 e 9) marcador de massa molecular de proteínas; As setas cheias 
indicam as bandas específicas  das proteínas  PspA1’ ou PspA3’ fusionadas ao peptídeo de 
ancoramento;  As  setas  tracejadas  indicam  as  bandas  das  proteínas  processadas  sem  o 
peptídeo de ancoramento.

Análise do sobrenadante do meio de cultura

Os sobrenadantes dos meios de cultura de L. lactis, L. casei e L. helveticus, referentes 

a  todas  as  construções  intracelulares  e  de  ancoramento  à  parede,  foram  analisados  para 

confirmação da ausência de secreção das proteínas de interesse. Para isso, foi crescido um 

clone de cada construção para cada bactéria,  e  após  centrifugação,  o  meio de cultura  foi 

coletado e concentrado para análise por Western-blot.

Os meios de cultura dos clones de  L. lactis transformados com os vetores pT1NX-

pspA1’, pT1NX-ab1, pT1NX-pspA3’ e pT1NX-ab3, foram analisados como mostra a figura 

19, após crescimento  em meio líquido até DO600 de 1,5. Estes clones transformados com as 

construções intracelulares apresentaram pouca quantidade das proteínas no meio de cultura. 

As  bandas  que  aparecem  no  Western-blot  correspondem  ao  tamanho  esperado  de 

aproximadamente 50kDa para PspA1’ (canal 3A) e PspA3’ (canal 3B), de 35kDa para AB1 

(canal 2A) e 38kDa para AB3 (canal 2B). A presença destas proteínas no meio de cultura 

pode corresponder a um pouco de lise celular durante o crescimento, ou algum tipo de escape 

intracelular. Como controle positivo do Western-blot, foram aplicados os extratos celulares 



dos mesmos clones (canais 4A e B referente AB1 e AB3, respectivamente; canais 5A e B 

referente PspA1’ e PspA3’, respectivamente). 

      
Fig. 19 – Análise dos meios de cultura de  L. lactis transformados com as construções intracelulares: 

(canais  1A e B)  pT1NX; (canais 2)  pT1NX-ab1 (A) e  pT1NX-ab3 (B);  (canais 3)  pT1NX-
pspA1’ (A) e pT1NX-pspA3’ (B); (canais 4) lisados dos clones com vetor pT1NX-ab1 (A) e 
pT1NX-ab3 (B); (canais 5) lisados dos clones com vetor pT1NX-pspA1’ (A) e pT1NX-pspA3’ 
(B); (canais 6A e B) marcador de massa molecular de proteínas;  As setas cheias indicam as 
bandas específicas das proteínas PspA1’ (A) e PspA3’ (B); As setas tracejadas indicam as 
bandas das proteínas AB1 (A) e AB3 (B).

Os sobrenadantes de cultura das bactérias portando as construções de ancoramento 

foram analisados para possível secreção da proteína de interesse. Para isso, foram crescidos os 

clones de  L. lactis, portando os vetores pT1NXssANCH-pspA1’ e pT1NXssANCH-pspA3’, 

em meio líquido até DO600 de 1,5. Após o preparo do sobrenadante, o que se observou no 

Western-blot, como mostra a figura 20, foi uma pequena quantidade da proteína PspA1’ e 

PspA3’  no  meio  de  cultura.  As  bandas  eram do  tamanho  esperado  de  aproximadamente 

50kDa,  correspondentes  às  proteínas  sem  o  peptídeo  de  ancoramento.  Portanto,  pode-se 

inferir  que a  quantidade de proteína vista  refere-se a  um pouco de lise  celular  durante  o 

crescimento, ou ainda à instabilidade e portanto quebra do peptídeo de ancoramento liberando 

a proteína na forma processada.

Fig. 20 – Análise  do  meio  de  cultura  de  L.  lactis transformados  com as  construções  das  proteínas 
ancoradas à parede celular: (canal 1) pT1NXssAnch; (canal 2) pT1NXssAnch-pspA1’; (canal 
3) lisado do clone com vetor pT1NXssAnch-pspA1’; (canal 4) marcador de massa molecular 
de proteínas; (canal 5) pT1NxssAnch; (canal 6) pT1NXssAnch-pspA3’;  (canal 7) lisado do 
clone com vetor pT1NXssAnch-pspA3’;  As setas cheias indicam as bandas específicas das 
proteínas processadas; As setas tracejadas indicam as bandas das proteínas não processadas.
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Os meios de cultura dos clones de L. casei também foram analisado por Western-blot. 

Para isso,  após o crescimento dos clones escolhidos até aproximadamente DO550 de 1,6 e 

posterior  centrifugação,  os  sobrenadantes  dos  meios  de  cultura  foram  coletados  e 

concentrados para análise. A figura 21 mostra que os clones com as construções intracelulares 

pT1NX-pspA1’  (canal  3),  pT1NX-pspA3’  (canal  7),  pT1NX-ab1  (canal  2)  e  pT1NX-ab3 

(canal 6) apresentaram pouca quantidade da proteína no meio de cultura, com os tamanhos 

esperados de aproximadamente 50kDa para PspA1’ e PspA3’, de 35kDa para AB1 e 38kDa 

para  AB3.  É possível  sugerir  também,  assim como para  L.  lactis,  que  a  presença  destas 

proteínas nos meios de cultura podem corresponder a um pouco de lise celular  durante o 

crescimento,  ou algum tipo de escape intracelular,  já  que estas  construções  não possuem 

seqüência sinal para sinalização de secreção.

