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Resumo 

 

RIVILLAS CS Caracterização dos efeitos imunomoduladores e adjuvanticidade da 

flagelina Hag de Bacillus subtilis. [Dissertação (Mestrado em Microbiologia)] - São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 

 

Flagelinas bacterianas, particularmente aquelas derivadas de bactérias gram-

negativas, ativam o sistema imune inato e promovem reações inflamatórias que resultam 

em efeitos adjuvantes para antígenos co-administrados. No entanto, não existem 

informações disponíveis sobre as propriedades biológicas e imunológicas de flagelinas 

produzida por algumas bactérias gram-positivas, como Bacillus subtilis, desprovidos de 

endotoxina em seu envoltório celular. O presente projeto de mestrado teve como objetivo 

estudar os efeitos adjuvantes e imunomoduladores da flagelina Hag de B. subtílis. O 

trabalho envolveu a purificação da flagelina e subseqüente avaliação de suas 

propriedades inflamatórias in vitro (cultura de células) e in vivo (inoculação em 

camundongos). Formulações vacinais baseadas em flagelina purificada e ovalbumina 

(OVA) foram administradas pelas vias intra-nasal (i.n.) ou subcutânea (s.c.) em 

camundongos Balb/C e C57BL/6 para posterior monitoramento de linfócitos B e T por 

meio da produção de anticorpos, citocinas e/ou expressão de marcadores de superfície. 

Os resultados obtidos demonstraram a imunogenicidade e propriedades 

imunomoduladoras da flagelina de B. subtilis em camundongos das linhagens Balb/C e 

C57BL/6 em relação à indução de anticorpos antígeno-específicos. Não foi possível 

demonstrar a ativação de linfócitos T CD4+ e T CD8+ antígenos-específicos em animais 

Balb/C imunizados com OVA e Hag tanto pela via s.c. como pela via i.n. Resultados mais 

promissores em relação aos efeitos adjuvantes frente a células T foram encontrados em 

animais C57BL/6, mas experimentos adicionais devem ser feitos para melhor caracterizar 

o efeito. Os resultados obtidos abrem perspectivas para o estudo do potencial da flagelina 

Hag de B. subtilis como adjuvante vacinal. 

 

Palavras-chave: Vacinas. B. subtilis. Flagelina. Adjuvantes. Sistema imune inato 

e adaptativo. Citocinas. Anticorpos. 



 

 

 

 

Abstract 

 

 

RIVILLAS CS Characterization of immunomodulatory and adjuvant effects of Bacillus 

subtilis flagellin. [Master thesis (Microbiology)] – São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 

 

Bacterial flagellin, particularly those derived from gram negatives bacteria, activates the 

innate immune system and promotes inflammatory reactions resulting in adjuvants effects 

against coadministrated antigens. However, there is not information about biological and 

immunological properties of flagellins produced by gram positives bacteria, such as 

Bacillus subtilis, devoid of endotoxin in their envelope. This study aimed the evaluation of 

immunomodulator and adjuvant effects of Hag flagellin from B. subtilis and theirs 

inflammatory properties in vitro (culture cells) and in vivo (mice immunization). Vaccine 

formulations based in purified flagellin and Ovalbumine protein (OVA) were administrated 

intranasal (i.n.) and subcutaneously (s.c.) in Balb/C and C57BL/6 mice and then the 

population of B and T lymphocytes were monitored for production of antibodies and 

citocines and/or surface markers expression.  Results showed the immunogenicity and 

immunomodulatory properties of B. subtilis flagellin in mice of Balb/C and C57BL/6 

lineages regarding the induction of antigen specific antibodies. It was not possible to 

demonstrate the activation of T CD4+ and T CD8+ lymphocites antigen specific in 

immunized Balb/C mice with OVA and Hag by i.n. and s.c. via.  Most promising results 

concerning the adjuvant effects observed on T cells activation were found in C57BL/6 

mice, but additional experiments should be conducted to a better effect characterization.  

The results obtained open future perspectives for the study of the potential use of B. 

subtilis Hag flagellin as adjuvant in vaccines. 

 

 

 

Keywords: Vaccine. B. subtilis. Flagellin. Adjuvants. Innate and adaptive immune system. 

Citocines. Antibodies.  
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1 Introdução  

 

 

Vacinas podem ser constituídas por patógenos inativados ou frações deles e vão 

desde microrganismos inativados ou atenuados até toxoídes, polissacarídeos e proteínas 

recombinantes (Johnson et al., 1986 and McBEAN et al., 1988). Tais vacinais têm como 

principal característica a baixa imunogenicidade, especialmente aquelas constituídas por 

proteínas recombinantes purificadas (Coffman et al., 2010). Como estratégia para 

contornar tal problema, os adjuvantes são empregados como “potencializadores 

imunológicos” (O´Hagan et al., 2003 and Pashine et al., 2005). Esses potencializadores 

são compostos que, quando administrados junto ao antígeno vacinal, podem alterar 

qualitativamente e quantitativamente a resposta imune induzida direcionando-a ao padrão 

necessário à proteção e à longevidade da resposta imunológica (Pino et al., 2005, 

Malherbe et al., 2008, Galli et al., 2009 and Kasturi et al., 2011). 

 

O sistema imunológico está dividido em dois componentes. O primeiro é o 

sistema imune inato, conhecido por ser a primeira linha de defesa contra os 

microrganismos causadores de infecções, além de ser o modulador das respostas 

mediadas pelo o sistema imune adaptativo, o segundo componente do sistema 

imunológico dos mamíferos. A imunidade adaptativa confere resistência especifica a uma 

grande variedade de antígenos, na qual linfócitos B e T reconhecem epitopos em 

antígenos exógenos por meio da apresentação mediada por células apresentadoras de 

antígenos (APCs) (Schijn, 2001). Na resposta imune inata, células como neutrófilos, 

macrófagos, precursores de células dendríticas, células endoteliais e epiteliais 

desencadeiam uma série de reações na presença de moléculas específicas, 

denominadas padrões moleculares associados a patógenos (PAMP) (Akira et al., 2001, 

Cuadros et al., 2004 and Honko et al., 2005). A ativação dessas células resulta no 

aumento da expressão de diversas moléculas de superfície, como o complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) e moléculas co-estimuladoras assim como a secreção de 

quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias (Aderem et al.,2000 and Janssens et al., 2003). 

Os receptores para os PAMP, denominados PRRs, constituem famílias de proteínas que 

compartilham determinadas características e funções e são responsáveis por certo grau 
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de especificidade dessas interações (Janeway et al., 2002 and Akira, 2003). Entre as 

famílias de PRRs destacam-se os receptores Toll-like (TLRs) e os NOD-like (NLRs) 

(Nucleotide binding and Oligomerization Domain), elementos centrais no 

desencadeamento de mecanismos efetores inatos e ativação da imunidade adaptativa 

(Aderem et al.2000 and Franchi et al., 2009). 

 

Os membros da família TLR são expressos diferencialmente por células do 

sistema imunológico responsáveis pelo reconhecimento dos PAMPs. Até o momento, 

foram descobertos 13 TLRs em mamíferos, sendo 10 deles encontrados em humanos e 

13 em murinos (TLR1-13) (Beutler, 2004). Cada membro da família possui uma região de 

repetições rica em leucina (LRR) e um domínio citoplásmico, chamado domínio Toll/IL-1R 

ou domínio TIR. Os eventos de tradução de sinais mediada por TLR e pelas inúmeras 

moléculas adaptadoras começam com a união de um PAMP ao TLR, que 

consequentemente ativa o domínio TIR, formando um complexo de sinalização com o 

fator de diferenciação mielóide (MyD88), uma proteína adaptadora citoplasmática, IRAK, e 

um fator 6 associado ao receptor do fator de necrose tumoral (TRAF6), seguido pela 

ativação do fator nuclear de transcrição (NF-kB) e da cascata de mitogen-actived protein 

kinase (MAPK). Uma vez ativado o NF-κB, é deslocado para o núcleo da célula, 

promovendo a maturação de APCs, a expressão de moléculas de MHC, genes de 

citocinas (IL-1, IL- 2, IL-6, IL-10, IL-12p70, TNF-α, IFN-γ, LTα, LTβ e GM-CSF), moléculas 

de adesão (ICAM, VCAM) e enzimas induzíveis (iNOS e COX-2) (Honko et al., 2005).  

 

A família de receptores NOD-like (NLRs), também conhecidos como NATCH, Nod-

LRR ou CATERPILLER, é representada por 23 membros (Franchi et al., 2006) e são 

encontrados no citoplasma das células formando um complexo multiprotéico conhecido 

como “Inflamassoma”, regulando a imunidade inata em resposta ao reconhecimento de 

produtos bacterianos no citossol (Inohara et al., 2001). Os componentes moleculares 

desse sistema apresentam na região carboxil-terminal um domínio LRR, presente também 

nos TLRs, responsável pelo reconhecimento do ligante. Na região central ou intermediaria 

é encontrado o domínio NOD que medeia a oligomerização dos elementos após ativação. 

Por fim, na porção amino-terminal é encontrado o domínio efetor que ativa a caspase-1 e 

o domínio de recrutamento (CARD) ou domínio Pyrina (PYD), levando assim a uma 
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resposta inflamatória por meio da ativação da Caspase-1 e IL-1β pela via do 

inflamassoma (Miao et al., 2006 and Franchi et al., 2009). 

 

Em relação aos ativadores do sistema TLR, foi descoberto que o peptideoglicano é 

reconhecido pelo TLR2, o lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) pelo TLR4, RNA fita 

simples pelo TLR8 e assim outros componentes de natureza microbiana ou mesmo 

elementos do próprio metabolismo liberados em situação de estresse (Akira, 2003). No 

entanto, hoje sabemos que alguns compostos podem ativar sistema imunológico inato por 

meios diferentes. Por exemplo, Moors e colaboradores (2001) descreveram a interação de 

flagelinas bacterianas ao TLR5, fenômeno confirmado também por Hayashi e 

colaboradores (2001) e por Mizel (2003). Andersen-Nissen e colaboradores (2005) 

complementam essas observações ao demonstrarem que o TLR5 é ativado por flagelinas 

de uma grande variedade de bactérias, com exceção de dois clados de bactérias 

flageladas que possuem uma sequência pouco usual, incluindo Campylobacter jejuni, 

Helicobacter pylori e Bartonella bacilliformis. Por outro lado, a deleção do TLR5 não altera 

a produção de anticorpos antígeno específicos induzidos na presença de flagelina 

sugerindo que esse não depende do TLR5 (Gavin et al., 2006). De fato, estudos 

posteriores demonstraram que outros receptores intracelulares, como o NLRC4 (Ipaf), 

estão envolvidos nas propriedades imunomoduladoras de flagelinas (Sanders et al., 

2009). Esses dados demonstram que duas famílias de receptores (TLRs e NLRs) ativam 

diferentes vias bioquímicas e podem atuar independentemente ou em cooperação na 

ativação do sistema imune inato e, consequentemente, a montagem de respostas 

relativas ao sistema imune adaptativo. Tal duplicidade de reconhecimento aumenta a 

diversidade dos mecanismos de resistência a patógenos e determina o tipo de resposta a 

ser desencadeada (Buzzo et al., 2010, Vijay-Kumar et al., 2010 and Letran et al., 2011). 

Essas observações indicam que, em particular, flagelinas bacterianas podem ser bons 

candidatos a “potencializadores” de resposta imune em função da multiplicidade de 

receptores que levam à ativação do sistema imune inato.  

 A flagelina é o principal componente do flagelo bacteriano, uma estrutura 

complexa presente na superfície da bactéria e responsável pela mobilidade, quimiotaxia e 

adesão da mesma às células do hospedeiro (Macnab, 2003). Cerca de 20.000 

monômeros de flagelina se autopolimerizam para formar um tubo oco denominado 
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filamento flagelar, que funciona como um propulsor mecânico. O filamento encontra-se 

ligado ao gancho (uma haste flexível) que, por sua vez, está conectado ao corpo basal, 

estrutura responsável pela fixação do flagelo à membrana e à parede celular da bactéria 

(Newton & Stocker, 1991, Murthy et al., 2004 and Cunningham et al., 2004). Dependendo 

da espécie bacteriana, a flagelina pode ter massa molecular que varia de 28 a 80 kDa 

(Winstanley et al., 1997). O alinhamento das sequências de aminoácidos de flagelinas de 

diferentes espécies demonstrou que as regiões N e C terminais são conservadas, mas 

flanqueadas por uma região central variável tanto na composição de resíduos de 

aminoácidos quanto em extensão. (Newton et al., 1989, Wei et al., 1985, Yonekura et al., 

2003 and Ramos et al., 2004).   

