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RESUMO

Uma das estratégias maIS prOmISSoras para a biotecnologia de vacmas é o

desenvolvimento de linhagens precisamente atenuadas, e que possam ser usadas como

carregadoras de antígenos heterólogos. Mutantes de Salmonella Typhimurium têm sido

extensivamente utilizados com essa fmalidade.

A flagelina, monômero constituinte do filamento flagelar, vem sendo empregada

como carregadora de antígenos heterólogos, inseridos na região central, hipervariável (região

IV). Inserções nessa região são freqüentemente funcionais, e levam à exposição do epitopo na

superfície do filamento. O presente trabalho explora o potencial de outras regiões da molécula

para a inserção de epitopos. Nós inserimos a mesma seqüência usada anteriomente (epitopo da

proteína M de S. pyogenes, Tipo 5) em regiões com diferentes níveis de homologia (111 e VI), e

em região totalmente conservada (VIII). Também foram feitas inserções duplas em regiões que

se mostraram toleráveis (111 e IV; IV e VI). Todas as proteínas híbridas foram sintetizadas pela

Salmonella, como demonstrado em imunoblots, usando anticorpo contra a flage1ina e contra o

peptídeo. Todas as regiões, exceto a VIII, aceitaram a inserção sem perda de motilidade, apesar

de, em alguns casos, ela ter sido extremamente reduzida. A imunogenicidade foi avaliada pela

imunização de camundongos com bactérias vivas, inativadas ou, quando possível, flage1ina

purificada. Os resultados foram similares aos descritos na literatura para inserções envolvendo

a região IV, obtendo-se um elevado título de anticorpos contra flagelina. Um baixo nível de

anticorpo contra o peptídeo também foi detectado para todas as novas linhagens testadas.

Nossos resultados com imunização de bactérias vivas sugerem uma resposta levemente melhor

ao peptídeo quando duas cópias estão presentes, mas os dados não são conclusivos.
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SUMMARY

One of the most promising strategies for the biotechnology of vaccines is the development of

precisely attenuated strains, which could be used as carriers of heterologous antigens. Mutants of

Salmonella Typhimurium have been extensively explored to this effect, since the infection ofmice by S.

Typhimurium mimics the infection of humans by S. Typhi, and the genetics of the species is extremely

well known, making it easy the obtention of defined mutants with reduced pathogenicity. Mutants with

auxotrofy in genes of the aromatic pathway are particularly attractive, since they need PABA and DHB

to grow, and these compounds are unavailable in mammalian tissues.

Flagellin, the monomer which constitutes the flagellar filament, has been used as a carrier for

heterologous epitopes, inserted in a central, hypervariable region (region IV). Insertions in this region

are often functional, and lead to exposition of the epitope at the filament' s surface. The present work

explored the potential of the other regions of the molecule for the insertion of epitopes. We inserted the

same reporter sequence (MS epitope from S. pyogenes M protein) in regions with different leveIs of

homology (111 and VI), and totally conserved (VIII). We also made double insertions in regions shown

to be permissive (111 and IV; IV and VI). AlI hybrid proteins were synthesized by Salmonella, as

demonstrated by immunoblots using antibody against flagellin and against the synthetic peptide. AlI

regions, except the highly conserved region VIII, accepted the insertions without loss of motility, albeit,

in some cases, motility was seriously reduced. Immunogenicity of the hydrids was evaluated by

immunization with live bacteria, kilIed bacteria, and purified flagellin (when possible). Results obtained

with the new constructs were similar to the ones published for insertions involving region IV, in the

sense that antibody titers to the carrier protein were very high. A low leveI of antibody to the inserted

peptide was also detected in alI groups of animaIs. Our results with live immunization suggest a slightly

better response to the peptide when two copies are present, but the data are not conclusive.



1- INTRODUÇÃO

1.1- VACINAS- ASPECTOS GERAIS

A vacinação é o meio mais eficiente para prevenção de uma ampla

variedade de doenças infecciosas. Diversos programas de vacinação resultaram na

erradicação da varíola e, recentemente, da poliomielite (nas Américas); a dramática

redução do sarampo, difteria, tétano e coqueluche, no mundo inteiro, é reflexo direto

da utilização de vacinas contra essas doenças. Com poucas exceções, a maioria das

vacinas é administrada como parte de um programa rotineiro de imunização infantil. O

maior problema encontrado por esses esquemas de imunização primária é a

necessidade de múltiplas doses de vacinas, além de repetidos reforços periódicos.

O princípio que norteia a vacinação é relativamente simples: induzir em

um indivíduo um estado de sensibilização tal que, havendo contato com o

microrganismo patogênico, uma rápida e efetiva resposta imune secundária seja

desenvolvida, levando à prevenção da doença. Um bom resultado depende da

habilidade dos linfócitos, tanto células B quanto T, responderem a antígenos

específicos e se desenvolverem em células de memória. Dessa maneira, representam

uma forma de imunidade adaptativa ativamente ampliada (Mims et ai., 1993). Em

contraposição, encontra-se a imunidade passivamente adquirida, onde proteção

temporária contra uma infecção é estabelecida pelo fornecimento de anticorpos pré

formados de outro indivíduo da mesma espécie ou de espécies diferentes. Essa

proteção é gradualmente perdida, uma vez que os anticorpos adquiridos são utilizados

por ligação ao antígeno e/ou catabolizados pelo organismo (Roitt, 1994).

Uma propriedade importante das vacinas é estimular uma forte resposta

unune, estabelecendo um nível de anticorpos adequado e sensibilização de uma

população de células de memória que possam responder rapidamente a um contato

posterior com o antígeno e, dessa forma, gerar proteção contra a infecção. Nem todos
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os tipos de moléculas são igualmente efetivos nessa função: polissacarideos, por

exemplo, são geralmente muito menos imunogênicos do que proteínas e geram

somente uma imunidade de curta duração, além de não produzirem resposta ativando

.células T. Algumas vezes, como no caso da poliomielite, é necessário um alto título de

anticorpos no sangue. Ao contrário, em doenças causadas por micobactéria como

tuberculose~ a imunidade mediada por células é a mais efetiva. O local da resposta

imune desenvolvida pela vacinação também é muito importante. Por exemplo, em

cólera, os anticorpos precisam estar na luz do intestino (ou na mucosa intestinal) para

inibir a aderência e colonização da parede intestinal; anticorpos no sangue serão de

pouca utilidade, a menos que os organismos sejam invasivos (Salyers & Whitt, 1994).

Outros fatores importantes que devem ser considerados para produção de

uma vacma são: custo de produção, estabilidade das preparações e a segurança.

Vacinas constituem uma contribuição importantíssima para programas de saúde

pública, e somente poderão ser estendidas a mi~ões de pessoas se o custo não for

elevado, principalmente em países subdesenvolvidos. Em geral, uma vacina constituída

por um componente bacteriano purificado ou uma vacina obtida por combinação de

vários componentes é mais cara do que uma vacina preparada a partir de uma bactéria

intacta, devido aos custos adicionais da purificação e processamento dos componentes

bacterianos. Do ponto de vista de custo e segurança, uma vacina oral teria vantagem

sobre uma vacina injetável, devido aos problemas e despesas associados à aplicação

dessa última. Além disso, também seria a forma mais indicada para obter proteção

contra diferentes patógenos entéricos. Somente algumas vacinas como poliomielite,

cólera e febre tifóide são licenciadas para administração oral; todas consistindo de

linhagens vivas atenuadas, mimetizando a infecção natural (European Comission

COST/STD, 1996). Quanto à estabilidade, o ideal seria obter uma vacina estável

mesmo sob condições climáticas extremas, preferencialmente sem refrigeração

(Salyers & Whitt, 1994). O uso de bactérias geneticamente modificadas e imunização

por DNA são duas ferramentas que poderiam ser empregadas para obtenção de

componentes para vacinas de forma mais acessível e com menor custo.
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Atualmente, a segurança é um dos fatores mais importantes no

desenvolvimento de vacinas, principalmente na busca de vacinas atenuadas (Roitt,

1994). Em geral, a probabilidade de vacinas complexas consistindo de bactérias

inteiras mortas causarem efeitos adversos é maior do que as produzidas a partir de

componentes definidos. A razão disso é que a presença de grande quantidade de LPS e

outros componentes da parede celular bacteriana pode gerar efeitos nocivos. Para

vacinas vivas, o ponto mais importante é a garantia da não reversão ao fenótipo

virulento após a imunização e, também, que pessoas com o sistema imune

comprometido não venham a adquirir infecção após a imunização, como já foi descrito

no caso da utilização da BCG em pacientes aidéticos ou outro tipo de problema

imunológico (Salyers & Whitt, 1994).

O requerimento mínimo de uma vacina é que ela deva conter alguns (ou

no mínimo um) antígenos protetores do microrganismo em questão. As vacinas atuais

consistem de microrganismos mortos, de :fragment~s subcelulares ou ainda organismos

cuja virulência foi artificialmente reduzida, cada tipo apresentando vantagens e

desvantagens. Além desses três, outras novas estratégias vêm sendo desenvolvidas na

área, visando uma melhora da resposta imune. Entre elas, destacam-se o uso de

lipossomos e imunização com DNA.

Os lipossomos são pequenas vesículas lipídicas utilizadas como agentes

para a apresentação de antígenos ao sistema imune. Embora a forma exata de atuação

de lipossomos na indução de resposta imune seja desconhecida, é possível que ele atue

como um vacúolo de estoque de antígenos dentro do macrófago ou, talvez, por união à

membrana do macrófago, formando um complexo imunogênico. Com essa tecnologia,

é possível criar vacinas com múltiplos antígenos, diferentes adjuvantes, e voltadas para

moléculas alvo específicas. Esses veículos, obtidos por diferentes formulações, podem

fornecer lenta liberação do antígeno (ou qualquer droga ou hormônio) por períodos de

até vários meses (Roitt, 1994).