           
Fig. 21 – Análise dos meios de cultura de  L. casei transformados com as construções intracelulares: 

(canais  1  e  5)  marcador  de  massa  molecular  de  proteínas;  (canais  2  e  6)  pT1NX-ab1’  e 
pT1NX-ab3’,  respectivamente;  (canais  3  e  7)  pT1NX-pspA1’  e  pT1NX-pspA3’, 
respectivamente; (canais 4 e 8) lisados dos clones com vetor pT1NX-pspA1’ e pT1NX-pspA3’, 
respectivamente; As setas cheias indicam as bandas específicas das proteínas PspA1’ (A) e 
PspA3’ (B); As setas tracejadas indicam as bandas das proteínas AB1 (A) e AB3 (B).

Os  clones  de  L.  casei,  portando  as  construções  de  ancoramento  das  proteínas  de 

interesse  na  parede  celular,  também  foram  analisados  por  Western-blot.  Para  isso,  após 

crescimento e centrifugação dos clones escolhidos, os sobrenadantes dos meios de cultura 

foram coletados  e  concentrados  para  análise.  A  figura  22  mostra  que  os  clones  com as 

construções  pT1NXssAnch-pspA1’  e  pT1NXssAnch-pspA3’  não  estão  secretando  as 

proteínas PspA1’ e PspA3’, respectivamente, pois a pouca quantidade das proteínas vista no 

sobrenadante  dos  meios  de  cultura  está  na  forma  não  processada,  o  que  provavelmente 

corresponde à lise de bactérias durante o crescimento que liberaram um pouco das proteínas 

para o meio extracelular. 
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Fig. 22 – Análise dos meios  de cultura de  L. casei transformados com as construções das proteínas 
ancoradas à parede celular: (canais 1 e 4) pT1NXssANCH-pspA1’ e pT1NXssANCH-pspA3’, 
respectivamente; (canais 2 e 5) marcador de massa molecular de proteínas; (canais 3 e 6) 
lisados  dos  clones  com  vetor  pT1NXssANCH-pspA1’  e  pT1NXssANCH-pspA3’, 
respectivamente  –  controle  positivo  do  Western-blot;  As  setas  cheias  indicam  as  bandas 
específicas das proteínas com peptídeo de ancoramento.

Para  L.  helveticus,  também  foram  analisados  os  meios  de  cultura  dos  clones 

escolhidos. A partir de culturas crescidas até aproximadamente DO660 1,3, centrifugou-se e 

coletou-se o sobrenadante, para posterior concentração das amostras e análise por Western-

blot. A figura 23 mostra a presença de um pouco das proteínas PspA1’ e AB1 no meio de 

cultura, para os clones transformados com os vetores pT1NX-pspA1’ (canal 3A) e pT1NX-

AB1 (canal 2A), respectivamente. Visto que a quantidade das proteínas nos meios de cultura é 

bem menor do que a vista nos respectivos lisados,  provavelmente,  isto corresponde a um 

pouco de lise  celular,  como visto para as outras bactérias.  A figura 23 mostra  também a 

ausência das proteínas AB3 (canal 2B) e PspA3’ (canal 3B) nos meios de cultura.   

      
Fig. 23 – Análise dos meios de cultura de L. helveticus transformados com as construções intracelulares: 

(canais  1A e B)  pT1NX;  (canais  2)  pT1NX-ab1  (A) e  pT1NX-ab3  (B);  (canais  3)  pT1NX-
pspA1’ (A) e pT1NX-pspA3’ (B); (canais 4) lisados dos clones com vetor pT1NX-ab1 (A) e 
pT1NX-ab3 (B); (canais 5) lisados dos clones com vetor pT1NX-pspA1’ (A) e pT1NX-pspA3’ 
(B); (canais 6A e B) marcador de massa molecular de proteínas; As setas cheias indicam as 
bandas específicas das proteínas  PspA1’ (A) e  PspA3’ (B);  As setas tracejadas indicam as 
bandas das proteínas AB1 (A) e AB3 (B).
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4.7 Análise  da  exposição  da  proteína  heteróloga  nas  bactérias  lácticas 

íntegras. 
A fim de confirmar a exposição das proteínas de interesse ancoradas à parede celular, 

um clone de  L. lactis e  L. casei de cada construção (intracelular e ancorado à parede) foi 

crescido  até  atingir  DO entre  1,5  e  1,7  (600nm para  L.  lactis e  550nm para  L.  casei), 

centrifugado e  incubado  com anticorpos  específicos  (conforme descrito  no  item 3.11 dos 

Materiais e Métodos).  Os clones transformados com as construções intracelulares também 

foram  testados,  para  a  confirmação  de  que  a  proteína  heteróloga  está  apenas  no  meio 

intracelular.  Além  destes,  os  clones  que  carregam  o  vetor  vazio  foram  utilizados  como 

controles negativos. Os resultados mostram  que apenas as bactérias lácticas transformadas 

com as construções de ancoramento à parede celular, tanto para PspA1’ quanto para PspA3’, 

apresentaram as proteínas de interesse expostas, tanto para  L. lactis (fig 24) como para  L. 

casei (fig 25).  As bactérias transformadas com os outros vetores (intracelular e vetor sem o 

gene  de  interesse)  apresentaram  apenas  reações  basais.  Durante  este  experimento  os 

anticorpos específicos reagiram apenas com as proteínas de interesse expostas, ou seja, que 

foram dirigidas para à parede celular, mostrando que as bactérias permaneceram íntegras, não 

havendo portanto acesso dos anticorpos às proteínas intracelulares.