A molécula de flagelina tem estrutura similar a um bumerangue, sendo formada 

por 4 domínios: os domínios D0 e D1, formados pelas regiões N- e C- terminal, na forma 

de estrutura alfa-hélice; e os domínios D2 e D3, formados pela região central, posicionada 

na periferia do filamento onde encontram-se a maioria dos epítopos B-dependentes, 

importantes na sorotipagem de muitas espécies bacterianas, e presente na forma de 

estrutura em folha -pregueada. (Flynn et al., 1990; Yonekura et al., 2003; Ramos et al., 

2004 and Murthy et al., 2004). Os domínios D0 e D1 estão localizados na porção interna 

do filamento flagelar e são necessários para a polimerização, montagem do filamento e 

função de mobilidade. Essas características dos domínios D0 e D1 explicam porque 

essas regiões da molécula são altamente conservadas nas diversas espécies bacterianas 

flageladas e o seu reconhecimento por ligantes do sistema imune inato, sendo que pelo 

menos uma sequencia localizadano domínio D0 é reconhecida por NLRs e uma porção do 

domínio D1 é reconhecida pelo TLR5. (Lightfield et al., 2008). 

 

Dentre as inúmeras flagelinas, as de Salmonella foram extensivamente estudadas 

como adjuvantes. Luna e colaboradores (1997) fusionaram à flagelina de Salmonella 

peptídeos correspondentes a 4 regiões do antígeno fator de colonização I de E. coli 

(CFA/I), relacionados à adesão da bactéria ao epitélio intestinal. Camundongos 

imunizados pela via intraperitoneal com flagelinas híbridas purificadas desenvolveram 

anticorpos capazes de reconhecer a fímbria. Cuadros e colaboradores (2004), avaliaram a 

capacidade da flagelina FljB, expressa por  S. Typhimurium, para induzir respostas 

celulares. Nesse trabalho, a proteína verde fluorescente (PVF) foi fusionada à porção C-
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terminal da flagelina. A imunização de animais, pela via subcutânea, com a proteína 

híbrida (FljB-PVF) foi capaz de promover a ativação de células T CD4+ e CD8+ específicas 

para epítopos da proteína PVF. Em outro estudo, o efeito adjuvante da flagelina para 

ativação de respostas celulares foi pesquisado após a fusão da ovalbumina (OVA) com a 

flagelina FljB (Huleatt et al., 2007). Os resultados mostraram que a proteína de fusão foi 

capaz de ativar células T CD8+ específicas para OVA. O grupo pesquisou ainda a ativação 

de células T CD8+ específicas para epítopos contidos em duas proteínas da Listeria 

monocytogenes. Um fragmento de 235 aminoácidos da listeriolisina O (LLO) e um 

fragmento de 123 aminoácidos da p60 foram fusionados na flagelina FljB. Os animais 

imunizados com essa proteína híbrida demonstraram significante resposta de células T 

CD8+ antígeno específica e proteção após desafio com uma linhagem virulenta de L. 

monocytogenes. Pesquisas desenvolvidas pelo grupo do pesquisador McSorley (2002) 

demonstraram o potencial da flagelina para ativação de células T CD4+, específicas ao 

antígeno coadministrado, sem a necessidade de fusão à flagelina. Nesse trabalho, 

animais foram imunizados com o peptídeo T CD4+ restrito OVA323-339 na ausência ou 

presença de flagelina FliCi. Os resultados revelaram que a ativação e expansão de 

células T CD4+ específicas foi cerca de 3-10 vezes superior nos animais que receberam a 

formulação contendo flagelina.  

 

O Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas da Universidade de São Paulo tem 

se destacado por pesquisas voltadas ao uso de flagelinas de Salmonella como adjuvantes 

vacinais. Alguns exemplos bem sucedidos no uso de flagelinas de S. Typhimurium (FliCi 

ou FjlB) ou S. Muenchen (FliCd) foram obtidos com antígenos derivados de parasitos 

causadores de malária Plasmodium vivax (Bargiere et al. 2008), P.falciparum (Bargiere et 

al. 2010), e P. yoelli (Braga et al., 2009). Resultados promissores também foram 

encontrados com um peptídeo sintético derivado da proteína gP43 do fungo 

Paracoccidioides brasiliensis, causador da paracoccidioide micose (Braga et al., 2009). A 

capacidade de flagelinas em ativar respostas immunológicas mediadas por linfócitos 

citotóxicos (T CD8+) também foram pesquisadas pelo grupo com resultados promissores 

obtidos com antígenos modelos, como a ovalbumina (Braga et al., 2008). 

 

Flagelinas de outras espécies de bactérias foram avaliadas como adjuvantes 

vacinais ou imunomoduladores. Lee e colaboradores (2006) testaram três concentrações 
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diferentes (1, 5 e 15 μg) da flagelina de Vibrio vulnificus (FlaB) em coadministração com 

uma porção atóxica da toxina do tétano (FCTT) em camundongos. Todos os animais 

foram protegidos a desafios com a toxina, enquanto os inoculados com apenas com o 

antígeno tiveram uma porcentagem de sobrevivência de 17%. Um estudo feito por 

Weimer e seus colaboradores (2009) avaliou o efeito de formulação vacinal contendo dois 

tipos de flagelina da Pseudomonas aeruginosa (tipos A e B) em coadministração ou fusão 

com proteínas da membrana externa de P. aeruginosa (OprI e OprF). Os resultados da 

imunização das flagelinas com as proteínas Opr resultou em altos títulos de produção da 

IgG específica para o antígeno, mas que não foram suficientes para promover a proteção 

completa a desafios com P. aeruginosa. Em 2007, Andersen-Nissen e colaboradores 

demonstraram que devido a uma mutação, que normalmente se apresenta no resíduo 268 

do TLR5 humano e de camundongo, é possível a discriminação das diferentes moléculas 

de flagelinas, entre elas, a de Listeria monocytogenes, uma bactéria gram-positiva. Os 

resultados mostrados nesse trabalho demonstram que uma baixa concentração da 

flagelina de L. monocytogenes é suficiente para atingir a ativação do TLR5 tanto do em 

humanos como em camundongos, superando em potência à flagelina de S. Typhimurium, 

sugerindo, dessa forma, a viabilidade do uso de flagelinas derivadas de bactérias gram-

positivas como adjuvantes vacinais. Também pode se encontrar na literatura relatos de 

trabalhos com flagelinas de Escherichia coli (Sanders et al., 2006), Legionella 

pneumophila (Ren et al., 2006; Molofsky et al., 2006 and Lightfield et al., 2008) e P. 

aeruginosa (Gewirtz et al., 2001 and Zhang et al., 2005).  

 

Como demonstrado, até o momento existem relatos da utilização da flagelinas 

bacterianas, não derivadas de Salmonella, como adjuvantes vacinais. No entanto, não 

existem trabalhos que relatem as características imunomoduladoras da flagelina de 

bactérias gram-positivas do gênero Bacillus, particularmente B. subtilis, as quais 

apresentam algumas vantagens em relação àquelas extraídas de bactérias gram-

negativas. A ausência de lipopolissacarídeo, ou endotoxina, simplifica drasticamente o 

processo de purificação e elimina o risco de contaminação de preparações purificadas 

com esse componente celular que, além de mascarar o efeito adjuvante inerente à 

flagelina, pode levar a reações inflamatórias exacerbadas.   
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A bactéria flagelada gram-positiva, B. subtilis, é considerada uma bactéria segura 

com status GRAS (generally regarded as safe) com aplicações na indústria, como 

produtora de enzimas, por apresentar efeito probiótico na forma de suspensão de esporos 

e no preparo de condimentos, como o Nato empregado na culinária oriental (Mazza, 1994; 

Green et al., 1999; Cappola et al., 2004 and Barnes et al., 2007). Além disto, algumas 

linhagens geneticamente modificadas de B. subtilis foram empregadas com sucesso 

como veículos vacinais de administração oral ou parenteral em que antígenos de 

diferentes patógenos são expressos por células vegetativas ou esporos (Duc et al., 2004; 

Paccez et al., 2005; Paccez et al., 2007 and  Luiz et al., 2008).  

B. subtilis possui na sua superfície flagelos constituídos por unidades de flagelina 

que representa aproximadamente 98% da massa total dessas organelas. A proteína 

flagelar, que recebe o mesmo nome do gene que a codifica, Hag, tem um tamanho de 

32,626 KDa (Sakamoto et al.,1992), sendo constituída por 304 aminoácidos (La Vallie et 

al., 1989). Dentres esses aminoácidos, destacam-se pelo alto conteúdo o acido aspártico, 

acido glutâmico e leucina (Simon et al., 1977). A Hag preserva algumas das 

características básicas das flagelinas bacterianas, como as regiões extremos N- e C- 

terminal conservadas. Apesar disso, apenas um relato anterior avaliou superficialmente a 

capacidade da flagelina Hag de B. subtilis como imunomodulador (Andersen-Nissen et al. 

2007). Nesse estudo, foi demonstrado que Hag tem a propriedade de ligar o TLR5 de 

humanos e, em menor grau, o receptor de murinos, o que tornaria o uso dessa molécula 

como adjuvante vacinal particularmente atraente para uso em seres humanos.  

 

No presente trabalho realizamos pesquisas voltadas para padronização do 

processo de extração da flagelina Hag de B.subtílis e a caracterização de suas 

propriedades adjuvantes e inflamatórias em modelo murino quando administrado por via 

parenteral e de mucosa.   
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2 Objetivo 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar as propriedades 

adjuvantes e imunomoduladoras da flagelina Hag de B. subtilis. O trabalhou está focado  

em duas análises principais: 

 

1 - Obtenção da flagelina Hag em condições laboratoriais a partir de linhagens de B. 

subtilis.  

 

2 - Determinação dos efeitos adjuvantes da flagelina Hag por meio da produção de 

anticorpos específicos e ativação de linfócitos T CD4+ e T CD8+ usando como antígeno 

modelo a proteína ovalbumina coadministrada pelas vias intra-nasal (i.n) e subcutânea 

(s.c). 
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3 Materiais e Métodos 

 

 

3.1 Meios de cultura 

 

Para o cultivo das linhagens bacterianas foi usado rotineiramente o meio Luria-

Bertani (LB). Quando necessário foi adicionado neomicina aos meios na concentração 

final de 25 µg/mL. O meio DMEM foi usado para manter as células HEK 293 e HEK 293/ 

TLR5+ durante os ensaios de produção in vitro da inteleucina 8. Foi preparado segundo 

recomendações do fabricante (SIGMA) e suplementado com penicilina (10 U.I./mL) e 

estreptomicina (10 µg/mL) (Cultilab). O meio DMEM foi enriquecido com 1% ou 10% de 

soro fetal bovino inativado (Cultilab), conforme a necessidade. O meio RPMI foi usado 

para lavar esplenócitos utilizados nos ensaios celulares. Foi preparado segundo 

recomendações do fabricante (SIGMA) e suplementado com penicilina (10 U.I./mL) e 

estreptomicina (10 µg/mL) (Cultilab). O meio RPMI foi enriquecido com 1% ou 10% de 

soro fetal bovino inativado (RPMI 1 ou 10%) (Cultilab), conforme a necessidade. 

 

 

 

3.2 Tampões, soluções e outros reagentes  

 

3.2.1 Soluções para eletroforese de proteínas (SDS PAGE) 

 

 Tampão de amostra – 2% SDS 

  4% 2-mercaptoetanol 

  10% glicerol 

  0,06 M Tris-HCl pH 6,8 

  4 mM EDTA 

  Azul de bromofenol adicionado livremente 

 

 

 Solução de persulfato de amônio (PSA) – 10% em água 
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 Gel de separação (12.5%) – para 2 géis : 1,5 M Tris-HCl, pH 8,8      2,0 mL 

                                Acrilamida (30%)        3,12 mL 

                                Água bidestilada         2,28 mL 

                                SDS 10%                    75 µL 

                                PSA 10%                    75 µL 

                                TEMED                       3 µL 

 

 Gel de empilhamento (5%) – para 2 géis:0,5 M Tris-HCl pH 6,8        0,44 mL 

                        Acrilamida (5%)            0,580 mL 

                        Água bidestilada    2,38 mL 

                        SDS 10%                      34 µL 

        PSA 10%                      34 µL 

        TEMED                         3,4 µL 

 

3.2.2 Soluções para coloração do gel 

0,25% Azul de Coomassie Blue R-250 

50% metanol 

10% ácido acético 

 

Os géis foram descorados com água sob aquecimento. 