A descoberta recente de que a inoculação direta de DNA purificado em

células musculares não só leva à produção da proteína codificada por esse DNA, mas

também à geração de uma resposta imune contra ela, abriu uma nova linha de pesquisa
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no campo de vacinas. Resultados swpreendentes vêm sendo obtidos com DNA

introduzido mecanicamente, por injeção para células musculares ou derme, não

somente se obtendo expressão, mas também longa persistência, sendo que esse

parâmetro poderá se mostrar como um problema para a regulamentação e aprovação de

produtos. Alguns trabalhos com DNA introduzido em mucosas (nasal, retal) têm sido

descritos, mas estudos profundos devem ser realizados, visando sistemas que

empreguem o DNA (European Comission COST/STD, 1996).

Vacinas com organismos mortos ou inativados são usadas quando não

existem organismos atenuados disponíveis, isto é, onde atenuação estável da linhagem

não foi obtida ou ocorre fácil reversão para o fenótipo virulento. Elas têm a vantagem

de não infectar, portanto são relativamente seguras, mas geralmente apresentam

imunogenicidade mais baixa e, conseqüentemente, necessidade de várias doses. A

inativação pode ser feita por vários processos. Na vacina mais antiga contra

poliomielite (Salk), os vírus são inativados com ~ormaldeído. Já para inativação de

bactérias, o mais usado é formaldeído, fenol, acetona ou, simplesmente, calor. Alguns

exemplos de vacina usando esses métodos são: febre tifóide (Salmonella Typhi

inativada por aquecimento e preservada por fenol ou acetona), Vibrio cholerae

inativado por calor, Yersinia pestis, por formaldeído. Um cuidado especial deve ser

tomado para evitar que antígenos protetores sejam destruídos durante o processo de

inativação.

Vacinas com frações subcelulares são produzidas quando a imunidade

protetora pode ser obtida através de inoculação com um componente do

microrganismo. A utilização de um componente como vacina pode evitar problemas de

supressão de resposta a antígenos protetores ou hipersensibilidade, muito comum

quando se utiliza um parasita ou bactéria completa para imunização. Alguns exemplos

de componentes celulares utilizados em preparações vacinais são: cápsulas de

polissacarídeos de pneumococos, hemófilos, meningococos e antígenos de superficie

do vírus de hepatite B. Exotoxinas bacterianas, como as produzidas por difteria e pelo

bacilo do tétano, são usadas como imunógenos após serem tratadas com formaldeído,

sem permitir a destruição dos determinantes antigênicos. O toxóide, assim gerado, é
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geralmente administrado depois da adsorção a hidróxido de alumínio, que age como

adjuvante, aumentando a produção de anticorpos.

Atualmente, com a tecnologia do DNA recombinante, é possível clonar

parte de um gene que codifica uma proteína, ou mesmo a proteína inteira, e expressá-lo

em um vetor apropriado. O potencial da clonagem gênica é obviamente vasto e, em

príncipio, econômico, mas existem dificuldades na identificação de um bom vetor de

expressão, na obtenção da estrutura correta da cadeia polipeptídica, para produzir uma

proteína ativa, e na separação do produto requerido da cultura em um estado não

denaturado. Antígenos também podem ser representados por pequenos peptídeos de

seqüência correspondente a importantes epitopos de diferentes microrganismos,

existindo extensa pesquisa na questão de como selecionar o peptídeo correto e tomá-lo

o mais imunogênico possível.

As vacinas atenuadas geralmente são mais efetivas que as inativadas. O

objetivo da atenuação é produzir um organismo modificado que mimetize o

comportamento natural do microrganismo, sem causar a doença. Em muitos exemplos,

a imunidade conferida por vacinas mortas, mesmo quando administradas com

adjuvantes, é freqüentemente inferior à resposta resultante de infecções com

orgamsmos vivos atenuados. Isto deve ser devido, em parte, à replicação dos

orgamsmos vivos nos tecidos do hospedeiro, oferecendo ao sistema imune maior

quantidade de antígeno e por mais tempo. Outra vantagem significativa é que a

resposta imune ocorre no sítio da infecção natural (Roitt, 1994).

Esses organismos atenuados podem ser obtidos através da simples

identificação de linhagens heterólogas que são virulentas para outras espécies, mas

avirulenta no homem, como foi o caso do vírus da varíola usado como vacina, que era

originário de vacas, ou podem ser obtidos por outros meios. Uma outra forma é

modificar as condições de crescimento dos organismos e, como exemplo disso, pode

se citar a obtenção de uma linhagem de Mycobacterium tuberculosis que se tomou

atenuada por inúmeras passagens em meio de cultura. Calmette e Guérin (1908), no

Instituto Pasteur, adicionaram bile ao meio de cultura numa tentativa de obter um

crescimento mais disperso dos organismos. Depois de 13 anos de cultura nesse tipo de
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melO, a linhagem permaneceu atenuada. Esse organismo, BCG (Bacilo Cahnette

Guérin), tem sido empregado largamente na imunização até os dias de hoje. Outro

exemplo é o da atenuação do vírus influenza e outros vírus do trato respirátorio por

adaptação ao frio. Os organismos podem crescer a baixas temperaturas (32-34°C) no

trato respiratório superior, mas falham em produzir os sintomas da doença devido à sua

inabilidade de replicar no trato respiratório inferior (37°C).

Com o desenvolvimento da tecnologia de DNA recombinante, é possível

induzir, deliberadamente, mudanças genéticas de forma conhecida e definida, que

podem ser utilizadas tanto para vírus, bactérias e parasitas. A maioria é mutante por

deleção, afetando genes de virulência. Como exemplos experimentais, pode-se citar a

linhagem de poliovírus tipo 2, com uma única mudança de base, vírus causadores da

raiva sem a via completa da timidina kinase, organismos de V cholera sem o gene para

a subunidade A da toxina, linhagens de Salmonella com mutações aro ou galE

(European Comission COST/STD, 1996).

1.2- VACINAS CONTRA FEBRE TIFÓIDE

Tem sido extremamente díficil desenvolver uma vacina aceitável e

efetiva contra doenças causadoras de diarréia, mesmo empregando-se a apresentação

de antígenos à mucosa, uma forma com alto potencial para produção de uma vacina

eficiente. Cólera, disenteria e salmonela (particularmente a tifóide) têm sido alvo de

inúmeros estudos visando o desenvolvimento de vacinas (Dougan, 1994).

Infecções por Salmonella permanecem como um sério problema de saúde

mundial. Estes patógenos, formados por um grupo com espécies muito próximas e

diversos sorotipos, são capazes de causar uma série de doenças em mamíferos,

variando de gastroenterite a infecções disseminadas, envolvendo órgãos do sistema

fagocítico mononuclear, a saber: baço, figado, linfonodos e medula. No homem,

Salmonella Typhi, o agente causador da febre tifóide, é o exemplo mais dramático de
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uma salmonela invasiva, apesar de outras linhagens poderem igualmente causar

infecções sistêmicas (Chatfield, 1989).

A febre tifóide é uma infecção aguda, generalizada, do sistema

reticuloendotelial, tecido linfóide intestinal e vesícula, causada pela Salmonella Typhi.

A doença pode ser caracterizada por febre alta persistente, desconforto abdominal,

mal-estar e dor de cabeça. Salmonella Enteritidis, sorotipos A e B, também causam

febre entérica (febre paratifóide), a qual, em muitos casos, é clinicamente

indistingüível de febre tifóide. Em geral, nas regiões onde a febre entérica é endêmica,

a febre tifóide corresponde a aproximadamente 90% dos casos, enquanto a paratifóide

constitue o restante (Levine et ai., 1989).

As primeiras vacinas empregadas contra a febre tifóide (fmal do século

XIX) foram produzidas a partir de S. Typhi inativada (por calor ou fenol) e utilizadas

como vacinas parenterais, produZindo severas reações adversas, locais e generalizadas.

Vacinas produzidas a partir de células inteiras ~ortas, inativadas por acetona ou

formalina, administradas por via oral, foram amplamente estudadas nos anos 60 e 70,

resultando em vacinas com baixa eficiência e curto período de proteção. A via de

imunização preferida voltou a ser a parenteral, devido à melhora da resposta, mesmo

empregando-se as células inativadas. Esta vacina mostrou eficiência razoável, mas

variável, e respostas inflamatórias diversas em uma fração significativa da população

vacinada. Esse fator foi melhorado pelo desenvolvimento de uma vacina parenteral

baseada no antígeno Vi purificado, que é uma cápsula de polissacarideo que confere

maior virulência às linhagens (Levine et ai, 1989).

Uma outra linha de pesquisa utilizou linhagens vivas como vacinas orais.

Uma das primeiras linhagens utilizadas foi uma S. Typhi dependente de estreptomicina

que tinha crescimento seriamente restrito na ausência do antibiótico, mas pOSSUla

outras atenuações, já que a linhagem era inócua mesmo quando administrada

oralmente com estreptomicina, permitindo a proliferação dos organismos (Levine et

ai., 1989). Um ponto limitante no desenvolvimento das vacinas era a falta de um

mecanismo de atenuação definido para as linhagens de S. Typhi e de um modelo de

estudo que permitisse a observação do comportamento de tais linhagens, já que S.
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Typhi somente é infecciosa para humanos (Germanier & Fürer, 1975). A utilização de

camundongos com linhagens de S. Typhimurium e outros sorotipos permitiu o estudo

de forma mais abrangente, uma vez que essas linhagens produzem uma infecção

análoga aos eventos associados com a inoculação de humanos com uma linhagem

virulenta.

A partir de observações com o modelo em camundongos, Germanier e

Fürer (1971) notaram que mutantes de S. Typhimurium defectivos na biossíntese de

lipopolissacarídeos eram atenuados. Após estudos cuidadosos, ele mostrou que esses

mutantes eram defectivos na enzima UDP-galactose epimerase (mutantes galE) e não

eram somente atenuados, como altamente imunogênicos. A partir dessas informações,

tentou desenvolver uma linhagem galE de S. Typhi para utilização em humanos. A

linhagem TY21a foi selecionada a partir de mutações com nitrosoguanidina, e é um

mutante defectivo na enzima UDP-galactose-4-epimerase, com uma redução de cerca

de 80% na atividade de outras duas enzimas da via Leloir, todas utilizadas na síntese

do antígeno O do LPS tipo liso. Quando crescida na ausência de galactose, Ty21a não

possui o antígeno O do LPS e, nesse estado, é pouco imunogênica. Por outro lado,

quando crescida na presença de galactose exógena, o antígeno O é produzido.