Fig 24 – Análise da exposição das proteínas de interesse em L. lactis recombinantes.



Fig 25 – Análise da exposição das proteínas de interesse em L. casei recombinantes.

4.8 Curva de crescimento das bactérias recombinantes
Para algumas das bactérias expressando as proteínas de interesse, foram feitas curvas 

de crescimento. Com estes dados foi possível visualizar as diferentes fases de crescimento de 

cada bactéria. Sendo que estas fases variam de acordo com as bactérias lácticas estudadas. 

Com  as  diluições  seriadas  da  cultura  em  diferentes  DOs,  foi  possível  estimar 

aproximadamente a quantidade de bactéria encontrada em uma dada DO.   

Para  L. lactis, foram feitas as curvas de crescimento dos clones expressando PspA1’ 

ou PspA3’ no meio intracelular ou ancorada à parede. Todos foram crescidos nas mesmas 

condições,  e ao mesmo tempo. Na figura 26,  é possível  visualizar o gráfico das DOs em 

relação  ao  tempo.  Pode-se  constatar  que  todas  as  bactérias  estudadas  apresentaram 

aproximadamente o mesmo padrão de crescimento. Sendo que, em DO 1,0 elas se encontram 

em fase logarítmica, enquanto que em DO 1,5 elas já se encontram em fase estacionária, e não 

ultrapassam esta DO. E para atingir esta fase estacionária, as bactérias levaram cerca de 8 

horas.
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Fig 26 – Curvas de crescimento de L. lactis recombinantes.

Para L. casei, foram feitas curvas de crescimento dos clones expressando PspA1’ no 

meio  intracelular  e  ancorada  à  parede,  além  do  clone  com  vetor  pT1NX.  Todos  foram 

crescidos nas mesmas condições, e ao mesmo tempo. Na figura 27, é possível visualizar que 

todas as bactérias estudadas apresentaram aproximadamente o mesmo padrão de crescimento. 

Sendo que, em DO 1,5 elas se encontram quase em final da fase logarítmica, enquanto que em 

DO 2,0 elas se encontram em início de fase estacionária, e não ultrapassam a DO de 2,3. Para 

atingir esta fase estacionária, as bactérias levaram quase 15 horas.
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Fig 27 – Curva de crescimento de L. casei recombinantes.



Para L.helveticus, foram feitas curvas de crescimento do clone expressando PspA1’ no 

meio intracelular, e do clone com vetor pT1NX. Os dois clones foram crescidos nas mesmas 

condições, e ao mesmo tempo. Na figura 28, é possível visualizar que as bactérias estudadas 

apresentaram aproximadamente o mesmo padrão de crescimento. Sendo que, em DO 1,0 elas 

se  encontram  em  fase  logarítmica,  porém  em  DO  1,5  elas  já  se  encontram  em  fase 

estacionária, e não ultrapassam a DO de 1,6. Como foi possível constatar,  L.helveticus tem 

um crescimento muito lento, quando comparado com as demais bactérias lácticas estudadas. 

Sendo que, a fase estacionária só foi atingida após 30 horas de crescimento. Outra observação, 

é que nas mesmas DOs das outras bactérias, os  L. helveticus recombinantes possuem uma 

quantidade menor de bactérias, como pode ser comparado nos gráficos das figuras 29, 30 e 

31, o que dificulta a obtenção de 109 CFU, que é a quantidade utilizada comumente para 

imunização com bactérias lácticas (Seegers, 2002).
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Fig 28 – Curva de crescimento de L. helveticus recombinantes.

Para  contagem das  CFUs  de  cada  bactéria  utilizada,  foram aliquotados  10µL das 

culturas em diferentes DOs durante a realização das curvas de crescimento. Com este volume, 

foram feitas diluições seriadas de 1:10, e plaqueadas nos respectivos meios-ágar para cada 

bactéria. A figura 29 mostra as quantidades de L. lactis obtidas em 10µL de cultura, nas DOs 

testadas. Nesta figura, pode-se observar uma grande quantidade de bactéria por  µL, muito 

maior que para as outras bactérias (vide figuras 30 e 31). Várias repetições foram realizadas e 

os números obtidos foram sempre da mesma ordem de grandeza. 



Figura 29 – Diluições seriadas de L. lactis recombinantes em diferentes DOs.