 

 

3.2.3 Soluções para imunodetecção em membrana de nitrocelulose (Immunoblot) 

 

Após a separação das proteínas por eletroforese. Essas foram transferidas para 

um filtro de nitrrocelulose (Hybond-C Extra Amershan) em solução de transferência 

durante 1h com corrente aplicada de 30 mA. 

 

 Tampão de transferência: 39 mM glicina 

     20% metanol 

     0,0375% SDS 

     48 mM Tris-HCl 
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 Solução para lavagem da membrana: 

Tampão salina fosfato (PBS) adicionado de tween 20 a 0,05% (PBS-T) 

 

 Solução para bloqueio e hibridização com o anticorpo: 

5% de leite desnatado em PBS e 0,05% de tween 20 (Sigma) 

 

 Solução de revelação por quimioluminescência para peroxidase: 

 

O reagente de revelação (Kit ECL, Amersham) foi utilizado conforme 

especificações do fabricante. A solução foi preparada a partir de 500 µl do reagente 1 e 

500 µl do reagente 2, misturados no momento do uso. A revelação foi feita em câmara 

escura e o filme exposto durante aproximadamente 30 minutos submetido à revelação 

com revelador fotográfico (GBX Kodak). 

 

3.2.4 Solução utilizada nos ensaios de ELISA 

 Solução para revelação do ELISA 

12,5 mL tampão Citrato fosfato 33 mM, pH 5,5. 

5 mg OPD (O-Fenilenodiaminadihidrocloreto) 

5 μL de H2S2 

 

3.2.5 solução utilizada nos ensaios celulares 

 

 Solução para lise de hemácias (ACK) 

6,60 g NH4Cl 

0,80 g KHCO3 

0,03 g q.s.p. 1 L 

A solução deve ser esterilizada antes do uso. Utilizar 1 mL por baço. 

 

 Solução reveladora para peroxidase no ELISPOT 

           1 mg/mL de diaminobenzidina (DAB) – (Sigma) 

1 µL/mL de H2O2 

Tris-HCl 50 mM pH 7,5 
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3.2.6 Solução Salina Fosfato (PBS) 10X 

NaCl   80 g 

KCl   2 g 

Na2HPO4   18 g 

KH2PO4   3 g 

Água destilada q.s.p.   1L 

Ajustar o pH para 7,4 

 

3.2.7 Solução PBS 1X 

PBS 10X  100 mL 

Água q.s.p.  1L 

 

 

3.3 Linhagens  

 

Tabela 1 - Linhagens bacterianas usadas no presente estudo 

 

 

 

Bacillus subtilis 1012    Saito et al., 1979 

Bacillus subtilis WB800             nprE; nprB; aprE; epr; mpr;    Wu et al.,2002  

  bpf; vpr; wpr    

 

 

 

Tabela 2 - Linhagens celulares utilizadas no presente estudo 

 

 

 

HEK 293 Células embrionárias de rim humano Graham et al., 1977 

HEK 293/TLR5+ HEK 293 transfectada com TLR5  Invivogen 

                    humano 

 

     Linhagens  Referência Mutação proteases 

      Linhagens  Referência Características relevantes 
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3.4 Anticorpos e outros reagentes biológicos 

 

Anticorpos anti-flagelina rFliCi foram produzidos no laboratório de 

Desenvolvimento de Vacinas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, inoculando 

camundongos com 5 μg de rFliCi + CFA. Esses anticorpos foram usados nos ensaios de 

imunodetecção por western blot, na diluição de 1:2.000. Anticorpos anti-IgG, anti-IgG1 e 

anti-IgG2a de camundongo conjugado à peroxidase foram adquiridos na Sigma e 

utilizados na diluição de 1:5.000 para IgG e IgG2a(c) e 1:10.000 para IgG1 nos ensaios de 

imunodetecção por ELISA. Estreptavidina conjugada com peroxidase foi adquirida na 

Sigma e usada nos ensaios de ELISPOT. O peptídeo sintético H-2Kb-restrito SIINFEKL 

(OVA257-264) foi adquirido da Peptide Specialty Laboratories (PSL GmbH), Heidelbergue, 

Alemanha, foram usadas nos estímulos dos ensaios celulares na concentração de 1 

µg/mL. 

 

 

3.5 Caracterização da expressão de flagelina Hag pela linhagen B. subtilis WB800    

 

3.5.1 Preparação da flagelina purificada 

 

A linhagen de B. subtilis WB800 utilizada para a extração do flagelo foi semeada 

em 500 mL de meio LB com 25 µg/mL de neomicina e incubada a 37 °C com agitação de 

200 rpm durante 12 horas. As células foram coletadas por centrifugação a 6.000 rpm por 

10 minutos e ressuspensas em 20 mL de PBS. A suspensão bacteriana foi agitada com 

homogeneizador industrial “blender” em 3 ciclos de 2 min, com intervalos de 2 min no 

gelo. Após a remoção das células, foi centrifugado a 10.000 rpm a 4 °C por 15 minutos 

para coletar o sobrenadante onde se encontra a proteína solúvel. A flagelina utilizada nos 

ensaios imunológicos foi submetida a aquecimento a 65 °C por 30 min, para promover a 

despolimerização do filamento flagelar extraído e, em seguida,  submetida à remoção de 

LPS contaminantes com o detergente Triton X-114 
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3.5.2 Detecção e remoção de LPS  

 

O nível de contaminação com endotoxina bacteriana foi determinado por meio do Kit 

Quantitative Chromogenic LAL (QCL-1000) da Cambrex, seguindo o protocolo descrito 

pelo fabricante. Para descontaminação de soluções, foi adicionado o detergente não 

iônico triton X-114 para a concentração final de 1% (v/v). Essa solução foi mantida por 10 

min no gelo para a dissociação da endotoxina da proteína e, posteriormente, mantida a 37 

°C por mais 10 min para a formação dos micélios. Para separação das duas fases, o 

material foi centrifugado a 3.000 X g por 5 min e removeu-se a fase aquosa com a 

proteína Hag. O material foi lavado com 5 vezes o volume inicial, empregando-se filtros 

Amicon ultra (Millipore) com cut-off de 10 KDa, para a remoção do detergente residual.  

 

 

3.5.3 Imunodetecção em filtro de nitrocelulose (Western blot). 

 

A quantidade total de proteínas foi determinada usando-se o método BSA Pierce 

(BCATM Protein Assay Reagent A – Pierce) e a pureza determinada em gel de 

poliacrilamida (12,5 %) com coloração por Coomassie Blue R-250. Após a separação da 

proteína por eletroforese essa foi transferida para um filtro de nitrocelulose (Hybond-C 

Extra Amershan). Os sítios onde a proteína não ligou foram bloqueados por 2 h a 37 °C 

com uma solução de bloqueio (leite 5% em PBS-T) e, em seguida, a membrana foi tratada 

com anticorpo anti-FliCi na diluição 1:2.000 por 2 h a 37 °C. Após quatro lavagens com 

PBS-T foi adicionado imunoglobulina de coelho conjugada à peroxidase reativa contra IgG 

de camundongo na diluição 1:5.000 e deixado por 2 h a 37 °C. Após novo ciclo de 

lavagens a membrana foi submetida à revelação por quimioluminiscência com o reagente 

de revelação (Kit ECL, Amersham), de acordo com especificações do fabricante. A 

revelação foi feita em câmara escura e o filme foi exposto durante 30 min e submetido à 

revelação com revelador fotográfico (GBX, Kodak). 
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3.6 Caracterização da atividade biológica da flagelina Hag 

 

 

3.6.1 Produção in vitro de interleucina 8 (IL-8) 

 

Células HEK 293 e HEK 293 transfectadas com plasmídeo contendo o gene que 

codifica para o receptor TLR5 (Invivogen, San Diego, USA) foram cultivadas por duas 

semanas em meio DMEM adicionado de 10% de soro fetal bovino (SFB) (Cultilab), na 

presença ou ausência de antibiótico blasticidina (1 µg/mL), respectivamente. Um dia antes 

do ensaio as células foram tratadas com tripsina (Cultilab), lavadas duas vezes com 

DMEM + 10% SFB, e ajustadas para aplicar 50.000 células viáveis por poço. As células 

foram incubadas por 12 h em estufa de CO2, 37 °C, na presença ou ausência de 

blasticidina. No dia seguinte as células foram incubadas por cerca de 5 h com a flagelina 

Hag nas seguintes concentrações: 1 µg/mL; 0,1 µg/mL; 0,01 µg/mL; 0,001 µg/mL e 0,0001 

µg/mL. Após esse período, o sobrenadante de cultura celular foi coletado e armazenado a 

-80 °C até o momento da quantificação de IL-8 por ELISA utilizando-se o kit BD OptEIA 

TM Mouse IL-8 ELISA set (BD Biosciences, San Diego, CA). 

 

 

3.6.2 Produção in vivo de interleucina 6 (IL-6) 

 

Camundongos Balb/C (5 animais por grupo) foram inoculados com uma dose de 

flagelina (FliCi ou Hag), via i.p., na concentração de 5 µg/100 µL por dose. Após 0,5 h; 2 

h; 6h; e 12 h o soro dos animais foi coletado e armazenado a -80 °C para quantificação de 

IL-6 por ELISA utilizando-se o kit BD OptEIA TM Mouse IL-6 ELISA set (BD, Biosciences, 

San Diego, CA). 
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3.7 Estudos imunológicos 

 

3.7.1 Animais. 

 

As linhagens de camundongos isogênicos foram obtidas junto ao biotério de 

Isogênicos da Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP: BALB/c e 

C57BL/6. Os animais utilizados tinham entre 6 a 8 semanas de idade. 

 

3.7.2 Protocolos de Imunização. 

 

3.7.2.1 Antígeno e adjuvantes utilizados nas imunizações. 

 

 Ovalbumina (OVA) (Sigma Chemical, St. Louis Louis, Mo, USA) foi administrada 

na dose de 12 µg/ animal, via subcutânea (s.c) ou intranasal (i.n.). 

 

 Flagelina de B. subtilis (Hag) e flagelina recombinante de S. Typhimurium (FliCi), 

extraída e purificada no laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto de 

Ciências Biomédicas II da USP. Foram utilizadas nos protocolos de imunização das vias 

s.c. e i.n. 

 

Os regimes vacinais adotados nas diferentes imunizações foram os seguintes: 

 

 Via i.n.: 5 ou 10 µg da flagelina Hag ou 5 µg de FliCi purificada em 

coadministração ou não com OVA, administradas em volume máximo de 10 µl / narina. 

Com esquema de imunização de 3 doses, administradas nos dias 0, 21 e 28. 

 

 Via s.c.: 5 ou 50 µg da flagelina Hag ou 5 µg de FliCi purificada em 

coadministração ou não com OVA, administradas em volume máximo de 100 µl. Com 

esquema de imunização de 3 doses, administradas nos dias 0, 21 e 28. 
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3.7.3 Detecção de anticorpos e ensaios celulares  

 

 

3.7.3.1 ELISA 

 

Os ensaios de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) foram realizados com 

1 μg/poço da proteína OVA e 0,5 µg/poço da Hag dispostas em placas Maxisorp (Nunc). 

Após incubação de 12 h a 4 °C, as placas foram lavadas com PBS-T e bloqueadas com 

leite 5% em PBS-T. Em seguida, incubou-se as placas com soros provenientes dos 

animais imunizados em diferentes diluições, durante 1 h a 37 °C. Anticorpos anti-IgG, 

IgG1, IgG2a ou IgG2c de camundongos conjugado à peroxidase foram diluídos em PBS-T 

leite, nas concentrações descritas na seção 3.4 (anticorpos e outros reagentes 

biológicos), e incubadas nas placas previamente lavadas com PBS-T. A presença de 

anticorpos ligados aos antígenos foi visualizada com a solução de revelação por 15 min 

no escuro a temperatura ambiente. A reação foi interrompida com 50 µl por poço de 

H2SO4 9 N. As densidades óticas das reações foram determinadas a 492 nm em leitor de 

ELISA modelo MultiScan EX (Labsystems). 