Entretanto, devido à falta da epimerase, a linhagem Ty21a, de forma similar a outros

mutantes galE, acumula galactose-l-fosfato e UDP galactose. Tal acúmulo de produtos

intermediários leva à morte bacteriana por lise, que ocorre após a adição de galactose

ao meio de cultura da Ty21a. Este fator garante, em parte, a segurança da linhagem

(Levine, et ai., 1989).

Extensivos' estudos em voluntários estabeleceram que essa linhagem

apresenta eficiência como vacina, e trabalhos de campo foram realizados no Chile,

comprovando esse fato. Após várias modificações na formulação da vacina para

estabelecer as melhores condições de apresentação, a linhagem foi licenciada em

muitos países (Dougan, 1994).
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1.3- LINHAGENS ATENUADAS GENETICAMENTE DEFINIDAS

Apesar da linhagem Ty21a ser comercializada como vacina oral para

febre tifóide, possue a grande desvantagem de ser geneticamente indefinida, além de

ser necessária a aplicação de várias doses. A seleção de mutações com

nitrosoguanidina provocou várias mutações além da galE, entre elas, ausência do

antígeno Vi, inabilidade de produzir H2S e requerimento de valina e isoleucina para

crescimento em meio mínimo. Além disso, em estudos realizados com um mutante

galE geneticamente definido em voluntários humanos, observou-se o aparecimento de

sintomas de febre tifóide entre os vacinados (Hone et ai., 1987 e 1988), confirmando

que somente a mutação galE não seria suficiente para a atenuação da linhagem.

Portanto, a definição genética das mutações foi um passo importante e essencial para o

desenvolvimento de linhagens atenuadas. Outro ponto que acelerou esse

desenvolvimento foi a utilização de camund~ngos como modelo de estudo,

empregando-se linhagens de S. Typhimurium e outros sorotipos, que são altamente

virulentos e matam os animais geneticamente susceptíveis causando uma infecção

invasiva, similar à que S. Typhi causa em humanos.

Bruce Stocker e colaboradores desenvolveram um sistema a partir de

observações feitas pelo grupo de Bacon nos anos 50, de que três classes de mutantes

auxotróficos de S. Typhi apresentavam virulência reduzida (em camundongos) quando

possuiam mutações requerendo uma purina ou purina mais tiamina, auxotrofia para

ácido aspártico ou ácido para-aminobenzóico. Ele reiniciou os estudos empregando

transposons para obter mutantes auxotróficos estáveis para os componentes citados

anteriormente em linhagens apropriadas de Salmonella (Hoiseth & Stocker, 1981).

Em E. coli e espécies próximas como Salmonella, um bloqueio na via

biossintética de componentes aromáticos (Figura 1) causa uma dependência para esses

compostos, incluíndo dois que não estão disponíveis (ou se encontram em

concentrações muito baixas) em tecidos de mamíferos, sendo eles os ácidos p

aminobenzóico ( precursor do ácido fólico) e 2,3 dihidroxibenzóico ( precursor de um

componente da enteroquelina). A deleção ou inversão gerada pelo transposon inserido
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no gene aroA causa uma virtual perda de virulência em S. Typhimurium (Hoiseth &

Stocker, 1981), e foi verificado que linhagens de S. Typhimurium e S. Dublin com

mutações aroA geram resultados promissores como vacinas vivas orais ou parenterais

. em camundongos, bezerros (Hoiseth & Stocker, 1981; Robertsson et ai., 1983; Smith

et ai., 1983 e 1984) e ovelhas (Muukur et ai., 1987).

Com o intuito de aumentar a segurança da linhagem empregada como

vacma-VlVa, foi introduzida uma segunda mutação por deleção, no gene purA,

causando dependência para adenina ou um componente assimilável, como adenosina

(Edwards & Stocker, 1988). Estas exigências nutricionais tomaram o mutante de S.

Typhi (541Ty) incapaz de manter o crescimento em tecidos de mamíferos. Uma

terceira mutação, no gene hisG, serve como marcador genético, sem afetar a virulência.

Em estudos iniciais em humanos, com aplicação via oral, a linhagem mostrou ser

segura, mas pouco imunogênica, gerando melhores resultados na imunidade mediada

por células (Levine et ai., 1987). Numa tentativa de se explicar o fato, foram feitas

construções de uma série de derivados de S. Typhimurium portando mutações estáveis

no gene aroA ou purA, isoladamente ou ambas numa mesma linhagem. Os resultados

em camundongos mostraram que os efeitos das mutações purA causam maior

atenuação do que aroA; além de persistirem em quantidade menor (no figado e baço),

embora por mais tempo, falham na indução de imunidade (O'Callagham et ai., 1988).

Outras linhagens atenuadas vêm sendo desenvolvidas. Dougan e

colaboradores (1988) mostraram que duplos mutantes na via aro, com modificações

nos genes aroA e aroe ou aroD (Figura 1), são atenuados no mesmo grau que um

mutante aroA. Uma linhagem de S. Typhi com mutação em dois genes da via

aromática já se encontra em fase de estudos com voluntários (Chatfield et ai., 1992a;

Tacket et ai., 1992a; Dougan, 1994; Gonzalez et ai., 1994).

Uma outra classe de mutantes em estudo possue mutações que removem

a capacidade da linhagem sintetizar ou responder à AMPc (cya-crp), e tais mutações

são altamente atenuantes para S. Typhimurium (Curtiss & Kelly, 1987). O mecanismo

de atenuação não está totalmente esclarecido; o reduzido crescimento in vitro

comparado com a cepa selvagem poderia permitir que infecções de tal linhagem
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fossem eliminadas da circulação mais facilmente do que infecções com salmonela

selvagem. Camundongos alimentados com uma linhagem cya-crp e,

subseqüentemente, desafiados com uma linhagem virulenta foram protegidos. Uma

linhagem de S. Typhi com as mesmas mutações também já foi testada em humanos e,

recentemente, foi publicado um trabalho comparando essa linhagem com a aroA/aroe

(Tacket et ai., 1992b).

Outras mutações que têm sido testadas como modelo incluem phoP

(Miller et ai., 1989~ Hohmann et ai., 1996), htrA (Johnson et ai., 1991~ Chatfield et ai.,

1992b~ Strahan et ai., 1992), ompR (Dorman et ai., 1989, Chatfield et ai., 1991) e

hemA (Benjamin et ai., 1991). O principal fator limitante para o teste de tais vacinas é

a disponibilidade de voluntários humanos. Potencialmente, o principal empecilho para

produzir uma vacina para febre tifóide, geneticamente definida, é a obtenção de uma

combinação correta entre boa iinunogenicidade (onde deve ocorrer a produção de

citocinas e outros mediadores potentes) e respostas inflamatórias diversas (que podem

estar associadas com uma forte resposta imune). Informações obtidas a partir do estudo

com voluntários são a melhor maneira de se conseguir respostas precisas (Dougan,

1994).

1.4- UTILIZAÇÃO DE LINHAGENS DE SALMDNELLA EXPRESSANDO

ANTÍGENOS HETERÓLOGOS

Trabalhos para o desenvolvimento de novas vacinas têm mostrado que

linhagens atenuadas de Salmonella podem gerar imunidade protetora e induzir resposta

secretória, humoral e celular anti-salmonela, após imunização oral. Essas vacinas vivas

são potentes imunógenos orais. Além disso, a utilização do modelo em camundongos

levou ao desenvolvimento de inúmeras linhagens racionalmente atenuadas e que

potencialmente podem proteger contra febre tifóide e outras infecções causadas por
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Salmonella, podendo ser usadas como carregadoras de antígenos heterólogos

(Chatfield, 1989).

Um grande número de antígenos tem sido expresso em linhagens

atenuadas de Salmonella (Clements, et ai., 1986; Poirier et ai., 1988; Sadoff et ai.,

1988; Molina & Parker, 1990; Hess et ai., 1996; Londofio et ai., 1996). Estes mutantes

são capazes de estabelecer uma infecção limitada no hospedeiro e liberam uma série de

antígenos sintetizados in vitro ou in vivo diretamente aos lnfócitos B e T, presentes no

tecido linfóide associado ao intestino ("gut-associated lymphoid tissues": GALT). As

células B, assim sensibilizadas, migram aos linfonodos mesentéricos, onde iniciam a

diferenciação, entram na circulação geral via ducto toráxico e, subseqüentemente,

populam o intestino e outros tecidos da mucosa, onde ocorre a expansão donal e

diferenciação terminal em células de plasma. Imunização com essas vacinas

multivalentes é uma forma efetiva de induzir a produção de anticorpos de mucosa

assim como a imunidade mediada por células, tanto contra a Salmonella carregadora,

como contra o antígeno heterólogo de interesse (Clements, 1987).

Um dos primeiros antígenos expressos em Salmonella atenuada na via

aromática foi a subunidade B da enterotoxina termo-Iábil (LT-B) de E. coli (Clements

et ai., 1986; Maskel, et ai., 1987). Usando este antígeno, foi possível detectar tanto

resposta sistêmica, quanto secretória. LT-B é produzida com uma proteína secretada,

mas foi demonstrado que, na Salmonella atenuada, a proteína, que é citoplasmática, foi

reconhecida pelo sistema imune, gerando resposta tanto humoral, quanto celular

(Brown et ai., 1986). Esta observação surpreendeu muitos pesquisadores que

acreditavam que os antígenos deveriam necessariamente estar presentes na superficie

para serem reconhecidos.

Diversos trabalhos vêm sendo conduzidos para melhor caracterização da

resposta imune obtida contra Salmonella, estudando diferentes parâmetros como via de

imunização (Hopkins et al.,1995; Srinivasan et ai., 1995), compartimentalização e

quantidade de antígeno, viabilidade da linhagem carregadora (Wick et ai., 1993 e

1994; Cárdenas & Clements, 1993; Cárdenas et ai., 1994;), fatores de virulência

(Fayolle et ai., 1994; Wick et ai., 1995) e estudo do tipo de resposta (Sadoff et ai.,
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1988; Flynn et ai., 1990; Pfeifer et ai., 1993; Verjans, et ai., 1995; Verma et ai.,

1995a e 1995b; VanCott et ai., 1996).