A figura  30  mostra  as  quantidades  de  L.  casei obtidas  em 10µL  de  cultura,  nas 

diferentes DOs testadas. É possível observar que a DO ideal para obtenção de 109 bactérias, 

quantidade  que  a  maioria  dos  trabalhos  utilizam  para  imunização  com  bactérias  lácticas 

recombinantes, foi 1,5. Nos resultados preliminares de imunização descritos nesta dissertação, 

vide item 4.10, utilizou-se 108 bactérias obtidas em DO 2,3. Isto provavelmente se deve ao 

longo tempo de crescimento dos L. casei utilizados (cerca de 20h de cultivo), sugerindo que 

houve morte celular.    

Figura 30 – Diluições seriadas de L. casei recombinantes em diferentes DOs.
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A figura 31 mostra as médias das quantidades de  L. helveticus obtidas em 10µL de 

cultura, nas diferentes DOs testadas. Como já foi mencionado, observa-se um número menor 

de bactérias por µL quando comparado às outras bactérias, o que dificulta a obtenção de 109 

CFU.         

Figura 31 – Diluições seriadas de L. helveticus recombinantes em diferentes DOs.

4.9 Quantificação de PspA produzida pelas bactérias recombinantes
As  bactérias  expressando  as  proteínas  heterólogas  foram  avaliadas  quanto  à 

quantidade de proteínas produzidas. Para isso, as diferentes bactérias utilizadas, portando as 

diferentes  construções  realizadas,  foram crescidas  até  uma  DO de  aproximadamente  1,5. 

Depois da centrifugação, e da lise, realizou-se Western-blots dos lisados, que correspondiam a 

quantidades conhecidas de bactérias (de 107 a 109,  dependendo do clone – vide tabela 1). 

Estes  lisados  foram  aplicados  ao  lado  de  diferentes  concentrações  das  proteínas 

recombinantes purificadas de E. coli. Com base nestas curvas de concentração, foram feitas 

estimativas  das  quantidades  das  proteínas  presentes  por  número  de  célula  das  bactérias 

recombinantes. Um exemplo é mostrado na figura 32, onde as quantidades das proteínas AB3 

e  PspA3’  produzidas  por  L.  helveticus foram  determinadas.  Com  base  em  géis  como 

exemplificado na figura 32, gerou-se a tabela 1.
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Fig 32 – Quantificação de PspA3’ em L. helveticus: (canal 1) pT1NX; (canal 2) pT1NX-ab3; (canal 3) 
pT1NX-pspA3’;  (canal  4)  10ng,  (canal  5)  20ng,  (canal  6)  40ng,  (canal  7)  80ng,  (canal  8) 
160ng,  (canal  9)  320ng  de  PspA3’  purificada  de  E.  coli;  (canal  10)  marcador  de  massa 
molecular de proteínas; A seta cheia indica as bandas específicas da proteína PspA3’; A seta 
tracejada indica a banda da proteína AB3.

Um  problema,  já  visualizado  anteriormente,  é  que  as  proteínas  PspA1’  e  AB1, 

expressas  nas  bactérias  lácticas,  não  formam  uma  banda  única,  o  que  dificulta  sua 

quantificação, quando comparadas com a proteína recombinante purificada de  E. coli (vide 

exemplo na figura 15). 

Outro problema foi a dificuldade de se obter uma diluição confiável dos diferentes 

clones recombinantes de L. lactis, que pudesse ser quantificada por Western-blot.

Tabela 1 – Quantificação de PspA produzida nas bactérias recombinantes

Bactérias 
Utilizadas a

Quantidade estimada 
de proteína produzida

CFU utilizada em determinada 
DO (em média)

LC-pspA1 130 ng ≈109 em DO 1,5
LC-ab1 130 ng ≈109 em DO 1,5

LC-pspA3 80 a 100 ng ≈109 em DO 1,5
LC-ab3 100 ng ≈109 em DO 1,5

LH-pspA1 100 a 170 ng ≈107 em DO 1,3
LH-ab1 260 ng ≈107 em DO 1,4

LH-pspA3 10 ng b ≈109 em DO 1,6
LH-ab3 300 ng ≈107 em DO 1,3

a- Bactérias recombinantes expressando a proteína heteróloga intracelularmente, exceto em “ss”, indicando a 
expressão ancorada à parede;
b- Possível erro experimental a ser confirmado.
LC – L. casei; LH – L. helveticus



4.10 Análise  preliminar  da  produção  de  anticorpos  anti-PspA’  em 

camundongos após 3ª imunização 
Para uma análise inicial  da capacidade de indução de resposta imune  in vivo pelas 

bactérias  lácticas  recombinantes,  utilizou-se  camundongos  C57Bl/6  fêmeas.  Nestes 

experimentos preliminares, foram utilizados  L. lactis (descrito como LL),  L. casei (descrito 

como  LC)  e  L.  helveticus (descrito  como  LH),  portando  o  vetor  pT1NX  como controle 

negativo, ou expressando PspA1’ na porção intracelular. Estas bactérias foram crescidas em 

seus respectivos meios de cultura, até DO600 1,6 para L. lactis, DO550 2,0 para L. casei e DO660 