 

 

3.7.3.2 Intracellular Cytokine Staining (ICS) 

 

Placas de fundo côncavo (Nunc) receberam 106 células do baço por poço que 

foram incubadas por 72 h a 37 °C em atmosfera de 5% de CO2 com as proteínas Hag ou 

OVA e 6 h antes de completar as 72 h foi adicionada a Brefeldin A (Golgiplug; 

Pharmingen). Como controle de estímulo, as células receberam o mesmo volume de meio 

DMEM sem proteína. Após esse período as células foram incubadas por 30 min a 4 °C 

com anticorpo anti-CD8 conjugado com PE-CY5 (BD PharMingen) ou anti-CD4 conjugado 

a FITC. Após a permeabilização com saponina por 20 min a 4 °C, as células foram 

tratadas com anticorpo anti-IFN-γ conjugado à ficoeritrina (PE) (BD PharMingen) por 30 

min a 4 °C. As células foram ressuspensas em PBS e examinadas por citometria de fluxo 

utilizando o aparelho FACScalibur (BD Bioscience). Os dados foram analisados pelo 

programa FlowJo para a determinação das porcentagens de células IFN-γ+/CD4+ ou IFN-

γ+/CD8+ sobre o total de células CD4+ ou CD8+ respectivamente. 
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3.7.3.3 ELISPOT (Enzyme-linked immunosorbent spot) 

 

O ensaio de ELISPOT foi realizado para detectar células produtoras de IFN-γ 

específicas para as proteínas OVA e Hag e os peptídeos OVA específicos para células T 

CD4+ e T CD8+. Esse ensaio detecta citocinas liberadas em resposta a estímulos in vitro 

no nível de uma única célula e foi realizado segundo a metodologia descrita por Miyahira 

e colaboradores (1994). Após sete dias a última dose do esquema de imunização, os 

animais foram submetidos à eutanásia, seus baços retirados e as células utilizadas para o 

ensaio. Células (5 X 105) derivadas do baço de camundongos imunizados foram 

adicionadas em cada poço de uma placa de 96 poços (Millipore), previamente 

sensibilizada com anticorpo monoclonal de captura anti-IFN-γ de rato (BD, Pharmingen). 

O anticorpo de captura foi utilizado na concentração final de 10 µg/mL.  As células foram 

incubadas por 24 h a 37 °C em uma atmosfera de 5% de CO2 quando estimuladas ou não 

com o peptídeo (1 μg/mL de peptídeo), ou incubadas por 72 h quando estimuladas ou não 

com as proteínas Hag ou OVA nas mesmas condições atmosféricas e de temperatura. No 

dia seguinte ou 72 h depois, as células foram desprezadas, a placa lavada três vezes com 

PBS e cinco vezes com PBS-T e incubada com anticorpo monoclonal anti-IFN-γ de 

camundongo biotinilado (BD, Pharmingen) na concentração final de 2 µg/mL. Após uma 

noite a 4 °C, a placa foi novamente lavada e adicionou-se estreptavidina peroxidase 

(Sigma). Após duas horas de incubação a temperatura ambiente, a placa foi lavada e 

submetida à revelação com uma solução contendo diaminobenzidina por 30 min. Os 

“spots” foram contados com auxilio do equipamento ImmunoSpot (Cellular Technology, 

Ltda.).  

 

 

3.7.3.4 ELISA de citocinas 

 

Para avaliação da produção de citocinas frente a um re-estímulo in vitro, os 

animais foram submetidos à eutanásia após 7 dias da última dose do regime vacinal e 

seus baços foram coletados para a obtenção dos esplenócitos. Os baços foram 

macerados em 5 mL de RPMI 1% e as células foram centrifugadas a 1.500 rpm e lavadas 

com RPMI 1%. Em seguida, as células foram tratadas com ACK (1 mL/baço) para a 

remoção das hemácias e novamente lavadas com RPMI 1%. As células foram contadas 
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em câmara de Newbauer e 107 células/mL foram incubadas em estufa de CO2 a 37 °C 

com ou sem estimulo (OVA ou Hag) durante 72 h. Em seguida, as amostras foram 

coletadas e centrifugadas e os sobrenadantes coletados e estocados a -80 °C até serem 

usados para dosagem das citocinas por ELISA. O ensaio de ELISA foi realizado segundo 

protocolo descrito pelo fabricante (BD Biosciences). 

 

 

 

3.8 Análise estatística 

 

Os resultados foram analisados utilizando-se o software GraphPad Prism 5.0 

(GraphPad Inc., San Diego, CA) e a análise de variância (ANOVA) foi realizada seguida 

do pós teste de Turkey. O resultado foi considerado significativo quando p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

O trabalho se dividiu em duas etapas: a primeira foi baseada no desenvolvimento 

de diversos procedimentos voltados para purificação da flagelina Hag de B. subtilis. A 

segunda etapa consistiu na caracterização das propriedades imunogênicas e adjuvantes 

da proteína Hag em modelo murino.  

 

4.1 Extração e purificação da flagelina Hag de B. subtilis 

 

A purificação da flagelina Hag foi feita inicialmente com a escolha de uma 

linhagem de B. subtilis que expressasse boas quantidades da proteína. Analisamos a 

expressão de Hag em duas linhagens de laboratório: a linhagem 1012 e a linhagem 

WB800, caracterizada por não expressar proteases extracelulares (Ye et al, 1996). A 

Figura 1 apresenta os resultados relativos à expressão de Hag em extratos de proteínas 

extracelulares com as duas linhagens submetidas a condições de cultivo padrão 

(incubação a 37°C em meio LB com aeração até atingir a D.O.600nm de 1,5). Nas 

condições testadas, observamos que a expressão da Hag é semelhante nas duas 

linhagens analisadas. Além disto, observamos que a proteína Hag é a proteína 

extracelular majoritária representando pelo menos 80% das proteínas presentes nessa 

fração para as duas linhagens testadas. Portanto, definimos como linhagem padrão para 

o isolamento da flagelina a linhagem WB800 em função da não produção de proteases 

extracelulares, fato que poderia contaminar a preparação e reduzir o rendimento final da 

extração.   
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Figura 1 - Expressão de flagelina Hag em linhagens de B. subtilis. Os extratos com proteínas 
extraculares foram analisados em SDS-PAGE e corados com Comassie blue. 
Amostras: 1) Extrato total de células de B. subtilis 1012, 2) Sobrenadante após 
homogeneização das células da linhagem 1012, 3) Marcador de massa molecular, 4) 
Extrato total de B. subtilis WB800 e 5) Sobrenadante após homogeneização das células 
da linhagem B. subtilis WB800. 

 

 

 

 

Para padronizar a extração da flagelina foi necessário confirmar se os anticorpos 

policlonais anti-FliCi (flagelina recombinante de S. Typhimurium) disponíveis no 

laboratório, reconheceriam a flagelina Hag de B. subtilis. Conforme mostrado na figura 2 A 

e B por western blot, houve reconhecimento da proteína Hag pelos anticorpos anti-rFliCi.  

     

 

Figura 2 - Extração e identificação da proteína Hag na linhagem WB800 de B. subtilis. (A) 
SDS-PAGE extrato total e fração de proteínas extracelulares. Amostras: 1) marcador de 
massa molecular, 2) Extrato total da linhagem B. subtilis WB800 e 3) Sobrenadante com 
proteínas extracelulares de B. subtilis WB800. (B) Imunodetecção para confirmação da 
identidade da proteína Hag de B. subtilis WB800. Amostras: 1) Extrato total da linhagem 
B. subtilis WB800, 2) Sobrenadante com proteínas extracelulares. A identidade da 
proteína foi confirmada após reação com anticorpos anti-flagelina gerados após 
imunização de camundongos com a flagelina FliCi de S. Typhimurium.  

 

 

 

50 kDa 



42 

 

 

 

(A)        (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 3 ilustra a cinética de crescimento da linhagem B. subtilis WB800 quando 

mantida a 37°C com agitação de 200 rpm durante 12 h. Como mostrado nesta figura, 

determinamos três densidades ópticas para avaliação da expressão da proteína Hag (0,5; 

1,5 e 2,5). 

 

Figura 3 - Curva de crescimento da linhagem B. subtilis WB800. A cultura foi mantida a 37 °C e 
agitação de 200 rotações por minuto. As setas indicam os pontos em que amostras 
foram recolhidas para extração da proteína Hag.  

 

 

 
 
 

  

Hag Hag 

50 kDa 
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As três densidades ópticas trabalhadas correspondem ao inicio (D.O. 600nm 0,5), 

meio (D.O. 600nm 1,6) e fim (D.O. 600nm 2,5), estando as duas primeiras amostras na fase de 

crescimento exponencial e a última na fase estacionaria, de acordo com a curva de 

crescimento apresentada na figura 3.  Amostras colhidas na densidade óptica de 2,5 

mostraram-se mais adequadas para a extração da Hag, já que foi possível obter a 

proteína em maior concentração e com menos contaminantes quando comparada com as 

outras condições (Figura 4). 

 

Figura 4 - Influência do estágio de crescimento sobre a extração da proteína Hag de B. 
subtilis. Amostras: 1) Marcador de massa molecular (MW); 2) Proteínas 
extracelulares obtidas de células recolhidas na D.O.

600nm
 de 0,5; 3) Proteínas 

extracelulares obtidas de células recolhidas na D.O.
600nm

 de 1,6; 4) Proteínas 

extracelulares obtidas de células recolhidas na com D.O.
600nm

 de 2,5. Cada amostra 

contém uma quantidade total de proteínas equivalente a 5 µg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo determinado a melhor densidade óptica para a extração da flagelina, 

passamos a estudar a melhor condição para a remoção dos flagelos do corpo celular. 

Para isso determinamos o número de ciclos no homogeneizador (blender) necessário 

para a obtenção da maior quantidade da proteína e menor quantidade de contaminantes. 

Na figura 5 mostramos o efeito das condições de ruptura a que foram submetidos os 

cultivos de B. subtilis WB800 em 50 mL de meio Luria–Bertani (LB) até atingir a D.O.
600nm

 

  1          2            3          4              

Hag 
50 kDa 
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de 2,5, após aplicação de 1, 2, 3 e 4 ciclos de homogeneização. Para tanto, aplicamos no 

gel de SDS PAGE volumes iguais para cada condição. Definimos como condição ótima 

para extração da Hag três ciclos de homogeneização. Nessa condição, foi possível 

conseguir concentração semelhante da Hag quando comparada com o tratamento de 

quatro ciclos, com menor possibilidade de lise das células e consequente contaminação 

com proteínas não desejadas. 

 

Figura 5 - Efeito da homogeneização sobre a extração da proteína Hag de B. subtilis.  
Amostras: 1) Marcador de massa molecular, 2) Proteínas solúveis após um ciclo de 
homogeneização (rendimento final 0,123 µg/µl); 3) Dois ciclos de homogeneização 
(rendimento final 0,180 µg/µl), 4) Três ciclos de homogeneização (rendimento final 
0,240 µg/µl) e 5) Quatro ciclos de homogeneização rendimento final (0,245 µg/µl).   

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para confirmar se as condições anteriormente padronizadas se mantinham em 

volumes maiores, comparamos o processo realizado com diferentes volumes de cultivo: 

50, 100, 250 e 500 mL. A extração a partir de 500 mL de cultura mostrou ser a condição 

mais apropriada, pois, além da proteína estar em maior concentração, observou-se 

menos contaminantes na preparação, conforme mostrado na figura 6. Na tabela 3 

mostramos o rendimento nas diferentes condições testadas e confirmamos que o cultivo 

feito em 500 mL de cultura mostrou-se o mais adequado. 

1         2           3            4            5 
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Figura 6 - Influência do volume de cultura sobre a pureza da proteína Hag extraída da 
linhagem WB800 de B. subtilis. Amostras: 1) Marcador de massa molecular; 2) 
Crescimento de B. subtilis WB800 em 50 mL; 3) Crescimento em 100 mL; 4) 
Crescimento em 250 mL; 5) Crescimento em 500 mL. Amostras com 5 µg de cada 
amostra. Crescimento em meio Luria–Bertani (LB) até D.O. (600nm) de 2,5.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Tabela 3 - Rendimento da proteína Hag após procedimento de extração com a 
linhagem WB800 de B. subtilis 

 

 

 

 

*Volume de cultivo inicial antes do processo de extração;  

** Rendimento em miligramas por Litro obtido em cada 

uma das diferentes condições testadas.   