Um problema do uso dessas linhagens como vacinas em humanos é que a

maioria delas carrega a informação clonada em plasmídios recombinantes com alto

número de cópias. Esses p1asmídios geralmente possuem genes de resistência a

antibióticos como marcadores, o que facilita a identificação e mantém a pressão

seletiva, favorecendo a retenção do plasmídio. Vários autores têm descrito a

instabilidade de tais plasmídios, tanto in vitro quanto in vivo (Cárdenas & Clements,

1993; Flynn et ai., 1990; Sadoff et ai., 1988; O'Callaghan et ai., 1988). Inicialmente, a

inserção dos genes dos antígenos heterólogos no cromossomo parecia uma boa

alternativa para a estabilização, entretanto a limitação do número de cópias do gene

tem expressivo reflexo na concentração de antígeno apresentado ao sistema imune, o

que acaba afetando a resposta. De fato, existem evidências de que um dos fatores mais

importantes no desenvolvimento da resposta imune contra um antígeno heterólogo

seria a quantidade inicial de antígeno que atinge o GALT e não a persistência da

linhagem vacinal nos tecidos (Cárdenas e Clements, 1993; Cárdenas et ai., 1994; Wick

et ai., 1994).

Qualquer forma de instabilidade é inaceitável, principalmente na

produção de grandes lotes de vacinas. Em adição à instabilidade, a presença de

resistência a antibióticos ou seqüências de DNA heterólogo cria problemas na parte

legislativa para legalização de vacinas. Esses problemas vêm sendo abordados com o

estudo de plasmídios portadores de genes essenciais para a sobrevivência da bactéria

no hospedeiro que servem como marcadores e, ao mesmo tempo, aumentam a

estabilidade. Curtíss e colaboradores (1990) desenvolveram um sistema onde uma

linhagem de Salmonella atenuada possue uma mutação no gene asd, e a falta de ácido

diaminopimélico no meio é letal aos mutantes. O gene asd é colocado em um

plasmídio juntamente com o gene heterólogo e, quando acontece a perda do plasmídio,

ocorre a eliminação dessas bactérias.

Uma outra abordagem utilizada emprega um plasmídio em que a

expressão está sob controle do promotor nirB (nitrato redutase) de E. coli, ativado em
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condições de baixa tensão de oxigênio. Essa condição de anaerobiose ocorre nos

tecidos em que Salmonella se encontra após invasão da mucosa intestinal. Assim

sendo, o antígeno de interesse é produzido exclusivamente quando a linhagem está no

.organismo vacinado. Plasmídios contendo genes clonados sob controle do promotor

pnir demonstraram ser altamente estáveis in vivo e in vitro (Chatifield et ai., 1992c;

Everest, et ai., 1996). Resultados bastante promissores foram obtidos pela expressão

do fragmento C da toxina tetânica em Salmonella Typhi usando tal sistema (Chatfield

et ai., 1992a e 1992c). O vetor utilizado possue o gene da [3-lactamase, mas outros

vetores podem ser desenvolvidos, em que genes de resistência a antibióticos não

estejam presentes (Chatfield et aI., 1992c; Karen et ai., 1995).

A investigação genética detalhada, utilizada para obtenção de linhagens

atenuadas de Salmonella, tem sido um forte estímulo para experimentação com outros

patógenos bacterianos. Por exemplo, mutações do tipo aroA foram introduzidas em

uma variedade de bactérias e, em alguns exemplos, os mutantes obtidos são atenuados

(Roberts et ai., 1989; Bowe et ai., 1989; O'Goara et ai., 1989; Chamberlain et ai.,

1993; Karnell et ai., 1993).

1.5- USO DO FLAGELO DE SALMONELLA COMO CARREGADOR DE

EPITOPOS HETERÓLOGOS

Alguns pesquisadores acreditam que é vantajosa a apresentação de

antígenos heterólogos na superficie do organismo que entrará em contato com o

sistema imune. Vários sistemas de secreção têm sido desenvolvidos para expressar

determinantes antigênicos heterólogos na superficie (Chatfield et ai., 1989). Como

exemplo disso, podemos citar a inserção de peptídeos em LamB (Charbit et ai., 1988)

e PhoE (Agterberg et ai., 1987), ambas proteínas da membrana externa.

Em 1989, Newton e colaboradores iniciaram o desenvolvimento de

vetores para exposição de antígenos a partir de flagelo bacteriano. A idéia baseia-se
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em duas observações: a elevada imunogenicidade do flagelo bacteriano e a existência

de grande variabilidade de antígenos flagelares na natureza (Kauffman, 1975),

sugerindo que muitas composições de aminoácidos são compatíveis com a função

flagelar. Flagelos bacterianos são fortemente imunogênicos; a injecão de bactérias

flageladas vivas ou mortas em infecção natural ou experimental, regularmente leva à

produção de altos títulos de anticorpos. Os sorotipos de Salmone/la,·

convencionalmente chamados espécies (cerca de 2.000), são definidos por diferentes

combinações de antígeno O (polissacarídeo da cadeia de LPS) e antígeno H (flagelar).

Muitos sorotipos de Salmone/la têm dois antígenos flagelares, dos quais somente um é

expresso em determinado momento na bactéria (Stocker & Newton, 1994).

A estrutura fundamental do flagelo é essencialmente conservada, de

Archae a Bacteria (Harshey & Toguchi, 1996). A estrutura e funcionamento do flagelo

tem sido melhor estudada em E. coli e S. Typhimurium, apresentando basicamente o

mesmo sistema. O flagelo é morfologicamente dividido em três partes: o filamento, o

gancho e a estrutura basa!. O filamento e o gancho são externos à célula, enquanto a

estrutura basal é ancorada nas membranas internas e externas. O filamento é uma

estrutura helicoidal e a maior porção do flagelo, estendendo-se por mais de 10 flm e,

quando movido pelo motor, trabalha como propulsor. O gancho situa-se entre o

ftlamento e a estrutura basal e funciona como uma junta. Acredita-se que a estrutura

basal contém todos os componentes necessários para o funcionamento flagelar.

A expressão dos genes flagelares é rigorosamente controlada por uma

hierarquia gênica. Em Salmone/la, 50 genes são arranjados em grupos compostos por

17 operons e esses são divididos em três classes (I, n, m), de acordo com a ordem em

que são expressos. Os genes regulatórios da classe I, jlhD e jlhC, são controlados por

sinais como o nível de AMPc, Cap (sensibilidade à glicose), OmpR fosforilado

(sensibilidade à pressão osmótica) e proteínas de choque térmico. Os produtos de jlhD

e jlhC controlam positivamente a transcrição dos genes da classe n muitos dos quais

codificam componentes necessários para o estágio inicial do corpo-basa!. Um dos

genes ativados codifica um fator de iniciação de transcrição (fator 0'28) que aciona os

genes da classe m, específicos para genes flagelares e que serão expressos a seguir.
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Essa organização temporal coincide aproximadamente com as etapas de formação do

flagelo funcional, em que genes codificando proteínas necessárias nos estágios iniciais

de formação da estrutura são expressos primeiro. Um fato interessante é que a

estrutura basal e o gancho devem estar completos antes dos genes necessários para o

filattlento e sistema sensorial (os quais são aparentemente independentes do motor)

serem expressos (Aizawa, 1996).

Vários genes da flagelina (a, c, d, e i) foram clonados e seqüenciados, e

a comparação das seqüências possibilitou a divisão das diversas proteínas em oito

diferentes regiões de homologia (Figura 2). Duas regiões terminais mostraram-se

idênticas na seqüência de aminoácidos em todas as quatro flagelinas analisadas, com

100% de homologia. A região central (cerca de 350 pb) mostrou ser hipervariável, com

não mais que 30% de homologia (Wey & Joys, 1985). Resultados da literatura indicam

que a região central do gene é capaz de aceitar grandes alterações sem prejuízo da

função flagelar (Wey & Joys, 1985; Joys, 1985). Essa flexibilidade do sistema é

especialmente evidente no caso de E. coli, em que o gene hag, que codifica uma

flagelina com 497 aminoácidos, pode ser deletado a ponto de gerar uma flagelina

funcional com apenas 310 resíduos, portanto, uma deleção correspondente a 37% da

proteína (Kuwajima, 1988).

A região hipervariável central codifica determinantes antigênicos

presentes no filamento flagelar, sendo, portanto, adequada para a inserção de epitopos

a serem expostos. O vetor construído, pLS408 (Figura 3), derivado do pUCI9,

contendo o gene da flagelina de S. Muenchen, apresenta um sítio único de EcoR V na

região central do gene que é utilizado para a inserção de oligonucleotídeos,

especificando os epitopos de interesse. O primeiro epitopo inserido na flagelina

(Newton et ai., 1989) foi uma seqüência de 15 aminoácidos da subunidade B da toXina

colérica CTP-3 (Jacob et ai., 1983). Clones recombinantes foram capazes de sintetizar

flagelina, formar filamentos flagelares e apresentar motilidade. Imunoblots feitos

usando anticorpo contra o antígeno flagelar ou contra toxina colérica evidenciaram

uma banda com peso molecular esperado, capaz de reagir com ambos os anticorpos

presentes exclusivamente nos clones recombinantes. Quando observados ao
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microscópio óptico, clones portadores de flagelos híbridos foram imediatamente

imobilizados por anticorpos contra toxina colérica, não tendo qualquer efeito contra a

bactéria portadora do flagelo selvagem.

Marcação com anticorpo contra toxina conjugado a partículas de ouro

coloidal, seguida de observação ao microscópio eletrônico, comprovou reação

exclusiva ao filamento flagelar de clones recombinantes. ,Uma linhagem aroA de

Salmonella Dublin, portadora do gene híbrido de flagelina-toxina colérica, foi injetada

em camundongos em três doses semanais. Anticorpo específico contra o peptídeo

inserido e reativo contra a toxina de cólera foi produzido em todos os animais,

conforme demonstrado por ELISA. Resultados semelhantes foram obtidos também

com coelhos.