1,6  para  L.  helveticus,  que  correspondem  às  DOs  da  fase  estacionária  de  cada  bactéria 

recombinante.  Depois  de  coletadas,  e  preparadas  as  alíquotas  para  imunização,  foram 

realizadas  diluições  seriadas  das  diferentes  culturas  para  contagem das  CFUs  que  foram 

inoculadas  nos  animais.  Após  a  terceira  imunização  dos  camundongos,  foram  coletados 

sangue (individualmente) e saliva (“pool”) de todos os animais, para análise pela técnica de 

ELISA  da  presença  de  IgG  e  IgA  anti-PspA1’  nas  amostras,  respectivamente.  A  seguir 

descreve-se:  L. lactis-PspA1’,  L. casei-PspA1’,  L. helveticus-PspA1’, que correspondem às 

respectivas bactérias expressando a proteína heteróloga no meio intracelular.

Avaliação de IgG

A figura 33 mostra a resposta de anticorpos do tipo IgG anti-PspA1’ dos animais que 

foram imunizados com  L.  lactis-pT1NX e  L. lactis-PspA1’,  após a  administração de 1014 

CFU/dose (dados obtidos após incubação das placas com as diluições seriadas das culturas). 

Houve uma pequena produção de anticorpos anti-PspA1’ nos animais imunizados com  L.  

lactis-PspA1’,  que  foi  significativamente  diferente  da  salina  (P<0,05).  Entretanto,  esta 

resposta não foi significativamente diferente dos animais imunizados com L. lactis-pT1NX. 

Isto confere com os resultados obtidos em nosso grupo (Oliveira,  et al., 2006 in press, vide 

Anexos), porém difere de resultados apresentados na literatura. Um exemplo é a indução de 

anticorpos do tipo IgG por lactococos recombinantes expressando TTFC (Grangette  et al., 

2002;  Robinson  et  al.,  1997;  Norton  et  al.,  1997),  com títulos  de  até  104.  Isto  pode  ser 

explicado  por  diferenças  de  imunogenicidade  dos  antígenos,  condições  de  crescimento  e 

sistemas de expressão utilizados. Outra diferença foi a alta quantidade de bactéria inoculada 

(1014) em nosso experimento, que poderia induzir tolerância ao antígeno no animal. Esta alta 

dose de lactococos utilizada por animal refere-se a grande quantidade desta bactéria presente 



na  DO  utilizada,  e  a  dificuldade  na  obtenção  de  uma  diluição  confiável  contendo  108 

bactérias, conforme utilizado para lactobacilos.

     
Fig 33 – Avaliação  de  anticorpos  anti-PspA1’  do  tipo  IgG  induzidos  por  L.  lactis recombinantes, 

analisados  no  soro  dos  animais  C57Bl/6:  Cada  ponto  representa  um  animal;  Barras 
representam as médias dos logaritmos dos títulos de anticorpos entre todos os animais de uma 
mesma condição.     

A figura  34  mostra  a  resposta  individual  de  anticorpos  do  tipo  IgG  anti-PspA1’, 

presentes  no  soro  dos  animais  imunizados  com  L.  casei-pT1NX  e  L.  casei-PspA1’.  Foi 

possível observar que  L. casei expressando PspA1’ induziu a produção de IgG anti-PspA1’ 

com um título médio de 1/1183, após a administração de 7x108 CFU/dose. Sendo que estes 

títulos  foram significativamente  diferentes  dos  animais  que  receberam salina  ou  L.  casei 

portando o vetor vazio (P<0,01).

  
Fig 34 – Avaliação  de  anticorpos  anti-PspA1’  do  tipo  IgG  induzidos  por  L.  casei recombinantes, 

analisados  no  soro  dos  animais  C57Bl/6:  Cada  ponto  representa  um  animal;  Barras 
representam as médias dos logaritmos dos títulos de anticorpos entre todos os animais de uma 
mesma condição.     



Para L. helveticus-PspA1’, também se observou a indução de anticorpos nos animais 

imunizados com esta bactéria, como mostra a figura 35. Ele induziu uma resposta menor (com 

título de 1/23 em média),  que foi significativamente diferente dos títulos dos animais que 

receberam a salina ou L. helveticus-pT1NX (P<0,01). Cada dose administrada a estes animais 

foi de 2x108 CFU de L. helveticus/animal. 

Nestes experimentos preliminares de imunização, foi possível perceber que os grupos 

controles,  bactérias  lácticas  transformadas  com  os  vetores  sem  o  gene  de  interesse, 

apresentaram níveis baixos de anticorpos como o grupo salina.       

Fig 35 – Avaliação de anticorpos anti-PspA1’ do tipo IgG induzidos por  L. helveticus recombinantes, 
analisados  no  soro  dos  animais  C57Bl/6:  Cada  ponto  representa  um  animal;  Barras 
representam as médias dos logaritmos dos títulos de anticorpos entre todos os animais de uma 
mesma condição.     