Hag 

  1                 2                   3                  4                  5  

50 kDa 

239 

241 

245 

240 
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Uma vez estabelecido o protocolo de extração, a flagelina foi submetida a 65 °C 

por 30 min para dissociação dos monômeros do filamento flagelar e, posteriormente, 

determinação do grau de contaminação com LPS da solução proteica. Como 

demonstrado na tabela 2, a preparação apresentou níveis baixos de LPS, apesar de B. 

subtilis ser uma bactéria gram-positiva. A concentração inicial da proteína era de 4,72 mg 

e continha 44 unidades endotóxicas por miligrama. Um ciclo com triton X-114, como 

descrito em material e métodos, foi suficiente para remover os traços de endotoxina da 

preparação. Nessas condições, a perda da proteína foi de apenas 5,94 % da proteína 

inicial. 

 

Tabela 4 - Quantificação do LPS contaminante em amostras de Hag submetidos ao 

tratamento com Triton X-114.   

 

 

 

* Presença do LPS medida em  unidades endotóxicas por miligrama de 

proteína, <  0,1, refere-se a valores inferiores à sensibilidade (< 0,1 

EU/mg) do ensaio. 

A 
Rendimento corresponde à porcentagem de proteína remanescente na 

fase aquosa coletada no final de cada ciclo de tratamento com Triton X-

114. 

B 
Perda: refere-se à porcentagem de perda da proteína depois de cada ciclo com 

Triton X-114. 
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4.2 Avaliação da funcionalidade da proteína Hag de B. subtilis  

A funcionalidade da proteína Hag obtida foi testada em ensaios in vitro, por meio 

da produção de Interleucina 8 (IL-8), e in vivo, por meio da medição de Interleucina 6 (IL-

6) no soro de animais tratados parenteralmente com a preparação. A figura 7 ilustra a 

produção da citocina IL-8 de forma dose dependente mediada pela ligação da flagelina 

Hag ao receptor TLR5, sugerindo assim, que não houve alterações conformacionais que 

incapacitassem a proteína de ligar-se ao receptor. 

 

Figura 7 - Atividade biológica da proteína Hag de B. subtilis. A produção de IL-8 foi medida em 
células HEK293 transfectadas com gene que codifica o receptor TLR5. Alíquotas com 
5x10^4 células foram estimuladas  por 5 horas com diferentes concentrações de Hag. 

Símbolos: ( ) HEK293 TLR5
+
 estimuladas com Hag e ( ) HEK293 TLR5

-
 

estimuladas com Hag. 

 

 

 

 

 

A interleucina 6 (IL-6) é secretada em resposta a padrões moleculares associados 

a patógenos, dentre esses a flagelina. Sua ação pró-inflamatória se dá por meio do 

recrutamento e ativação de diferentes tipos celulares, o que em geral precede o 

aparecimento de muitas outras citocinas no sangue. Por isso, foi determinada a produção 

Estimulo Hag  (μg) 
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de IL-6 no soro de camundongos BALB/c quando inoculados com uma única dose das 

flagelinas Hag e FliCd, em concentração de 5 µg/100µL, via intraperitoneal. Os resultados 

ilustrados na figura 8 demonstram que as flagelinas foram capazes de estimular a 

produção de IL-6 in vivo, alcançando o ponto máximo da produção duas horas depois de 

inoculadas as flagelinas, sugerindo que a proteína Hag se encontra em condições 

adequadas para ativação das diferentes células do sistema imune inato. 

 

 

Figura 8 - Atividade biológica da flagelina Hag de B. subtilis. A produção de IL-6 foi medida em 
amostras de sangue de camundongos Balb/C após administração i.p. de 5 µg de 

flagelina Hag ou FliCd. Símbolos: ( ) Animais inoculados com Hag e ( ) 
animais inoculados com FliCd. 
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4.3 Avaliação das propriedades imunológicas e adjuvantes da flagelina Hag de B. 

subtilis  

 

Para caracterizar o efeito adjuvante da proteína Hag, animais foram imunizados 

pelas vias i.n. e s.c. em esquema vacinal de três doses utilizando como antígeno modelo 

a OVA (Figura 9). Grupos de 5 camundongos Balb/C foram imunizados pelas duas vias 

propostas e a partir dos soros coletados um dia antes de cada dose e no dia do sacrifício 

(19, 26 e 34), foram medidos os títulos de  IgG, IgG1 e IgG2a séricos tanto para Hag 

como para OVA (figura 9). 

 

Figura 9 - Regime vacinal e coleta de sangue nos animais imunizados.   

 

 

 

As flagelinas são conhecidas por induzirem forte resposta de anticorpos anti-

flagelina após administração por via parenteral. Na figura 10 A e B pode se observar que, 

para as duas vias testadas, os anticorpos séricos anti-Hag aumentaram gradativamente 

de acordo com o número de doses. Nota-se que, de acordo com o esperado, pela via s.c. 

os títulos de anticorpos foram maiores do que os encontrados após imunização pela via 

i.n.. Os maiores títulos alcançados foram observados em animais imunizados com 5 µg de 

Hag seja pela via s.c. como pela via i.n..   
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Figura 10 - Detecção de anticorpos IgG séricos específicos para Hag em animais imunizados 

por diferentes vias. Amostras séricas de animais Balb/C administrados por via s.c. 

(A) e i.n. (B) foram coletados para quantificação dos anticorpos IgG anti-Hag por 

ELISA. As formulações usadas para os diferentes grupos foram: tampão salina fosfato 

(PBS), flagelina purificada de B. subtilis (Hag 5 μg), proteína OVA (12 μg) em 

coadministração com 5 e 50 µg de Hag pela via s.c. (Hag5, e Hag50) e OVA em 

coadministração com 5 e 10 µg de Hag pela via i.n. (Hag5, e Hag10). Os dados 

mostrados representam a média dos resultados obtidos em dois experimentos 

independentes, com grupos compostos de 5 animais. 
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Para a análise das subclasses de IgG anti-Hag utilizamos o soro coletado uma 

semana após a ultima dose do esquema de imunização. Esses soros foram analisados 

para a presença de anticorpos IgG1 e IgG2a e expressos por meio da razão entre os 

títulos para as duas subclasses de IgG. Para a via s.c., observamos um padrão de 

resposta mista com leve tendência ao perfil Th2, especialmente nos animais vacinados 

com a coadministrada com menor quantidade de Hag. Para a via i.n. também foi obtida 

uma resposta mista e, de forma contraria ao observado em animais imunizados pela via 

de mucosa, observa-se que se manteve a resposta para um padrão Th2 nos animais 

imunizados com a maior quantidade de Hag (Figura 11 A e B). 

 

 

Figura 11 - Subclasses de IgG1 e IgG2a dos anticorpos séricos anti-Hag nos diferentes 

grupos experimentais. A quantificação dos anticorpos IgG1 e IgG2a anti-Hag foi feita 

por ELISA a partir dos soros coletados dos camundongos Balb/C após cada dose 

administrada pelas vias s.c. (A) e i.n. (B). As formulações usadas foram: flagelina 

purificada de B. subtilis (Hag 5 μg), OVA (12 μg/dose) coadministrada com 5 e 50 µg 

de Hag (Hag 5 + OVA e Hag 50 +OVA) e OVA em coadministração com 5 e 10 µg de 

Hag pela via i.n. (Hag 5, e Hag 10). Os dados mostrados representam a média dos 

resultados obtidos em dois experimentos independentes, com grupos compostos de 5 

animais. 
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 A figura 12 ilustra o efeito adjuvante da proteína Hag para o antígeno modelo 

OVA. A resposta humoral dos animais Balb/C, haplotipo H-2d, contra a proteína OVA, 

administradas pelas duas vias, teve aumento gradual nos títulos anti-OVA após cada 

dose. Sendo para as duas vias, os títulos de anticorpos maiores obtidos com a formulação 

coadministrada com 5 µg de Hag. A administração das diferentes formulações pela via 

s.c. estimulou maior produção de anticorpos OVA específicos.  

 

 

Figura 12 - Detecção de anticorpos IgG séricos específicos para OVA em animais 

imunizados por diferentes vias. Amostras séricas de animais Balb/C administrados 

por via s.c. (A) e i.n. (B) foram coletados para quantificação dos anticorpos IgG anti-

OVA por ELISA. As formulações usadas para os diferentes grupos foram: tampão 

salina fosfato (PBS), proteína OVA (OVA), proteína OVA em coadministração com 5 e 

50 µg de Hag pela via s.c. (Hag5, e Hag50) e OVA em coadministração com 5 e 10 µg 

de Hag pela via i.n. (Hag5, e Hag10). Os dados mostrados representam a média dos 

resultados obtidos de dois experimentos independentes, com grupos compostos de 3 

animais, sem diferenças significativas de acordo com o pós teste de Turkey.  
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Nas diferentes formulações coadministradas com Hag como adjuvante tanto pela 

via s.c. como pela via i.n. em animais Balb/C, houve uma resposta balanceada das 

subclasses de IgG, Th1/Th2, para o antígeno OVA nos animais, como ilustrado na figura 

13. Para os grupos controle OVA e a formulação coadministrada com 5 µg de Hag da via 

s.c., que demonstrou maior produção de anticorpos OVA específicos, a resposta mostra 
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tendência para o tipo Th1. Enquanto a formulação com 50 µg de Hag da via s.c. e 

formulações da via i.n. demonstraram uma tendência para o tipo Th2.  

 

 

Figura 13 - Subclasses de IgG1 e IgG2a dos anticorpos séricos anti-OVA nos diferentes 

grupos experimentais. A quantificação dos anticorpos IgG1 e IgG2a anti-OVA foi 

feita por ELISA a partir dos soros coletados dos camundongos após cada dose 

administrada pelas vias s.c. (A) e i.n. (B). As formulações usadas foram: proteína OVA 

(OVA) (12 μg/dose), OVA coadministrada com 5 e 50 µg de Hag (Hag 5 + OVA e Hag 

50 +OVA) e OVA em coadministração com 5 e 10 µg de Hag pela via i.n. (Hag5, e 

Hag10). Os dados mostrados representam a média dos resultados obtidos em dois 

experimentos independentes, com grupos compostos de 5 animais. 
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Depois de completadas as três doses com as diferentes formulações vacinais os 

animais Balb/C foram sacrificados no dia 35 e os baços coletados para realização dos 

ensaios de ELISA de citocinas, ELISPOT e ICS. Para entender melhor o tipo de reações 

que estão sendo estimuladas entre as diversas células envolvidas na resposta imune 

adquirida e estabelecermos os perfis de ativação de linfócitos T CD4+ (Th1 ou Th2) para 

a resposta obtida e consideramos 3 citocinas para diferenciação dos perfis Th1 (IFN-γ, 

TNF-α e IL-12) e Th2 (IL-4, IL-5 e IL-10). Das três citocinas propostas para caracterização 

do perfil de resposta celular do tipo Th1 (IFN- γ, TNF-α e IL-12), só conseguimos detectar 

a principal citocina ativadora de macrófagos, o IFN- γ. As outras citocinas não foram 

detectadas. As figuras 14 A e B ilustram os títulos de produção de IFN-γ das células de 

animais imunizados com as diferentes formulações tanto pela via s.c. quanto pela via i.n.. 

Os resultados sugerem que os animais que receberam as diferentes formulações vacinais 

foram capazes de responder diante a estimulação com a proteína OVA produzindo IFN-γ, 

mas, nota-se menor produção da citocina nas células dos animais imunizados com as 

formulações coadministradas quando comparadas com as dos grupos controles. 
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Figura 14 - Dosagem de IFN-γ produzido por células do baço dos camundongos imunizados 

com as diferentes formulações vacinais.  Camundongos Balb/C foram previamente 

imunizados por via s.c. (A) ou i.n. (B) com três doses de tampão salina fosfato (PBS), 

flagelina purificada de B. subtilis (Hag), proteína OVA (OVA) (12 μg/dose), proteína 

OVA em coadministração com 5 e 50 µg de Hag pela via s.c. (A);  e OVA co-

administrada  com 5 e 10 µg de Hag (Hag 5 +OVA e Hag 10 + OVA, respectivamente). 