Outras inserções também foram realizadas: epitopos do vírus da hepatite

B (WU et ai., 1989), epitopos da proteína M de Streptococcus pyogenes (Newton et ai.,

1991), epitopo de hemaglutinina do vírus Influenza (McEwen et ai., 1992), epitopos

do vírus HIV (Newton et ai., 1995a) entre outras (Stocker & Newton, 1994). Em todos

os casos, ocorreu produção de anticorpos em animais de laboratório, embora nem

sempre as construções tenham originado flagelos funcionais. Esses resultados indicam

que o sistema flagelar se apresenta como uma opção viável para biotecnologia de

vacinas. Apesar da perda de motilidade ocorrida em alguns casos, o sistema apresenta

boas vantagens como sistema de expressão de antígenos heterólogos. O fato da

flagelina híbrida contendo o epitopo, estar presente em múltiplas cópias como parte do

filamento, e cada um deles ser formado por milhares de subunidades, faz com que cada

bactéria carregue até cem mil cópias de um epitopo individual. Além disso, a

replicação da bactéria dentro de um compartimento endossômico das APCs do

hospedeiro continuando a produzir flagelos deve fornecer quantidades substanciais de

flagelina quimérica para o processamento e apresentação ao sistema imune (Verma et

ai., 1995a).

Duas estratégias são interessantes para a otimização do sistema flagelar

como carregador de epitopos: a obtenção de vetores altamente estáveis in vivo e a

utilização de sítios adicionais na molécula de flagelina, aumentando seu potencial de
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exposlçàO de seqüências heterólogas. A integração de genes no cromossomo

bacteriano é uma forma de estabilização que vem sendo estudada por vários grupos de

pesquisadores (Brey et ai., 1991; Acero-Reys, 1994; Verma et ai., 1995a). A utilização

'de sítios adicionais, foco central do nosso trabalho, é uma estratégia fundamentada em

dados da literatura que demonstram a existência de outras regiões da molécula com

atividade antigênica. Recentemente, foi feito um mapeamento dos epitopos do antígeno

flagelar-d de Salmonella Muenchen, comprovando a existência de duas outras regiões

com epitopos flagelares capazes de serem reconhecidos por diferentes anticorpos

contra flagelina (Joys & Schõedel, 1993), além de um determinante antigênico

adicional na região IV, diferente do utilizado para inserção de epitopos heterólogos.

Esses epitopos naturais encontram-se nas regiões V e VI, portanto essas duas regiões

poderiam, teoricamente, ser utilizadas para a inserção de epitopos heterólogos de

forma similar à realizada para a região IV.

Neste trabalho, foi explorada a inse~ção de um epitopo heterólogo em

diferentes regiões da flagelina. O epitopo utilizado corresponde a 15 aminoácidos da

região N-terminal da proteína M, da linhagem de S. pyogenes tipo 5 (Newton et ai.,

1991), que foi inserido em diferentes regiões do gene. A proteína M de Streptococcus

pyogenes tipo 5 é descrita como sendo o principal fator de virulência desse grupo. É

uma proteína de membrana e tem propriedades opsonizantes que impedem as bactérias

de serem fagocitadas. Uma significante proporção de pessoas infectadas com certas

linhagens do grupo A desenvolve doenças auto imunes, tais como febre reumática e

doença cardíaca. A descoberta de que antígenos de Streptococcus do grupo A induzem

uma resposta cruzada contra antígenos do tecido cardíaco humano tem aumentado o

interesse em obter uma vacina contra esses patógenos.

Uma das estratégias empregadas foi a da expressão da proteína M em

uma linhagem atenuada de Salmonella Typhimurium, SL3261. Essa linhagem foi

utilizada para imunização de camundongos, via oral. Os animais produziram anticorpo

opsonizantes, e foram protegidos quando desafiados com uma linhagem homóloga de

Streptococcus pyogenes tipo 5, mas não contra o tipo 24. Além disso, os anticorpos

produzidos não apresentaram resposta cruzada contra fibra cardíaca humana,
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presumivelmente uma conseqüência do modo diferente de entrega dos antígenos ou da

quantidade baixa de proteína M (Porier et aI., 1988).

Experimentos empregando peptídeos sintéticos correspondentes a

diversas regiões dessa proteína revelaram que a região amino terminal dos tipos 5 e 6

contêm epitopos protetores que não induziram anticorpos com resposta cruzada à fibra

cardíaca (Beachey et aI., 1981, 1984). A utilização desses epitopos para obtenção de

uma vacina apresentaria a vantagem de serem livres de determinantes auto imunes.

Além disso, o uso de vacinas recombinantes permite a combinação de diferentes

epitopos que poderiam ser suficientes para produzirem uma resposta imune protetora.

O epitopo S-M5, que corresponde a 15 aminoácidos da extremidade

amino, foi introduzido primeiramente na região IV da flagelina (Newton et aI., 1991),

a partir do plasmídio pLS408. Após inserção deste vetor em uma linhagem de

Salmonella Dublin, foi obtida a linhagem SL7127, portadora do gene da flagelina

híbrido. O gene de flagelina recombinante levou à produção de flagelina híbrida, que

foi montada em filamentos funcionais, como indicado pela presença de motilidade na

linhagem SL7127. A proteína híbrida foi detectada em imunoblot, tanto com anticorpo

contra flagelina, quanto contra o epitopo. Além disso, o epitopo heterólogo foi

detectado na superfície dos filamentos com a utilização de anticorpo marcado com

ouro coloidal específico contra ele.

Resposta imune ao antígeno flagelar e ao epitopo S-M5 também foi

observada em todos os animais imunizados (coelhos e camundongos), após injeção de

flage1ina purificada ou bactérias inteiras (tanto vivas, quanto inativadas) com a

linhagem híbrida. Inicialmente, os títulos obtidos em ELISA contra a flagelina foram

mais elevados do que contra o epitopo. Após 5 doses da linhagem SL7127 viva

(intraperitoneal), os títulos contra o epitopo tomaram se semelhantes aos da flagelina.

Ainda, a linhagem híbrida de Salmonella foi capaz de conferir proteção a

camundongos imunizados e desafiados com a linhagem de Streptococcus pyogenes

tipo 5. Os animais desafiados com a linhagem de S. pyogenes tipo 24 não

sobreviveram, indicando que a poteção é tipo específica. Para podermos inserir o

epitopo em regiões da flagelina previamente escolhidas, usamos o vetor pLS408 e um
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derivado dele, o pLS503 (Figura 4). Essas inserções foram feitas a partir de diversos

sítios de restrição conhecidos dentro do gene e com a adição de um adaptador (com

sítios para as enzimas Xho I, Cla I e Sma I), para correção da fase de leitura, e

posterior inserção do oligonucleotídeo, especificando o epitopo heterólogo.
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2- OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo estudar a inserção de um epitopo

heterólogo em diferentes regiões da proteína flagelina, visando aumentar o

conhecimento do sistema que emprega o flagelo de linhagens atenuadas de Salmonella

como carregador de epitopos heterólogos e, se possível, melhorá-lo.

Para alcançar esse objetivo foram realizadas as seguintes etapas:

1- Construção de plasmídios derivados do vetor pLS408, com inserção da

seqüência que codifica um epitopo heterólogo em diferentes locais no gene da

flagelina;

2- Verificação da expressão da flagelina recombinante, utilizando

"westem-blot" e observação da motilidade das linhagens portadoras de tais plasmídios;

3- Análise da capacidade imunogênica das linhagens de Salmonella

atenuadas, portadoras da flagelina recombinante (resposta humoral);

4- Comparação da resposta imune obtida empregando-se diferentes

fonnas do antígeno.
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3- MATERIAL E MÉTODOS

3.1- LINHAGENS BACTERIANAS

As construções feitas neste trabalho basicamente derivaram do plasmídio

pLS4ü8 e, primeiramente, foram manipuladas na linhagem de Escherichia coli 1M IÜI até

a fase final, com o seqüenciamento das mesmas. Após a confinnação das seqüências dos

novos plasmídios, esses foram transferidos para linhagens de Salmonella, e os demais

testes executados.

3.1.1- Linhagens de E. coli

- Linhagem JMI0l- A linhagem 1M101 é d(lac-proAB) supE thi [F', lacIQZ

dM15, traD36, proAB] (Sambrook et ai., 1989), e foi utilizada em todos os passos

iniciais das clonagens.

- Linhagem JMII0- A linhagem 1M1IÜ foi usada exclusivamente para a

construção na região Ill. Empregando-se o DNA do plasmídio amplificado em 1MIÜI,

ocorre a metilação do sítio da enzima Cla I do adaptador utilizado na clonagem, não

permitindo a digestão com essa enzima. Com a linhagem 1Mllü a metilação não ocorre.

O genótipo dessa linhagem é: rpsL thr leu thi hsdRI7 (rk -, mk+) lacY galK gaIT ara tonA

tsx dam dca supE44 d(lac-proAB) [F', traD36, proAB, lacflZdMl5] (Sambrook et ai.,

1989).
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3.1.2- Linhagens de Salmonella

- Linhagem SL5928- É uma linhagem atenuada aroA de Salmonella Dublin que

não é movél devido ao seu único gene, j1iC(g,p), ter sido substituído, via transdução, por

um j1iC(i)::Tnl0 (um gene inativado pela inserção do transposon) que, por sua vez,

confere resistência à tetraciclina (TcT). A linhagem resultante toma-se movél quando

transformada com plasmídios contendo o gene j1iC(d) selvagem ou quimérico (Newton et

ai., 1989). Essa linhagem é usada como controle negativo (sem flagelina) nas imunizações

e imunodetecções.

- Linhagem SL593o- A linhagem SL5928, quando portadora do plasmídio

pLS408, que contém o genej1iC(d) da flagelina, foi chamada de SL5930 (Newton et ai.,

1989). Ela foi usada como controle positivo para motilidade e para imunização dos

camundongos com o plasmídio sem inserto, e é resistente à ampicilina (ApT).

- Linhagem SL7127- Também é derivada da SL5928 (Newton et ai., 1991) e

carrega o plasmídio pLS439 que possui um oligonucleotídeo que codifica o epitopo da

proteína M (peptídeo S-M5) de Streptococcus pyogenes Tipo 5, inserido na região central

(região IV) do gene da flagelina. Essa linhagem foi usada como controle positivo do

plasmídio com o inserto na região IV.