Com  base  nestes  resultados,  realizou-se  um  novo  experimento  em  C57Bl/6,  na 

tentativa de igualar a quantidade de bactéria utilizada nas diferentes condições. Entretanto, 

neste experimento não foi utilizado  L. lactis,  uma vez que os resultados da figura 33 não 

indicaram diferenças significativas entre LL-pspA1’ e LL-pT1NX, e devido à dificuldade de 

se obter com segurança 108 bactérias. Portanto, foram utilizadas as bactérias L. casei-pT1NX, 

L. casei-PspA1’,  L. helveticus-pT1NX e L. helveticus-PspA1’ para imunização dos animais, 

além de um grupo que recebeu apenas salina. Com base nas curvas de crescimento, percebeu-

se  que  os  L.  helveticus permaneceram  por  muito  tempo  na  DO  correspondente  à  fase 

estacionária no experimento anterior, o que poderia acarretar a presença de bactérias mortas 

(tempo de cultivo 50h). Por este motivo, decidiu-se utilizar as bactérias na DO660 1,3 (em 



média), que pela curva (figura 28), corresponde ao final da fase exponencial. De fato, apesar 

da DO utilizada ser menor, o número de bactérias inoculado por animal neste experimento foi 

igual (1x108 CFU), apesar do maior volume de cultura coletado. Isto indica a presença de 

bactérias mortas no inóculo do experimento anterior.  Para este experimento, utilizou-se  L.  

casei nas mesmas condições do experimento anterior, cujo inóculo por animal correspondeu à 

2x108 CFU/dose.   

A figura 36 mostra que L. casei-PspA1’ foi capaz de induzir a produção de anticorpos 

do tipo IgG nos camundongos,  com título médio de 1/1108. Com base na mesma figura, 

observa-se que  L. helveticus-PspA1’ levou à  indução de anticorpos  IgG anti-PspA1’ com 

título  médio  de  1/384.  Novamente,  ambas  as  bactérias  (L.  casei-PspA1’  e  L.  helveticus-

PspA1’) induziram títulos de anticorpos significativamente diferente da salina e das bactérias 

portando o vetor vazio (P<0,01). 

Os resultados obtidos para L. casei, nestes dois experimentos, diferem dos resultados 

obtidos anteriormente pelo nosso grupo, que mostraram uma melhor resposta imune para L.  

helveticus, e mais baixa para  L. casei expressando o antígeno PsaA (L. casei-PsaA) de  S. 

pneumoniae (Oliveira, et al., 2006 in press, vide Anexos). Isto talvez possa ser explicado pela 

menor  quantidade  de  L.  helveticus utilizada  nestes  experimentos,  já  que  os  resultados 

positivos foram conseguidos pelo nosso grupo com imunização de 109 bactérias por animal. 

Não  podem  ser  descartadas  também,  possíveis  diferenças  em  relação  aos  antígenos  de 

pneumococo, e o fato da proteína PsaA naquele trabalho estar localizada na parede celular. 

Alguns trabalhos mostraram que L. casei foi capaz de induzir a produção de anticorpos contra 

antígenos expressos de forma constitutiva, entretanto, quando comparada a outras linhagens 

de lactobacilos a eficiência desta linhagem em estimular o sistema imune foi menor (Seegers, 

2003).



Fig 36 – Avaliação  de  anticorpos  anti-PspA1’  do  tipo  IgG  induzidos  pelas  bactérias  lácticas 
recombinantes, analisados no soro dos animais C57Bl/6: Cada ponto representa um animal; 
Barras representam as médias dos logaritmos dos títulos de anticorpos entre todos os animais 
de uma mesma condição.

    

Avaliação de IgA

Para análise da resposta de anticorpos do tipo IgA, induzida pelas bactérias lácticas 

utilizadas, avaliou-se por ELISA a saliva de todos os animais utilizados nos experimentos 

descritos anteriormente. A partir de uma diluição da saliva de 1/4 para todas as condições, foi 

possível observar que L. casei-PspA1’ teve uma tendência maior de produção de anticorpos, 

quando comparado com os demais,  porém não significativo.  Estes resultados diferem dos 

obtidos em nosso grupo,  que mostraram títulos  significativos  de IgA anti-PsaA na saliva 

induzidos por  L. helveticus-PsaA e  L. plantarum-PsaA, após administração intranasal,  por 

volta  de  1/30  (Oliveira,  et  al.,  2006  in  press,  vide  Anexos).  Difere  também  de  outros 

trabalhos,  como  por  exemplo  a  indução  de  IgA,  com  títulos  de  102,5,  após  imunização 

intranasal  de  L.  plantarum-TTFC  (Grangette  et  al.,  2001;  Reveneau  et  al., 2002).  Isto 

evidencia  que  lactobacilos  são capazes  de induzir  a  produção de  anticorpos  do tipo IgA, 

entretanto isto pode variar entre as espécies e o antígeno utilizado. Outra possível explicação 

para os títulos de anticorpos do tipo IgA não terem sido detectados na saliva seria a ausência 

de indução de sítios de mucosa distintos, já que a imunização foi nasal e a análise de IgA foi 

da saliva. Não foram avaliados os lavados nasais e brônquicos destes animais, pois eles foram 

utilizados no ensaio de desafio.    
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Avaliação em   BALB/c  