O padrão de expressão da citocina foi feita por Imunodetecção (ELISA), a partir dos 

sobrenadantes das culturas de células totais do baço dos animais previamente 

imunizados, depois de estimulados in vitro com a proteína OVA por três dias. Os 

dados correspondem a um experimento, realizado com grupos compostos de 3 

animais. 
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Na dosagem das citocinas do tipo Th2 que medeiam a resposta imune adquirida 

contra a proteína OVA foi possível a detecção das citocinas IL-4 e IL-10, enquanto a IL-5 

foi indetectável. Os resultados apresentados nas figuras 15 A e B sugerem que a 

produção de IL-4 foi expressivamente maior nos animais imunizados pela via s.c., sendo 

que o grupo controle Hag teve a menor produção desta citocina. Enquanto os grupos 

coadministrados tiveram maior produção quando comparada com o grupo Hag, mas, 

inferior à aferida para o grupo controle OVA. Na figura 15 B, referente aos animais 

imunizados pela via i.n. evidencia que para essa via não houve produção significativa de 

IL-4 e que apenas o grupo imunizado com Hag foi capaz de produzir IL-4 ainda que em 

baixa concentração (20 pg/mL) quando estimulado com OVA. 

 

 

Figura 15 - Dosagem de IL-4 produzido por células do baço dos camundongos imunizados 

com as diferentes formulações vacinais. Camundongos Balb/C foram previamente 

imunizados por via s.c. (A) ou i.n. (B) com três doses de tampão salina fosfato (PBS), 

flagelina purificada de B. subtilis (Hag), proteína OVA (OVA), proteína OVA em 

coadministração com 5 e 50 µg de Hag pela via s.c. (A);  e OVA coadministrada  com 

5 e 10 µg de Hag (Hag 5 +OVA e Hag 10 + OVA, respectivamente) pela via i.n. (B). O 

padrão de expressão da citocina foi feita por Imunodetecção (ELISA), a partir dos 

sobrenadantes das culturas de células totais do baço dos animais previamente 

imunizados, depois de estimulados in vitro com a proteína OVA por três dias. Os 

dados correspondem a um experimento, realizado com grupos compostos de 3 

animais. 
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Para a IL-10, que inibe a produção de citocinas do tipo Th1, nos animais imunizados 

pela via s.c. o maior titulo encontrado quando estimulado com OVA, foi aquele imunizados 

apenas com OVA, enquanto que os outros apresentaram títulos semelhantes, mas 

inferiores a esse grupo controle. Na via i.n. a maior produção foi observada no grupo 

imunizado apenas com Hag, seguido pelos grupos experimentais, mas sem diferença 

significativa quando comparado com o grupo controle OVA (Figura 16 A e B). 

 

Figura 16 - Dosagem de IL-10 produzido por células do baço dos camundongos imunizados 

com as diferentes formulações vacinais. Camundongos Balb/C foram 

previamente imunizados por via s.c. (A) ou i.n. (B) com três doses de tampão salina 

fosfato (PBS), flagelina purificada de B. subtilis (Hag), proteína OVA (OVA), proteína 

OVA em coadministração com 5 e 50 µg de Hag pela via s.c. (A);  e OVA 

coadministrada  com 5 e 10 µg de Hag (Hag 5 +OVA e Hag 10 + OVA, 

respectivamente) pela via i.n. (B). O padrão de expressão da citocina foi feita por 

Imunodetecção (ELISA), a partir dos sobrenadantes das culturas de células totais do 

baço dos animais previamente imunizados, depois de estimulados in vitro com a 

proteína OVA por três dias. Os dados correspondem a um experimento, realizado 

com grupos compostos de 3 animais.  
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Utilizamos dois outros ensaios para detecção das células responsáveis pela 

produção de IFN-γ a partir dos esplenócitos dos animais nos diferentes grupos de 

imunização. Os resultados mostrados na figura 17 A, B e C, correspondentes aos ensaios 

celulares realizados com células totais do baço de animais imunizados pela via s.c.. 

Nesse ensaio não se observou diferença significativa na ativação de células produtoras 

de IFN-γ entre os grupos após estimulação com OVA ou Hag. No ensaio de ICS, com 

marcação das células T CD4+ e T CD8+ produtoras de IFN-γ, se percebe uma diferença 

para o grupo coadministrado com 5 µg de Hag quando estimulados com OVA, mas sem 

significância estatística. Para o ensaio de ELISPOT, igualmente não foi observada uma 



60 

 

 

 

ativação de resposta celular especifica significativa contra a proteína OVA entre os 

grupos.  

 

 

Figura 17 - Efeito adjuvante da Hag pela análise da ativação dos linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
 

específicos para a OVA nos animais que foram imunizados pela via s.c. A 

resposta celular foi analisada por número de células totais do baço produtoras de 

IFN-γ por meio do (A) ELISPOT, (B) ICS para detecção do número de células TCD4
+
 

e (C) ICS para detecção do número de células T CD8
+
.  Camundongos Balb/C foram 

previamente imunizados com três doses: PBS (PBS); flagelina purificada de B. 

subtilis (Hag); proteína OVA (OVA), OVA coadministrada com 5 ou 50 µg de Hag 

(Hag 5 + OVA e Hag 50  + OVA). A análise da produção de IFN-γ foi feita 35 dias 

após a imunização em células totais do baço, depois de estimuladas in vitro com 

OVA, Hag ou meio de cultura, conforme indicado na figura, por três dias. Os dados 

representam a média de dois experimentos com grupos de 3 animais. Os valores 

representam o percentual de células T CD4
+
 e T CD8

+
 Ova específicas produtoras 

de IFN-γ no total de linfócitos T (B e C). 
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Quando analisados os resultados de ativação de células produtoras de IFN-γ dos 

animais Balb/C imunizados pela via i.n., ilustrados na figura 18 A, B e C, pode se perceber 

que o único grupo que demonstrou uma pequena diferença no número de células T CD8+ 

ativadas tanto por OVA como por Hag, sem ser significativa, foi o da formulação 

coadministrada com 5 µg de Hag quando comparada com o grupo controle OVA. 

Podemos também observar que o grupo controle Hag mostrou um expressivo aumento no 

número de células produtoras de IFN-γ quando estimuladas com Hag.  

 

 

Figura 18 - Efeito adjuvante da Hag pela análise da ativação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

específicos para a OVA nos animais imunizados pela via i.n. A resposta celular 

foi analisada por número de células totais do baço produtoras de IFN-γ por meio do 

(A) ELISPOT, (B)  ICS para detecção do número de células TCD4
+
 e (C) ICS para 

detecção do número de células T CD8
+
.  Camundongos Balb/C foram previamente 

imunizados com três doses: PBS (PBS); flagelina purificada de B. subtilis (Hag); 

proteína OVA (OVA), OVA coadministrada com 5 e 10 µg de Hag (Hag 5 + OVA e 

Hag 10  + OVA). A análise da produção de IFN-γ foi feita 35 dias após a imunização 

em células totais do baço, depois de estimuladas in vitro OVA, Hag ou meio de 

cultura, conforme indicado na figura, por três dias. Os dados representam a média 

de dois experimentos com grupos de 3 animais. Os valores representam o 

percentual de células T CD4
+
 e T CD8

+
 Ova específicas produtoras de IFN-γ no total 

de linfócitos T (B e C). 
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Em uma etapa final do trabalho foram usados animais do haplotipo H2b 

pertencentes à linhagem C57BL/6 com o objetivo de avaliar o efeito adjuvante da proteína 

Hag em outro perfil genético.  Para os ensaios de imunogenicidade foi utilizada uma única 

concentração de flagelina Hag (5 μg/dose) e empregamos o regime vacinal descrito 
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previamente (Figura 9).  De forma semelhante, mantivemos apenas um ensaio para a 

avaliação das respostas celulares anti-OVA, a produção de IFN-γ por parte dos 

esplenocitos totais em ELISPOT quando estimulados com os peptídeos MHC I e II 

específicos da OVA. Nesses ensaios de imunização foi usada a flagelina de S. 

typhimurium (FliCi) para efeito comparativo das propriedades adjuvantes na mesma 

concentração empregada para Hag. 

 

 Na figura 19 avaliamos o efeito adjuvante da proteína Hag purificada em animais 

da linhagem C57BL/6. Os resultados obtidos indicam que nessa linhagem de 

camundongos os títulos de anticorpos anti-OVA medidos são inferiores àqueles 

observados com a linhagem Balb/C. No entanto, os resultados obtidos confirmam as 

propriedades adjuvantes de Hag após coadministração com a proteína OVA por via de 

mucosa ou parenteral. Um fato a destacar foi, ao contrário do observado com animais da 

linhagem Balb/C, a obtenção de títulos de anticorpos anti-OVA levemente superiores em 

animais imunizados pela via de mucosa em relação aos animais imunizados pela via 

parenteral. Além disto, nas condições experimentais empregadas, a flagelina FliCi de 

S.Typhimurium resultou na indução de títulos de anticorpos semelhantes aos observados 

em animais imunizados com a flagelina Hag de B. subtilis. Sendo os títulos de anticorpos 

anti-OVA obtidos com as formulações coadministradas, tanto com FliCi quanto com a Hag 

pelas vias s.c. e i.n., superiores aos encontrados com animais imunizados com OVA nas 

mesmas condições experimentais. Apesar das diferenças observadas nas duas linhagens 

de camundongos empregadas, os resultados demonstram que a flagelina Hag de B. 

subtilis apresenta efeitos adjuvantes significativos quando coadministrada com a proteína 

OVA em camundongos.    

 

Figura 19 - Detecção de anticorpos IgG séricos específicos para OVA em animais 

imunizados por diferentes vias. Amostras séricas de camundongos haplotipo H-2b 

da linhagem C57BL/6, administrados por via s.c. (A) e i.n. (B) foram coletados para 

quantificação dos anticorpos IgG total anti-OVA por ELISA. As formulações usadas 

para os diferentes grupos foram: tampão salina fosfato (PBS), proteína OVA (12 

g/dose) em coadministração com 5 µg da proteína Hag ou rFliCi pelas vias s.c. e i.n. 

(Hag  5 µg + OVA e rFliCi 5 μg + OVA). Os dados mostrados representam os 

resultados obtidos de um experimento com grupos compostos de 4 animais. 
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Os dados obtidos na titulação de subclasses de IgG produzidos em animais 

C57BL/6 após a terceira dose são representados na figura 20. Diferente aos resultados 

obtidos com os animais Balb/C, pode se observar que em nenhum dos grupos das duas 

vias foram detectáveis os títulos de anticorpos IgG2c. Na via s.c., é observada maior 

produção de IgG1 no grupo que recebeu a formulação coadministrada com 5 µg de Hag. 

Enquanto na via i.n., se percebem títulos semelhantes e superiores nas duas formulações 
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coadministradas com as flagelinas quando comparada com o grupo controle (OVA), mas 

sem diferenças estatisticamente significativas.     

 

 

Figura 20 - Subclasses de IgG1 e IgG2c dos anticorpos séricos anti-OVA nos diferentes 

grupos experimentais. A quantificação dos anticorpos IgG total, IgG1 e IgG2c anti-

OVA foi feita por ELISA a partir dos soros coletados dos camundongos C57BL/6 após 

a última dose administrada pelas vias s.c. (A) e i.n. (B). As formulações usadas para 

os diferentes grupos foram: proteína OVA (OVA) (12 g/dose), proteína OVA em 

coadministração com 5 µg da proteína Hag ou FliCi pelas vias s.c. e i.n. (Hag  5 µg + 

OVA e FliCi 5 μg + OVA). Os dados mostrados representam o resultado obtido de um 

experimento com grupos compostos de 4 animais. Ausência de barra representa 

valores não detectáveis dos anticorpos no grupo experimental. 
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Os resultados de ativação de células produtoras de IFN-γ dos animais C57BL/6 

imunizados pelas vias s.c. e i.n., ilustrados na figura 21 A, B e C, demonstram que as 

formulações que usaram flagelinas como adjuvantes induziram um maior número de 

células T CD8+ específicas, ativadas pelo peptídeo OVA MHC I. Sendo que nos 

resultados obtidos com o grupo imunizado com Hag 5 µg + OVA, pela via s.c., e no grupo 

imunizado com FliCi 5 µg + OVA, pela via i.n., as diferenças na produção de IFN-γ 

mostraram-se significativas quando comparadas com os resultados obtidos com células 

dos mesmos grupos não estimulados com os peptídeos antígenos específicos e com 

células de animais imunizados apenas com OVA e estimulados com os peptídeos 

antígenos específicos.  