- Linhagem ICB5- É produto da integração do gene selvagem da flagelina no

cromossomo da linhagem SL7379 (Acero-Reyes, 1994).
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3.2- PLASMÍDIOS BÁSICOS

3.2.1- pLS40S

o plasmídio pLS408 é um derivado do pUCI9, e possui um fragmento

EcoR I cromossomal de 3.35 Kb, contendo o gene Hl-d de Salmonella Muenchen. Esse

gene tem uma deleção de 48 pb (correspondente a um fragmento EcoR V) na região

hipervariável (Figura 3). Essa deleção reduz, mas não suprime a função flagelar como

inferido da motilidade observada com a linhagem sem flagelina, SL5928, carregando o

plasmídio pLS408, que foi chamada de SL5930 (Newton et ai., 1989). Essa deleção

remove um ou mais epitopos do antígeno flagelar d.

3.2.2- pLSS03

Esse plasmídio é derivado do pLS408. Foi originado a partir da deleção de

parte do múltiplo sítio de clonagem do pUCI9. Para isso, o pLS408 foi digerido com

Sma I (sítio único no plasmídio) e, após conftrmada a digestão, foi parcialmente digerido

com Hind UI. Após tratamento com a enzima Klenow (fragmento Klenow da DNA

polimerase I de E. coli) para preenchimento das extremidades protuberantes resultantes da

digestão, o vetor foi religado com T4 DNA Ligase. A deleção da região Hind ill-Sma I do

multíplo sítio de clonagem foi conftrmada através de análise com enzimas de restrição

(Figura 4).
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3.3- PEPTÍDEOS SINTÉTICOS, OLlGONUCLEOTÍDEOS E ANTICORPOS

Os oligonucleotídeos complementares de 48 pb, utilizados nas clonagens

para as regiões m, IV e VI, foram sintetizados especificando os 15 aminoácidos terminais

da proteína M tipo 5 e mais 3 bases, CTA (nomeado oligo M). Algumas bases foram

trocadas em relação à seqüência original de S. pyogenes para serem codons preferenciais

para Salmonella (Newton et ai., 1991). Um sítio de Kpn I facilitou o reconhecimento de

plasmídios recombinantes e o codon final adicionado (CTA = Leu), quando lido na

orientação inversa (TAG), origina um codon de terminação, impedindo a síntese de

flagelina em clones com o inserto invertido (Figura 5A). Para a inserção na região VIII,

além dos 48 pb, foram adicionados mais alguns pares de base para corrigir a fase de

leitura após digestão do vetor com Sty I e inserção do oligonucleotídeo (Figura 5B).

O peptídeo S-M5(1-15)c compreende 15 aminoácidos da extremidade amino

terminal da proteína M tipo 5 madura com um resíduo de cisteína adicional para facilitar a

conjugação a proteínas carregadoras (Newton et ai., 1991) (Figura 5A). O anticorpo

contra o peptídeo S-M5 (1-15)c foi obtido em coelhos albinos da Nova Zelândia, de forma

conjugada à hemocianina de "keyhole limpet". Tanto o peptídeo quanto o anticorpo foram

gentilmente cedidos pelo laboratório do Dr. Edwin H. Beachey.

O anticorpo contra a flagelina foi adquirido da Difco. É um antissoro feito

em coelho com antígeno flagelar d, usado na maior parte dos experimentos, na diluição de

1:1000. Outros anticorpos utilizados no trabalho foram anti-IgG de coelho e camundongo

conjugados à peroxidase (Gibco-BRL). Estes foram empregados na diluição 1:3.000 nos

"westem-blots" e ELISAs.

Os oligonucleotídeos com a seqüência dos três sítios de restrição Xho I-Cla

I-Sma I (adaptador XCS) foram sintetizados com 18 pb, em cadeias complementares

(Figura 6A). Esse adaptador foi empregado para correção da fase de leitura do gene, após

a digestão com enzimas de restrição utilizadas para abrir o gene nas regiões de interesse.
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o anelamento das cadeias foi feito por aquecimento a 65°C, por três minutos e

resfriamento lento até 30°C.

Outros oligonucleotídeos foram sintetizados para serem usados como

íniciadores ("primers") para seqüenciamento. Foram escolhidas seqüências específicas

para cada região do gene da flagelina próximas aos pontos de inserção da seqüência do

epitopo heterólogo. Na Figura 6B, estão as seqüências dos inciadores e a região a que se

ligam no DNA molde. O anelamento dos mesmos ao DNA está descrito no item 3.15.3.

3.4- MEIOS DE CULTURA

Basicamente, foram usados os meios completos YT e LB. Quando

necessário, foi adicionada ampicilina (100 flglrnl) p_reviamente à inoculação das linhagens.

O meio sólido é obtido acrescentando-se 2,0% de ágar ao meio YT ou LB líquidos. A

preparação está descrita em Sambrook et ai., (1989).

- Meio YT: composto por 0,8% de triptona, 0,5% de cloreto de sódio e 0,5% de

extrato de levedura. O pH corrigido para 7,5 com NaOH.

- Meio LB: composto por 1,0% de triptona, 1,0% de cloreto de sódio e 0,5% de

extrato de levedura; pH 7,5.

Outros meios foram utilizados somente em determinados procedimentos,

como os relacionados a seguir:
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- Meio MacConkey (Bacto MacConkey Agar desidratado, Difco): usado como

recomendado pelo fabricante. Foi utilizado nos experimentos de persistência (item

3.17.4), além dos meios YT e LB sólidos.

- Meio SOC: 2% de triptona, 0,5% de extrato de levedura, 10 mM cloreto de

magnésio, 10 mM sulfato de magnésio, 10 mM cloreto de sódio. Os três ultimos sais são

adicionados a partir de uma solução estoque concentrada 10 vezes e autoclavada

separadamente da triptona e extrato de levedura. Esse meio foi utilizado para a

recuperação das células nas transformações por eletroporação.

- Meio semi-sólido: usado para a observação da motilidade das linhagens de

Salmonella. Esse meio é composto pelas soluções abaixo, que são autoclavada.s

separadamente e misturadas previamente ao uso na proporção 3:2: 1. Quando necessário, é

adicionada ampicilina na mesma quantidade já m~ncionada, e o meio é aliquotado em

tubos de vidro ou placas de petri.

Solução 1- composta por 16% de gelatina e 2,5% de meio nutriente (Oxoid).

Solução 2- ágar 0,6% e 3,75% meio nutriente.

Solução 3- meio L ou YT.

Os inóculos foram feitos com agullha de platina, perfurando a superficie do

melO, após a solidificação do mesmo. Para comparação da motilidade das diferentes

construções, os inóculos foram feitos a partir de colônias isoladas, e a superficie perfurada

por cerca de 0,5 cm (no caso de tubos). O volume do meio colocado em cada tubo, e o

tempo de crescimento foi o mesmo para todas as culturas.
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3.5- TAMPÕES, SOLUÇÕES E OUTROS REAGENTES

3.5.1- Soluções para mini-preparação de DNA plasmidiano

Solução PI- 50 mM Tris-HCI pH 8,0

10mMEDTA

100 flglml RNaseA

Solução P2- 0,2 N de NaOH

1,0% SDS

Solução P3- Acetato de potássio 2,55 M, pH 4,8 (pH ajustado com ácido acético

glacial).

Tampão TE- lO mM Tris-HCI pH 8,0

I mM EDTA

Solução de RNaseA- 10 mglml em 50 mM acetato de sódio, pH 4,8; fervida em

banho-maria por 10 minutos.

Todas as soluções foram feitas utilizando água destilada ou água MilliQ (água

tratada com sistema MilliQ, da Millipore).
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3.5.2- Soluções para eletroforese de DNA

TBE - 89 mM Tris-HCl

89 mM ácido bórico

20 mMEDTA

pH 8,0

- Estoque do tampão: concentrado 10 vezes.

Brometo de etídeo- solução estoque de 10 mg!m1, em água.

concentração fmal utilizada: 1O~g!m1

Agarose empregada: tipo 11 (Sigma) geralmente na concentração 0,7%, fundida em

TBE 0,5x.

3.5.3- Tampões para enzimas não-restrição

Tampão para K.1enow (concentrado 10x): 0,5 M Tris-HCl (pH 7,6)

0,1 M MgCh

Tampão para T4 DNA Ligase (concentrado 5x): 0,25 M Tris-HCl (pH 7,6)

50mMMgCh

5mMATP

5mMDTT

25% (w/v) PEG-8000
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Tampão para Polinuc1eotídeo Kinase (concentrado IOx): 0,7 M Tris-HCI (pH 7,6)

10mMMgCb

5mMDTT

3.5.4- Soluções para seqüenciamento de DNA

Solução de desnaturação: 2 N NaOH

2mMEDTA

Mistura de marcação do DNA: 7,5 J.1M dGTP

7,5 J.1M dCTP

7,5 J.1M dTTP

- diluída 5x, em água

Mistura de tenninação: 80 J.1M dATP

80 J.1M dGTP

80 J.1M dCTP

80 J.1M dTTP

8 J.1M do seu respectivo dideoxinuc1eotídeo

50mMNaCI

5,0 J.lCilJ.l1 [a-35S]dATP

Tampão para diluição da Sequenase: 10 mM Tris-HCI pH 7,5

5mMDTT

0,5 mglmI BSA



Solução de tenninação: 95% fonnamida

20mMEDTA

0,05% azul de bromofenol

0,05% xilenocianol
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Solução estoque de acrilamida: 31 g de acrilamida (concentração fmal: 6%)

1,65 g de bisacrilamida (concentração final: 0,3%)

230 g de uréia (concentração fmal: 7 M)

54 ml de TBE IOx (concentração final: Ix)

180 m1 de água

- dissolver, completar com água para 540 m1;

- filtrar e deaerar.