Devido à dificuldade de obtermos animais C57Bl/6, realizamos alguns experimentos 

em  camundongos  BALB/c  (dados  não  mostrados).  Entretanto,  como  observado  em 

experimentos  anteriores  no  nosso  laboratório,  utilizando  as  bactérias  lácticas  expressando 

diferentes antígenos, houve uma resposta inespecífica muito alta, principalmente nos animais 

inoculados com as bactérias contendo os vetores vazios. Além disso, a variação de títulos de 

anticorpos observados nos animais dentro do mesmo grupo é muito grande, gerando então 

resultados  inconclusivos.  Isto  evidencia  que  os  animais  BALB/c  não  são  ideais  para  a 

avaliação  de  indução  de  anticorpos  por  bactérias  lácticas  nas  condições  utilizadas  neste 

trabalho. Além disso, a maioria dos trabalhos com bactérias lácticas, presentes na literatura, 

foram realizados em camundongos C57Bl/6,  sugerindo a importância  desta linhagem para 

este tipo de avaliação.

Desafio

Após  14  dias  da  última  imunização,  os  animais  C57Bl/6  foram  desafiados  via 

intraperitoneal com 2x106 bactérias da cepa 491/00 de Streptococcus pneumoniae, que possui 

a proteína PspA do clado 1. No período de duas semanas todos os animais morreram, exceto 

um que foi imunizado com  L. casei-PspA1’, sendo que este foi o animal que apresentou o 

maior título de anticorpos (IgG). Entretanto, um animal sobrevivente em 6 testados com a 

mesma condição não representa um índice significativo.

De acordo com resultados  obtidos  pelo  grupo que trabalha  com vacinas  contra  S.  

pneumoniae no  Instituto  Butantan,  e  comunicação  pessoal  com  o  Dr.  David  E.  Briles 

(Departmento de Microbiologia da Universidade do Alabama, EUA), os desafios realizados 

por via intraperitoneal geram uma inflamação muito grande, e são mais difíceis de serem 

controlados. Novos desafios, com diferentes cepas de pneumococo, estão sendo estabelecidos 

atualmente pela via intravenosa, com resultados promissores. Portanto, estes desafios devem 

agora  ser  aplicados  em  novos  experimentos  de  imunização  com  as  bactérias  lácticas 

recombinantes expressando PspA. 



5 Conclusões 

Os resultados  apresentados  nesta  dissertação  indicam que  foi  possível  a  expressão 

constitutiva das proteínas de interesse PspA1’, PspA3’, AB1 e AB3 em todas as bactérias 

utilizadas:  L.  lactis,  L.  casei  e L.  helveticus.  E esta  expressão  pode  ser  direcionada  para 

localização intracelular ou ancorada à parede celular. As construções de ancoramento à parede 

celular só foram realizadas para os fragmentos maiores de PspA, e não foram obtidas em L.  

helveticus.

Os  Western-blots  evidenciaram  a  presença  das  proteínas  de  interesse  nos  lisados 

celulares de todas as bactérias, além de alta especificidade aos anticorpos. Inesperadamente, 

apenas  para  PspA1’  e  AB1,  foi  visto  um padrão de várias  bandas  na  altura  do tamanho 

esperado, em todos os lisados celulares de todas as bactérias. Entretanto, isto não alterou a 

imunogenicidade desta proteína, já que foram obtidos anticorpos contra ela em experimentos 

de  imunização  nasal  de  camundongos.  No  meio  de  cultura,  também  foi  observada  uma 

pequena  quantidade  da  proteína  de  interesse.  Já  que  as  construções  intracelulares  não 

possuíam o  peptídeo  sinal,  que  foi  retirado  do  vetor  antes  da  clonagem dos  genes,  esta 

presença  refere-se,  provavelmente,  a  um  pouco  de  lise  celular,  em  índices  baixos  mas 

suficientes para detecção.

Para  as  bactérias  transformadas  com  as  construções  de  ancoramento,  foi  possível 

comprovar a presença das proteínas heterólogas ancoradas à parede celular. Isto foi possível 

através do ensaio em que anticorpos específicos foram incubados com as bactérias íntegras. 

Além disso, foi possível comprovar a ausência da exposição das proteínas de interesse nas 

bactérias transformadas com as construções intracelulares.

Através das curvas de crescimento, foi possível visualizar que as diferentes bactérias 

lácticas  precisam  de  diferentes  tempos  de  incubação  para  alcançar  determinada  fase  do 

crescimento. Além disso, após plaqueamento das diluições seriadas das culturas, foi possível 

constatar uma grande diferença na quantidade de CFU entre as diferentes bactérias lácticas 

utilizadas, em uma mesma DO.

Também por Western-blot, foi possível estimar a quantidade das proteínas heterólogas 

produzidas pelos lactobacilos, com base em curvas de PspA1’ e PspA3’ purificadas de E. coli. 

Sendo  que  esta  quantidade  variou  de  acordo  com  a  bactéria  utilizada  e  o  tamanho  do 

fragmento expresso. Contudo, a quantificação foi dificultada para PspA1’ e AB1, devido a 

formação  de  várias  bandas  próximas  da  altura  esperada.  Além  disso,  também  houve 



problemas na quantificação das proteínas produzidas por  L. lactis recombinantes, devido a 

dificuldade  de  se  obter  uma  diluição  confiável  dos  diferentes  clones,  que  pudesse  ser 

quantificada por Western-blot.