 

Figura 21 - Efeito adjuvante de duas flagelinas pela análise da ativação dos linfócitos T 

CD4+ e T CD8+ específicos contra OVA nos animais imunizados pelas vias s.c. e 

i.n. A resposta celular foi analisada por número de células totais do baço produtoras 

de IFN- γ por meio do ELISPOT. Camundongos de haplotipo H-2b da linhagem 

C57BL/6 foram previamente imunizados com três doses: PBS (PBS); flagelina 

purificada de B. subtilis (Hag); flagelina purificada de Salmonella typhimurium (FliCi); 

proteína OVA (OVA) e OVA coadministrada com 5 µg de Hag ou FliCi (Hag 5 µg + 

OVA e FliCi  5 µg + OVA). A análise da produção de IFN-γ foi feita 35 dias após a 
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imunização em células totais do baço, depois de estimuladas in vitro com o peptídeo 

OVA especifico para células T CD4+, T CD8+ ou meio de cultura, conforme indicado 

na figura, por 24 horas. Os dados representam o resultado obtido de um experimento 

com grupos de 4 animais. * P<0.05, diferença significativa em relação às células do 

mesmo grupo que receberam meio de cultura sem estímulo (Controle) ou OVA e 

reestimulação com os peptídeos antígenos específicos.  
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5 - Discussão 

 

Nas últimas décadas foram descobertos inúmeros adjvuantes com propriedades 

moduladoras da resposta imune contra um antígeno modificando de diferentes formas o 

tipo de resposta induzida. Apesar disso, apenas cinco adjuvantes foram licenciados para 

o seu uso em formulações vacinais em humanos (O´Hagan et al., 2009). Algumas das 

razões que dificultam a aprovação para uso em humanos de novos adjuvantes são: o 

baixo perfil de tolerabilidade, presença de reações locais significativas, e o alto custo. 

Sem dúvida, o principal problema é a segurança já que a ação de um adjuvante está 

correlacionada com sua toxicidade. O complexo desafio na descoberta de um novo 

adjuvante a ser aprovado é refletido no fato de que o adjuvante alum, descoberto a pouco 

mais de 90 anos, é ainda o adjuvante presente na maioria das formulações vacinais em 

uso (O´Hagan et al., 2009; Mbow et al., 2010 and Coffman et al., 2010). Neste projeto, 

estudamos a possibilidade de se obter um novo adjuvante que consiga aliar as 

propriedades adjuvantes das flagelinas bacterianas às vantagens intrínsecas de 

segurança do Bacillus subtilis. Os resultados apresentados nesse trabalho refletem a 

complexidade da resposta imunológica gerada pelas flagelinas e o potencial papel 

adjuvante da Hag. Demonstramos que de acordo com a via de administração, i.n. ou s.c., 

igual formulação vacinal contendo em coadministração a flagelina Hag, pode promover 

diferentes perfis de resposta imunológica. A Hag demonstrou baixa imunogenicidade e 

baixa efetividade na indução de uma resposta imune celular, mas, em compensação, teve 

bom efeito adjuvante na indução de resposta de anticorpos antígeno específica, inclusive 

na via i.n.. Apesar da reduzida atividade em relação à ativação de respostas celulares em 

animais Balb/C, a flagelina Hag foi capaz de estimular significativamente a produção de 

IFN-γ por parte das células T CD8+ quando administrada em animais da linhagem 

C57BL/6, de forma semelhante ao obtido com a flagelin FliCi de S. Typhimurium.  Dessa 

forma, esse trabalho mostra a viabilidade na obtenção de um adjuvante que além de 

consolidar os benefícios de um bom adjuvante, principalmente na estimulação da 

resposta humoral, e as propriedades inócuas da bactéria B. subtilis, é de fácil obtenção e 

altamente rentável para as pesquisas vacinais devido aos baixos custos e simples 

procedimentos requisitados para sua obtenção.  
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Sabendo que a análise comparativa sequencial é um método primário pelo qual 

podem ser identificados elementos funcionais, nota-se que as flagelinas Hag e FliCi 

possuem alta porcentagem de identidade nas regiões N- e C terminais o que poderia 

indicar uma conservação, pelo menos parcial, das propriedades imunomoduladoras 

dessas flagelinas uma vez que nesses domínios estão localizados os sítios de 

reconhecimento de receptores das células do sistema imunológico. Essas regiões por 

serem evolutivamente conservadas são alvo para o reconhecimento como padrões 

moleculares associados a patógenos por parte das células do sistema imunológico do 

hospedeiro (Gewirtz et al., 2001; Hayashi et al., 2001; Andersen-Nissen et al., 2005; 

Honko et al., 2005 and Lightfield et al., 2008). Conforme pudemos observar, o 

alinhamento das regiões conservadas das flagelinas de B. subtilis e de S. typhimurium 

indicou valores de 46 e 53% de identidade nas regiões N- e C-terminal, respectivamente. 

Essas regiões envolvem 170 resíduos da região N- terminal e 100 resíduos na região C-

terminal. Na região hipervariável praticamente nenhuma conservação foi observada entre 

as duas flagelinas, porém a flagelina Hag foi reconhecida pelos anticorpos anti-FliCi em 

ensaio de imunoblot sugerindo compartilhamento de epítopos nessa região ou a presença 

de epítopos para células B nas regiões conservadas. Essas informações nos levaram a 

avaliar diferenças nas propriedades inflamatórias e adjuvantes dessas flagelinas.   

 

 Em uma etapa inicial do trabalho foi preciso definir alguns parâmetros importantes 

para a extração e purificação da proteína flagelar de B. subtilis para posterior análise das 

características imunológicas. Comparamos a expressão da flagelina em duas linhagens 

de laboratório: a linhagem 1012 (Saito et al., 1979) e a linhagem WB800 (Wu et al., 2002) 

caracterizada por uma deleção genética que a faz deficiente na produção de sete 

proteases extracelulares e uma intracelular, mitigando assim, o problema da degradação 

de proteínas extracelulares pelas proteases secretadas. Os resultados obtidos 

demonstram que a linhagem WB800 apesar de ter sido manipulada geneticamente não 

apresentou alteração na produção de flagelina sendo semelhante à linhagem 1012 em 

relação a esse aspecto. Além disto, com o protocolo utilizado para extração da Hag foi 

também demonstrado ser possível obter a flagelina na forma solúvel e em grandes 

quantidades.  
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Observamos que a expressão da flagelina Hag varia durante o ciclo de 

crescimento do B. subtilis. De fato, nossas observações confirmaram resultados 

anteriores descritos por Bergara e colaboradores (2003) que demonstram a expressão 

variável do gene hag e um pico de expressão ao fim da fase exponencial do crescimento 

bacteriano. No ensaio da extração da flagelina em três fases do crescimento da cultura 

que correspondiam ao inicio, meio e fim do crescimento exponencial, observamos a maior 

expressão no ponto correspondente à fase estacionaria, o que permitiu a obtenção da 

proteína em maior concentração e com menos contaminantes quando comparada com as 

outras condições. Determinada a melhor densidade óptica para a extração da flagelina, foi 

definida a melhor condição para a quebra e liberação dos flagelos em função do número 

de ciclos de agitação em homogeneizador tipo “blender". O uso de três ciclos de 

homogeneização resultou em bom rendimento da proteína no sobrenadante com um 

mínimo de lise celular, o que reduziu a presença de contaminantes na preparação final. O 

emprego da linhagem B. subtilis WB800 certamente contribui para reduzir o risco de 

perda da proteína. Por outro lado, a ausência de atividade proteásica indica que não 

ocorreu lise celular durante o procedimento de extração da flagelina, visto que essa 

linhagem produz algumas proteases intracelulares (Ye et al., 1996 and Schallmey et al., 

2004). 

 

Bactérias gram-positivas, em contraste com as bactérias gram-negativas, não 

possuem a membrana celular externa e, consequentemente, não produzem LPS, 

substância pirogênica que frequentemente contamina preparações proteicas derivadas de 

bioprocessos. Embora não produza LPS, detectamos a presença de endotoxina nas 

preparações de Hag, provavelmente decorrente de todas as condições laboratoriais 

empregadas durante o processo de extração e purificação. Essa constatação nos levou a 

realizar uma etapa de descontaminação com Triton X-114 que tem como principio a 

formação de duas fases do sistema micelar aquoso graças à diferença entre os ambientes 

físico-químicos, possibilitando a retirada de LPS contaminante. De acordo com 

observações previamente publicadas (Aida et al.,1990; Liu et al., 1997 and Magalhães et 

al., 2007), além dessas propriedades, o detergente dissocia a endotoxina  da proteína, o 

que torna possível, sob condições apropriadas, a separação não só das moléculas de 

LPS livres  senão também  as moléculas associadas à proteína. Nesse procedimento de 

descontaminação de LPS foi possível reduzir a concentração de LPS (cerca de 40 
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unidades endotóxicas por miligrama) para níveis inferiores à sensibilidade do kit (0,1 

EU/mg) com apenas um ciclo de tratamento com o detergente e uma perda de apenas 6% 

da proteína, valores semelhantes aos encontrados previamente por outros autores (Aida 

et al, 1990) 

 

Após definir o método de obtenção e purificação da proteína Hag, fomos analisar a 

funcionalidade da proteína pelas suas propriedades inflamatórias. Para tanto, 

determinamos a capacidade da preparação em induzir in vitro a produção de IL-8 

utilizando culturas de células HEK-293 transfectadas com o gene que codifica o receptor 

TLR5. Os resultados demonstram claramente que a proteína Hag obtida mantém sua 

capacidade de interação com o receptor celular. De acordo com a literatura as 

propriedades biológicas das flagelinas estão associadas, pelo menos em parte, ao 

reconhecimento e ligação ao receptor TLR5, responsável por ativar uma cascata de 

sinalização via MyD88 resultando na ativação de NF-kB e consequentemente na 

produção de mediadores inflamatórios, como TNF-α, IL-6 e IL-8 (Gewirtz et al., 2001; 

Hayashi et al., 2001; Honko et al., 2004 and Mizel et al., 2010). Desses mediadores 

inflamatórios, a IL-8, produzida por vários tipos de células incluindo monócitos, 

macrófagos, neutrófilos, células endoteliais e epiteliais (Hoffmann et al., 2002), é 

considerada de importância clínica. Isso se deve ao fato que, durante as primeiras fases 

da infecção, possui um papel fundamental no início e mediação da resposta imune inata 

pelo recrutamento de neutrófilos, linfócitos e eosinófilos ao sitio da infecção (Huber et al., 

1991). Outro teste de funcionalidade para essa proteína foi realizado in vivo visando 

quantificar a produção de IL-6 em camundongos que receberam Hag por via 

intraperitoneal. Observamos um padrão de resposta esperado com aumento na produção 

de IL-6 nas primeiras horas após inoculação. A IL-6 é produzida por linfócitos T, 

fibroblastos e monócitos em resposta a padrões associados a patógenos e tem como 

base para a sua ação pro-inflamatória o recrutamento e ativação de diferentes tipos 

celulares, o que em geral precede o aparecimento de muitas outras citocinas no sangue 

(Eaves-Pyles et al., 2001). Por tanto, os resultados obtidos mostraram que a proteína Hag 

manteve suas propriedades biológicas e capacidade inflamatória após o processo de 

extração e purificação. 
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Para a avaliação da capacidade adjuvante da Hag foi estabelecido um regime 

vacinal contemplando uma via de mucosa e uma via sistêmica. A escolha da via de 

inoculação tem um efeito significativo no tipo de resposta imune induzida em animais 

imunizados com flagelina como adjuvante (Adar et al., 2009, Braga et al., 2010 and Mizel 

et al., 2010). Em geral, os estudos feitos com flagelinas empregam vias parenterais, em 

particular, a via s.c.. No entanto, as superfícies das mucosas constituem a principal 

entrada da maioria dos patógenos, e representam a primeira linha de defesa contra 

microrganismos patogênicos (Ramos et al., 2004). Segundo vários autores, essa via além 

de induzir resposta imune local tem a capacidade de induzir efetivamente respostas 

sistêmicas resultando em proteção efetiva para o hospedeiro. De fato, o uso da via de 

mucosas no desenvolvimento de estratégias vacinais tem sido explorado com intuito de 

aproveitar as vantagens inerentes ao sistema imune de mucosas (Gewirtz et al., 2001; 

Hawn et al., 2003; Yuki et al., 2003; Petrovsky et al., 2004; Strindelius et al., 2004 and 

Holmgren et al., 2005). Desta forma, decidimos avaliar também o efeito adjuvante de Hag 

após co-administração com o antígeno pela via i.n.  