3.5.5- Soluções para preparação de proteína purificada

Solução para lavagem das células: NaCI 0,9% (salina)

Tampão PBS: tampão fosfato 0,1 M, pH 7,2. Composto por:

7,45 mM Na2HP04

2,5 mM NaH2P04

145 mMNaCl

água para 1 1;. solução estoque concentrada 10x.
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3.5.6- Soluções para eletroforese de proteínas (SnS-PAGE)

Solução estoque de acrilamida- concentração final 30%: 29 g acrilamida

1,Og bisacrilamida

Tampão de amostra- 20/0 SDS

4% 2-mercaptoetanol

10% Glicerol

0,06 M Tris-HCl pH 6,8

4mMEDTA

Azul de bromofenol adicionado livremente.

Solução de persulfato de amôruo (APS)- 10%, em água

Soluções para o gel de acrilamida- os volumes das diversas soluções estão

indicados abaixo (para concentração final 10%).

Gel de separação: 1,875 M Tris-HCl, pH 8,8 6 ml

0,2 M Na2EDTA 300 ~l

acrilamida (30%) 10 ml

água bidestilada 13,4 ml

100/0 SDS 300 ~l

Deaerar e adicionar 300 ~l de APS 10% e 25 ~l de TEMED.

Gel de empilhamento: 1 M Tris-HCl pH 6,8

0,2 MNa2EDTA

acrilamida (estoque)

1,88 ml

150 ~l

2,5 ml



água bidestilada 10,3 ml

10% SDS 150 JlI

Deaerar e adicionar 150 JlI de APS e 20 JlI de TEMED.

3.5.6.1- Soluções para coloração do gel

Solução para coloração: 0,25% Azul de Coomassie

50% metanoI

10% ácido acético

Solução para descoloração: 5% metanol

7,50/0 ácido acético

Solução para fixação: 25% metanol

7% ácido acético

3.5.7- Soluções para "western-blot"

Tampão de transferência: 39 mM Glicina

20% Metanol

0,0375% SDS

48 mM Tris-HCI

Solução para lavagens do filtro: Tris-salína- 0,12% Tris-HCI

0,9% NaCI

33
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Tampão para bloqueio e hibridação com o anticorpo: Tris-salina e 5% de leite

desnatado (Molico)

Revelação (usando peroxidase): 0.06% de diaminobenzidina (DAB)

0,03%H20 2

- dissolver em PBS, pouco antes de usar.

3.5.8- Soluções para os ensaios imunoenzimáticos

Para flagelina, os ensaios foram realizados em placas Nunc (referência

269620), utilizando flagelina purificada (item 3.12). Para o peptídeo SM5(1-15), foram

empregadas placas Nunc, referência 269787, que_ diferem das de flagelina por serem

esterelizadas por radiação.

Tampão de cobertura: tampão carbonato 50 mM pH 9,6 (para flagelina)

tampão carbonato 50 mM pH 9,2 (para peptídeo)

Composição do tampão: NaHC032,93g

Na2C03 1,59 g

timerosal 0,1 g

água para 11; pH ajustado com NaOH.

Tampão de bloqueio e diluição dos anticorpos conjugados:

composto por: 1% gelatina em PBS (Ix) e 0,05% Tween 20

Tampão de lavagem: PBS Ix e Tween 20 0,05%
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Tampão para revelação: citrato-fosfato pH 5,0

composição do tampão: ácido cítrico 0,1 M- 4,9 ml

Na2HP04 0,2 M- 5,1 ml

água- 10 ml

antes do uso adicionar: OPD- 20 mg (concentração final 1 mglml)

H20 r 8 111 (concentração final 0,012%)

Bloquear a reação com: 50 111 de H2S04 1 M

3.6- EXTRAÇÃO DE DNA PLASMIDIANO

3.6.1- Preparação em média escala de DNA de plasmídio

o método descrito abaixo foi aplicado a 100 ml de cultura, em meio LB,

crescida por 12 horas a 37°C. As células foram centrifugadas a 3.000 g por 10 minutos. O

precipitado com 1 grama ou menos foi ressuspenso em 4 ml de P1 modificada (sem

RNase), até se obter uma mistura homogênea. Foram adicionados 4 ml de solução P2,

para lise das células, e o conteúdo do frasco mantido sob agitação lenta por 1 a 5 minutos,

até a solução se tomar translúcida. A solução P3 foi acrescida e a mistura agitada pelo

tempo anterior. Após 15 minutos no gelo, os tubos foram centrifugados por 10 minutos a

17.000 xg (4°C).

O sobrenadante foi transferido para um outro tubo e precipitado com o

mesmo volume de isopropanol por 2 a 3 horas, a -20°C. Depois de centrifugado por 15

minutos a 17.000 xg, o isopropanol foi decantado e a parede do tubo seca com papel de

filtro. O precipitado foi ressuspenso em 500 111 de água estéril, transferido para tubo

eppendorf e novamente adicionadas soluções P2 (250 1lI) e P3 (250 Ill). Após
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centrifugação de 2 minutos em minicentrífuga, adicionou-se isopropanol ao sobrenadante,

efetuando-se nova centrifugação. O precipitado obtido foi dissolvido em 500 111 de água e

a ele adicionados 300 111 de cloreto de lítio 8 M (concentraçao final 1 M). Após 5 minutos

à temperatura ambiente, o material foi centrifugado 2 minutos e o sobrenadante

transferido para um novo tubo.

Depois de tratado com 50 Ilg de RNaseA, por 15 minutos, a 31'C, foi feita

uma extração com fenol-clorofórmio (1: 1) e uma de clorofórmio. O DNA foi precipitado

com etanoI absoluto e, após centrifugação, o precipitado foi lavado com etanol 70%, seco

e ressuspenso em 200 111 de tampão TE ou água MilliQ.

A quantificação do DNA foi feita em espectrofotômetro (1 DO 260 nrn = 50

Ilglml). A qualidade do material foi verificada por digestão com a enzima EcoR I e

eletroforese, em gel de agarose, em tampão TBE 0,5x.

3.6.2- Mini-preparações de DNA de plasmídio

Foi utilizado um procedimento de lise alcalina com adição de RNase, antes

do rompimento das células, Neste processo, usou-se de 1 a 3 ml de uma cultura

bacteriana, cultivada por cerca de 12 horas, feita a partir de uma colônia isolada. Após

centrifugar a cultura por 1 minuto, o meio foi retirado e o precipitado bacteriano deixado

o mais seco possível. As células foram ressuspensas completamente em 300 111 de solução

PIe, a seguir, adicionados 300 111 da solução P2, sendo o conteúdo dos tubos misturados

por inversão. Após incubação de 5 minutos à temperatura ambiente, foi acrescida a

terceira solução, 300 111 de P3, o volume dos tubos misturado novamente por inversão, e

deixados no gelo de 30 a 60 minutos. Depois de microcentrifugação por 5 minutos, a 4°C,

o sobrenadante foi retirado, passado para um novo tubo, e feita nova centrifugação. O

sobrenadante recuperado foi precipitado com 0,8 volumes de isopropanol. Os tubos foram

deixados no gelo por 30 a 60 minutos e depois microcentrifugados a 4°C, por 15 minutos.
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o precipitado foi lavado com etanol 70%, seco e ressuspenso em 50 fll de água MilliQ

estéril.

3.7- TRANSFORMAÇÃO DE BACTÉRIAS

Eletroporação foi o procedimento utilizado para transformar Salmonella

(SL5928) com DNA retirado direto de E. coZi (JMIOI ou JMIIO), sem necessidade de

passar por uma linhagem de Salmonella que fosse deficiente nos três sistemas de

restrição, como era feito anteriormente (Dower et ai., 1988). Esse procedimento também

foi utilizado para transformar outras linhagens empregadas no trabalho.

As células para eletroporação foram preparadas como recomendado pelo

fabricante do aparelho (Gene-Pulser, Biorad). O procedimento é iniciado com a diluição

de um pré-inóculo de 5 rnl, em 500 rnl de meio LB e deixando-se crescer até DO 0,5 (600

nrn). As células foram incubadas em gelo e, em seguida centrifugadas 15 minutos, a 3.000

xg. O precipitado foi ressuspenso em 500 rnl de água MilliQ gelada, e o tubo

centrifugado, como anteriormente. As células foram -lavadas novamente em água gelada

(250 rnl), centrifugadas e ressuspensas em 50 rnl de água gelada com 10% de glicerol.

Após nova centrifugação, as células foram ressuspensas em 1 rnl de água gelada, mais

glicerol (10%), o volume final aliquotado em tubos com 40 fll que foram posteriormente

congelados. As diversas alíquotas foram estocadas a -700e .

A cada alíquota de células foi misturado de 1 a 2 fll (usou-se no mínimo

100 pg) de DNA e a mistura colocada no fundo de uma cubeta de eletroporação, sem

permitir bolhas. A seguir, foi dado o pulso elétrico utilizando resistência de 200 Ohms,

capacitância de 25 flF e 2.500 V (esses parâmetros foram recomendados pelo fornecedor

do aparelho). Depois, 1 rnl de meio soe foi rapidamente adicionado na cubeta e

transferido para tubo de ensaio, agitando a 37°e, durante 60 minutos. Em seguida, as
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células foram plaqueadas em meio LB mais ampicilina e incubadas a 37°C, por cerca de

12 horas.

3.8- ANÁLISE DO DNA COM ENZIMAS DE RESTRIÇÃO

As reações com diferentes enzimas de restrição foram realizadas como

recomendado pelos fornecedores das mesmas, utilizando-se, para cada enzima, o tampão e

temperaturas indicados. Outros cuidados também foram tomados como, por exemplo, usar

entre 1 a 5 unidades da enzima de restrição por flg de DNA digerido e não pennitir que o

volume da enzima ultrapassasse 1110 do volume fmal da reação.

Quando necessária a digestão com mais de uma enzima com tampões

incompatíveis, foi retirado o primeiro tampão, precipitando-se o DNA com 0,1 volume de

acetato de sódio 3 M e dois volumes de etanol absoluto. Após ressuspender-se o DNA no

volume desejado, seguia-se com outra reação.