Os resultados de ELISA, após a imunização nasal de camundongos com L. lactis,  L. 

casei e  L. helveticus,  todos expressando PspA1’ no meio intracelular,  estão resumidos na 

tabela  2.  Alguns  experimentos  de  imunização  em camundongos  BALB/c  mostraram uma 

grande  variação,  inclusive  entre  animais  de  um mesmo  grupo,  e  não  geraram resultados 

conclusivos. Além disso, foi demonstrado que esta linhagem apresenta resposta inespecífica 

às bactérias portando os vetores vazios. Isto evidencia que a obtenção de anticorpos neste 

sistema é  dependente  da  linhagem de  camundongo,  já  que  todos  os  experimentos  foram 

realizados nas mesmas condições.

Tabela 2 – Resumo dos títulos de anticorpos obtidos em animais nas diferentes condições 
experimentais 

Bactérias utilizadas 
nos experimentos de 

imunização
Títulos

LL-pT1NX 
LL-PspA1’

-
+

LC-pT1NX 
LC-PspA1’

-, + a

+++++
LH-pT1NX
LH-PspA1’

-
+, ++++ a

- ausência ou <1:10; + 1:20; ++ 1:50; +++ 1:100; ++++ 1:400; +++++ 1:1000 (em média);
a- Variação entre dois experimentos;
LL – L. lactis; LC – L. casei; LH – L. helveticus.

A  tabela  5  mostra  que  tanto  L.  casei-PspA1’  quanto  L.  helveticus-PspA1’  foram 

capazes de induzir  anticorpos  do tipo IgG anti-PspA1’ no soro dos  animais  C57Bl/6.  Os 

resultados obtidos pela imunização com  L. casei-PspA1’ foram bem reproduzidos nos dois 

experimentos. Títulos um pouco mais altos de IgG anti-PspA1’ parecem ter sido obtidos após 

a imunização com L. helveticus-PspA1’ no segundo experimento. Isto pode refletir o fato de 

termos utilizado culturas em fase anterior à estacionária. Entretanto, estes dados ainda devem 

ser confirmados.

Para L. lactis, houve uma baixa indução de anticorpos em C57Bl/6, o que difere dos 

resultados obtidos na literatura para outros antígenos. Isto pode ser explicado por diferentes 

razões: 



(a) pela alta quantidade de bactéria inoculada, que pode ter causado tolerância ao antígeno 

nos animais. Porém, esta é uma hipótese que ainda deve ser avaliada. Uma possível 

solução para este problema seria a utilização desta bactéria em DO=0,5, pois seria 

possível aliquotar 109  bactérias com maior segurança, conforme gráfico da figura 29. 

Porém, há a necessidade prévia de quantificar o antígeno, no caso de se utilizar menor 

quantidade de L. lactis, para controle maior dos novos experimentos de imunização a 

serem realizados; 

(b) pela fase de crescimento estacionária que foi utilizada, talvez a fase log possa induzir 

maiores  títulos.  Esta  hipótese  corrobora  com os  dados presentes  na literatura,  que 

evidenciaram a indução de anticorpos por L. lactis, quando este foi utilizado em fase 

exponencial (Grangette  et al., 2002). Além disso, já foi visto que a resposta imune 

pode variar para uma mesma bactéria láctica, de acordo com sua fase de crescimento 

(Maassen et al., 2003); 

(c) pela diferença entre os antígenos utilizados em trabalhos da literatura e neste trabalho, 

ou seja, eles possuem potenciais imunogênicos diferentes.  

No experimento de desafio, houve apenas um sobrevivente, coincidentemente, aquele 

que apresentou o maior título de anticorpos IgG. Contudo, novos experimentos de desafio, 

com a  utilização  de  diferentes  cepas  de  pneumococo,  e  outras  vias  de  inoculação  estão 

programados para a conclusão do trabalho. 

Este trabalho descreve pela primeira vez a expressão constitutiva da proteína PspA de 

S. pneumoniae em bactérias lácticas.  Estas linhagens mostraram-se boas apresentadoras do 

antígeno PspA1’, e também se mostraram capazes de induzir uma resposta imune humoral 

específica contra esta  proteína em camundongos imunizados pela via  de mucosa.  Estudos 

mostraram que anticorpos anti-PspA são protetores em ensaios de desafio em camundongos 

(Areas et al.,  2005; Briles et al.,  2001). Isto sugere que em experimentos de desafio bem 

estabelecidos, os anticorpos induzidos pelas bactérias lácticas poderiam conferir proteção aos 

animais imunizados. Os resultados obtidos anteriormente pelo nosso grupo, que mostraram a 

inviabilidade de linhagens de lactobacilos expressando PspA na forma induzível em estimular 

uma resposta imune após imunização de mucosa (dados não publicados), evidenciam que os 

dados  apresentados  nesta  dissertação  são  promissores,  mostrando  a  viabilidade  do 

desenvolvimento  de  vacinas  bacterianas  vivas  baseadas  em  lactobacilos  expressando 

candidatos vacinais constitutivamente. 
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