O uso de flagelinas como adjuvantes vacinais é considerado contraditório devido à 

alta imunogenicidade (Parish, 1996; Sanders et al., 2006 and Vijay-Kumar et al., 2010). 

Nesse sentido, flagelinas de menor imunogenicidade seriam adjuvantes vacinais mais 

promissores. No presente trabalho, foram observados, tanto na via s.c. quanto na i.n., 

baixos títulos de anticorpos específicos anti-Hag que aumentaram gradativamente com o 

número de doses empregadas. Sendo esses títulos superiores para a via s.c. quando 

comparada com os da via i.n.. Tal fato se explica pelo controle do sistema imune de 

mucosa sobre a resposta desencadeada evitando que respostas exacerbadas ou 

potencialmente prejudiciais para o hospedeiro sejam induzidas. Essa característica é um 

dos pontos diferenciais entre o sistema imune de mucosa e o sistêmico, pois, esse último, 

normalmente funciona em meio estéril e a presença de qualquer antígeno externo faria 

com que a resposta desencadeada fosse maior (Holmgren et al., 2005 and Lawson et al., 

2011). Trabalhos relatam que a deleção de resíduos da região hipervariável poderia 

reduzir a antigenicidade das flagelinas. Como publicado por Yoshioka e colaboradores 

(1995), a flagelina de S. Typhimurium (FliCi ∆204-292) com deleção de 99 aminoácidos na 

região hipervariável foi pouco reconhecida pelos anticorpos dirigidos à flagelina intacta. 

Dessa forma, a proteína Hag representaria uma flagelina com mais baixa 
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imunogenicidade com conservação do seu potencial adjuvante e dirigindo a resposta 

desenvolvida pelo hospedeiro especificamente contra o antígeno.  

O efeito adjuvante da proteína Hag na produção de anticorpos contra o antígeno-

modelo OVA em animais Balb/C foi bem caracterizado para as duas vias. Em trabalho 

anterior, publicado por Huleatt e colaboradores (2007), a imunização de camundongos 

Balb/C por via parenteral com a flagelina FljB de Salmonella em co-administração com 

OVA não resultou em efeito adjuvante significativo para a resposta de anticorpos séricos 

OVA-específicos. Em nossos ensaios observamos ainda que a imunização pela via s.c. 

resultou em aumento em relação ao grupo que recebeu apenas OVA no regime de três 

doses. Esses resultados mostram-se semelhantes ao trabalho anterior em que animais 

Balb/C imunizados pela via i.n. com flagelina FljB de S. Typhimurium como adjuvante 

apresentaram aumento na resposta de anticorpos OVA-específicos (Pino et al., 2005). Em 

nossos ensaios adotamos a incorporação de 5 μg de Hag/dose como a concentração para 

caracterização das propriedades adjuvantes das flagelinas após administração pelas duas 

vias em função de trabalhos anteriores realizados com flagelinas de Salmonella. Os 

resultados obtidos com camundongos Balb/c e C57BL/6 em imunizações com a flagelinas 

Hag e FliCi como adjuvantes indicam que nas duas vias testadas as flagelinas de B. 

subtillis e Salmonella apresentam papel adjuvante semelhante frente às respostas de 

anticorpos anti-OVA, embora diferenças nos valores dos títulos de anticorpos tenham sido 

notadas entre as duas linhagens de animais, particularmente em relação às respostas 

sistêmicas induzidas nos animais C57BL/6. Nos animais Balb/C observamos uma melhor 

resposta na produção de anticorpos pela via s.c. quando coadministrada a formulação 

com Hag, Por outro lado, os animais C57BL/6 apresentaram pequena resposta especifica 

a OVA. . 

Em animais Balb/c imunizados com a flagelina Hag como adjuvante pelas vias s.c. 

e i.n. a tendência de modulação da resposta mediada por linfócitos auxiliadores foi 

claramente mista, concordando com a tendência da resposta humoral relatada no trabalho 

de Lee e colaboradores (2006) quando imunizaram animais da linhagem Balb/C com a 

flagelina de Vibrios vulnificus pela via i.n.. Nos ensaios realizados para a determinação do 

padrão de resposta de anticorpos nos animais C57BL/6, houve detecção de altos títulos 

de anticorpos IgG1, mas não foi possível a detecção de IgG2c em nenhum dos grupos 

para as duas vias, em concordância com o trabalho de Cunningham e colaboradores 
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(2004) no qual demonstram que 14 dias após imunização, via intraperitoneal, em 

camundongos C57BL/6 com FliCi teve altos títulos de anticorpos IgG1, mas não IgG2c. 

Sugerindo assim, que as diferenças no background genético das duas linhagens de 

camundongos (Balb/C e C57BL/6) podem resultar em diferencias na ativação de linfócitos 

T CD4+ auxiliadores, como sustentado por Sbrogio-Almeida e colaboradores (2004).  

Avaliamos também a modulação do sistema imune dos animais imunizados com a 

flagelina Hag por meio da detecção de citocinas secretadas por células T a partir de 

baços de animais previamente imunizados e estimulados in vitro com o antígeno. Em 

semelhança a dados anteriormente publicados para flagelina de Salmonella (Dowling et 

al, 2008), nossos resultados indicam que em camundongos Balb/C imunizados pela via 

s.c. não houve aumento na estimulação da produção de IL-10 nos animais imunizados 

com Hag em relação ao grupo controle sem adjuvante. Resultado semelhante foi obtido 

após medição da produção da IL-4, resultado que conflita com observações anteriores 

feitas por outro grupo após o uso de flagelinas de Salmonella (Didierlaurent et al., 2004). 

Ao analisarmos o perfil das citocinas determinantes do padrão Th1 encontramos que a 

produção de IFN-γ foi estimulada pela flagelina Hag nos animais Balb/c. Esse dado reflete 

o resultado obtido no ELISPOT, no qual foram observadas as células produtoras de IFN-γ 

nos grupos co-administrados e no grupo controle imunizado apenas com OVA. Segundo 

Collins e colaboradores (1991), a redução das pontes dissulfeto é chave para o 

processamento das proteínas pelas células dendríticas e a OVA, utilizada como estimulo 

especifico para os esplenócitos, contém uma ponte dissulfeto entre os resíduos 74 e 121 

(Thompson et al., 1978 and Stein et al., 1991), o que poderia dificultar o correto 

processamento e apresentação dos epitopos alvo aos linfócitos específicos. Esse fato 

poderia explicar a dificuldade encontrada na medição de respostas celulares por meio de 

citometria e marcações intracelulares. 

De acordo com o publicado por Nempont e colaboradores (2008), a detecção 

sistêmica da flagelina não envolve os mesmos determinantes moleculares que a detecção 

pela mucosa, o que explicaria diferenças nas propriedades adjuvantes de Hag quando 

administrada pelas diferentes vias, s.c. e i.n.. Os resultados obtidos dos experimentos 

realizados com animais Balb/C, previamente imunizados pela via i.n., sugere maior 

produção de IL-4 para o grupo controle Hag quando comparada com a produção 

detectada tanto nos grupos coadministrados como no grupo controle OVA. Para a 
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produção de IL-10 encontramos que Hag consegue estimular também a sua produção, 

mas, dessa vez, foi detectado produção da citocina nos grupos que receberam as 

formulações coadministradas, contrario ao sugerido para a IL-4. Ao analisarmos a 

produção de IFN-γ, pode-se observar que foi ligeiramente superior no grupo que recebeu 

apenas Hag quando comparados com os outros grupos, sugerindo que Hag por si só é 

capaz de estimular a produção de IFN-γ, como sugerido na literatura, porém, quando 

coadministrada com a OVA, os níveis detectados são semelhantes aos do grupo controle 

OVA.  

 

A partir dos resultados obtidos do ELISPOT podemos observar que, nos animais 

Balb/C imunizados pela via i.n., houve um sutil incremento na produção de IFN-γ no grupo 

que recebeu 5 μg de Hag em coadministração, enquanto os outros grupos mostraram 

produção semelhante aos não reestimulados. No entanto, a marcação intracelular (ICS) 

para detecção do IFN-γ produzido pelas células T CD8+ e CD4+, mostrou ligeira maior 

participação dos linfócitos T CD8+, em concordância aos trabalhos relatados por vários 

autores (Cuadros et al., 2004, Braga et al., 2010 and Ayres et al., 2012) e o publicado pelo 

nosso grupo (Braga et al., 2008), no qual é demonstrada a capacidade da flagelina (FliCd) 

em ativar células T CD8+. Entretanto, nós sugerimos que na produção do IFN-γ esteja 

envolvida a atuação de outros tipos de células além das células T CD8+, pois, como 

publicado por outros autores, o efeito adjuvante das flagelinas, graças à interação do 

receptor TLR5, pode ativar tanto células CD11c+ como macrófagos (Didierlaurent et al., 

2004; Bates  et al., 2009; Vijay-Kumar et al., 2010 and Letran et al., 2011). Nos ensaios de 

ELISPOT realizados com as células esplênicas de camundongos C57BL/6 imunizados 

pela via i.n. foram usados os peptídeos MHC I e II OVA restritos como reestimulo. Esses 

resultados demonstraram mais claramente o efeito adjuvante das flagelinas, Hag e FliCi, 

na ativação das células T, principalmente as células T CD8+, sendo evidenciado com 

diferença significativa, o papel adjuvante da Hag quando a via de imunização foi a s.c. e 

da FliCi quando a via de imunização foi a i.n.. 

Dessa forma, concluímos que a flagelina Hag de B. subtilis apresenta efeito 

modulador sobre o sistema imunológico de camundongos que resulta em ação adjuvante 

sobre a produção de anticorpos sistêmicos antígenos-específicos aliado a uma baixa 

imunogenicidade, refletida nos baixos níveis de anticorpos anti-Hag detectados nos 



76 

 

 

 

animais imunizados. Por outro lado, a facilidade na obtenção da proteína e a ausência de 

endotoxina reduzem de forma significativa o custo de produção da proteína. Tais 

características apontam para a viabilidade no uso da flagelina Hag como adjuvante em 

diferentes formulações vacinais.  
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Os resultados obtidos nesse estudo representam uma contribuição importante 

sobre as propriedades imunomoduladoras da flagelina Hag de B. subtilis e fornecem 

evidências sobre a viabilidade na obtenção de compostos que além de possuir 

propriedades adjuvantes, não são tóxicos nem representam perigo no seu uso.  

A flagelina Hag de B. subtilis, mostrou baixa imunogenicidade, porém, foi capaz de 

estimular o aumento na resposta imune humoral nos animais após a administração tanto 

pela via subcutânea como a intranasal, sendo a resposta contra o antígeno OVA mista 

com tendência para o perfil Th2 para os animais Balb/C e para os animais C57BL/6, 

totalmente Th2.  

Foi demonstrada modulação da Hag na produção de IFN-γ por esplenócitos de 

camundongos Balb/C e C57BL/6. 

A ativação de linfócitos T CD4+ e T CD8+ produtores de IFN-γ em animais Balb/C 

imunizados com OVA tanto pela via s.c. como pela via i.n. e sob o efeito adjuvante da Hag 

não foi demonstrado. 

O efeito adjuvante na ativação das células T, principalmente as células T CD8+, da 

flagelina Hag foi evidenciado, com diferença significativa, em camundongos C57BL/6 

quando a via de imunização foi a s.c. e usado o peptídeo MHC I OVA restrito como 

reestimulo. 

Os resultados obtidos abrem perspectivas promissoras para o estudo do potencial 

da flagelina Hag de B. subtilis como adjuvante vacinal com outros modelos de imunização 

baseados em antígenos derivados de diferentes patógenos,  
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