Utilizamos as seguintes enzimas de restrição: BamH I, Cla I, Hind 111, EcoR

I, EcoR V, Kpn I, Pst I, Sma I, Sty I e Xho I. Todas as enzimas são da BRL e com 10

U/fl1. A enzima Hinc 11, utilizada em algumas análises de restrição, foi da Biolabs (10

U/fl1)·
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3.9- REAÇÕES COM ENZIMAS DE MODIFICAÇÃO

3.9.1- Preenchimento de extremidades protuberantes do DNA

Em diversos passos das construções dos novos plasmídios, após a digestão

do DNA com algumas enzimas de restrição, foi necessário o preenchimento das

extremidades protuberantes originadas por algumas enzimas. As extremidades, todas 3'

recessivas, foram completadas com nucleotídeos, usando-se a enzima KIenow (BRL), em

tampão apropriado (item 3.5.3), como recomendado em Sambrook et al.(1989).

Para 0,2 a 5 Jlg de DNA, empregamos 1 mM de cada um dos dNTPs

necessários e 1 unidade de KIenow por Jlg de DNA, em volume final de 20 JlI. Após

incubação de 15 minutos à temperatura ambiente, a enzima foi inativada por 10 minutos, a

70°C e o DNA usado diretamente em reações de ligação.

3.9.2- Ligação de fragmentos de DNA

Os fragmentos de DNA a serem ligados e a enzima T4 DNA Ligase (BRL)

foram misturados, juntamente com o tampão apropriado (item 3.5.3), num volume de

20 JlI. Para ligações de fragmentos de DNA entre 0,5 a 1,0 Kb, foi empregada uma

concentração molar 2 vezes maior que a do vetor. No caso da ligação de adaptadores, a

concentração molar utilizada foi da ordem de cem vezes à do vetor. A incubação da

reação foi feita pela noite, a 16°C, ou por 6 horas, à temperatura ambiente.
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3.9.3- Fosforilação de adaptadores

Os adaptadores não fosforilados foram tratados com a enznna

Polinucleotídeo kinase do fago T4 (Biolabs). O procedimento seguido está descrito em

Sambrook et ai. (1989). Para 0,5 a 2,0 J-lg de adaptadores não fosforilados, foram

utilizados cerca de 2 unidades de enzima e 1 mM de ATP, em tampão adequado (item

3.5.3). A reação foi incubada por 1 hora, a 3'rC. Os adaptadores foram usados em

ligações posteriores, sem purificação prévia.

3.10- ELUIÇÃO DO DNA DA AGAROSE

Os fragmentos de DNA que necessitavam ser separados de outros em

determinadas misturas, por exemplo, originadas de digestões com enzimas de restrição,

foram separados por e1etroforese, em gel de agarose.

O DNA da banda de interesse é retirado utilizando eletroeluição do DNA,

em membrana de diálise, fervida previamente em solução de bicarbonato 2%, por 10

minutos, lavada em água destilada e, novamente, fervida em 1 mM de EDTA. A banda de

agarose com o DNA foi cortada e colocada dentro da membrana previamente tratada,

lavada em água destilada e preenchida com TBE 0,5x. A eletroeluição foi feita por cerca

de 2 horas, a 80V. Após esse período, a corrente foi invertida por 2 minutos, o tampão do

interior da membrana retirado e passado por lã de vidro siliconizada, para retenção de

resíduos de agarose. Em seguida, o DNA foi precipitado com 0,1 volume de cloreto de

sódio 5 M e 2 volumes de etanol absoluto e, depois de centrifugado por 20 minutos, o

precipitado foi lavado com etanol 70%, e seco. O material final foi ressuspenso em 20 a

30 J-lI de água e uma alíquota observada em gel de agarose 0,7%.
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3.11- PREPARAÇÃO DE PROTEÍNA TOTAL

As colônias de interesse foram crescidas até fase log, a 37°C, sob agitação

constante, em meio LB. O volume da cultura a ser utilizado na preparação é calculado

dividindo-se a DO obtida em 600 nm por 4,8. Depois de centrifugado a 3.000 xg, por 15

minutos, o precipitado de células foi lavado em 1,5 ml de salina e, finalmente,

ressuspenso em 300 ~l de tampão de amostra (item 3.5.6), fervido 5 minutos, e 30 a

35~1 utilizados como amostra para gel de poliacrilamida, o que corresponde a,

aproximadamente, 2 x 108 células.

3.12- PREPARAÇÃO DE FLAGELINA PURIFICADA

As linhagens de Salmonella que foram utilizadas para a extração do flagelo

foram inoculadas em 500 ml de meio LB, com 100 ~g/ml de ampicilina, e incubadas a

37°C durante a noite. As células foram coletadas por centrifugação a 3.000 xg, lavadas

duas vezes com salina e, após nova centrifugação de 10 minutos, a 3.000 xg, ressuspensas

em 6 ml de PBS. Foram adicionadas cerca de 2 g de pérolas de vidro (150 a 212 ~m,

Sigma, referência G1277), e a mistura agitada em vortex por 5 minutos. Após a remoção

das células por centrifugação, a 10.000 xg, 20 minutos e a 4°C, o sobrenadante foi filtrado

em membrana Millipore de 0,45 ~m. O material recolhido foi centrifugado a 100.000 xg,

por 1 hora, a 4°C e o precipitado formado foi ressuspenso em 500 ~l de ácido clorídrico

0,01 N. Após 15 minutos no gelo, para completar a dissociação dos flagelos, o material

insolúvel foi retirado por centrifugação a 100.000 xg por 1 hora.

O sobrenadante com a proteína purificada foi neutralizado com NaOH,

precipitado com sulfato de amônio, para concentração final 2,67 M, durante 16 horas, a

4°C, como descrito em Ibrahim et al.(1985) (com modificações). Após centrifugação de
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15.000 xg, por 15 minutos, a proteína precipitada foi ressuspensa em água, e o material

colocado em membrana de diálise, deixado por 2 horas em água (com agitação), à

temperatura ambiente e, depois, transferido para um novo volume de água, sendo deixado

·18 horas, a 4°C (com algumas trocas da água da diálise).

A proteína obtida foi concentrada em filtros Amicon (Microcon-3:

microconcentrador) e quantificada, usando-se o método de Bradford (Harlow & Lane,

1988), e observada em gel de poliacrilamida 10%.

3.13- GEL DE POLIACRILAMIDA PARA PROTEÍNAS

A separação das proteínas dos extratos celulares foi feita por eletroforese em

gel de poliacrilamida, na presença de SDS (SDS-PAGE), em sistema descontínuo

(Laemmli, 1970; Studier, 1973). As soluções e reagentes utilizados foram descritos

anteriormente (item 3.5.6).

As amostras de proteína total ou flagelina purificada foram aplicadas no gel,

depois de diluídas em tampão de amostra, e fervidas por 5 minutos. A corrida

eletroforética foi feita a 60 mA, por cerca de 3 horas, ou até o corante sair do gel de

separação.

Após a corrida, o gel era corado com azul de Comassie, ou as proteínas

transferidas para filtro de nitrocelulose.

3.13.1- Coloração para proteínas

Após a eletroforese, o gel é mergulhado na solução para coloração por, no

mínimo, 4 horas e depois descorado com a solução de descoloração (com algumas trocas
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da solução). Em ambas as etapas, o gel é mantido sob agitação lenta. Após a

descoloração, o gel é fixado por 45 minutos e seco a vácuo, com aquecimento, em secador

de gel (Biorad).

3.14- "WESTERN-BLOT"

Esse procedimento foi empregado tanto para detecção da flagelina produzida

pelas linhagens de Salmonella empregadas no trabalho, como da flagelina híbrida

portadora do epitopo de proteína M. O material analisado foi obtido de extratos de

proteína total ou de flagelina purificada, após separação por peso molecular, em gel de

poliacrilamida.

3.14.1- Transferência de proteínas para filtro de nitrocelulose e tratamento do filtro

A transferência das proteínas do gel de poliacrilamida para filtro de

nitrocelulose foi realizada usando o sistema do tipo semi-seco, como descrito em Harlow

& Lane (1988). Nesse sistema, o gel fica em contato direto com a membrana de

nitrocelulose e entre folhas de papel de filtro (tanto a membrana, como o papel de filtro

com o mesmo tamanho do gel), todas umedecidas com tampão de transferência (item

3.5.7). Esse "sanduíche" foi acondicionado entre duas placas, recobertas por uma camada

de grafite, umedecidas em água destilada. Essas placas fazem parte do sistema Multiphor

fi (Pharmacia) para a transferência de proteínas. A transferência foi realizada por cerca de

uma hora, com uma corrente de 0,8 mA/cm2 de gel. Após a corrida, o filtro foi tratado da

seguinte maneira:
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- Bloqueio com solução 5% de leite desnatado em Tris-salina- o bloqueio foi

feito para prevenir adsorção não específica dos anticorpos utilizados por, no mínimo, 2

horas, com agitação lenta;

- Incubação do filtro de nitrocelulose com anticorpo primário direcionado

contra proteína alvo - os dois anticorpos utilizados foram contra a flagelina (diluição

1: 1.000), e contra o peptídeo SM5, da proteína M (diluição 1: 1.000), ambos produzidos

em coelho. A incubação do filtro com o anticorpo foi mantida por duas horas, em solução

de leite-Tris-salina, à temperatura ambiente com agitação lenta.

- Lavagem do filtro de nitrocelulose após incubação com primeiro anticorpo - o

filtro foi lavado 4 vezes, por 5 minutos, com 50 ml de Tris-salina, à temperatura ambiente,

com agitação lenta;

- Incubação do filtro de nitrocelulose com reagente imunológico secundário - o

segundo reagente utilizado foi um anticorpo contra a imunoglobulina G, conjugada a

peroxidase (diluiçãol:3.000, Gibco) . O filtro foi incubado com o reagente, por 2 horas, à

temperatura ambiente, com agitação. O conjugado usado para os dois anticorpos primários

foi um anticorpo contra a imunoglobulina G de coelho (produzido em cabra);

- Lavagem do filtro após incubação com o segundo anticorpo- foram feitas 3

lavagens com tris-salina e uma com PBS, por 5 minutos cada, com agitação lenta;

- Adição de substrato cromogênico, DAB - 6 mg de diaminobenzidina são

dissolvidas em 10 ml de PBS, adicionados 1O ~l de água oxigenada (30 volumes) e, em

seguida, a solução foi despejada sobre o filtro. A reação de coloração foi interrompida,

quando desejado, enxaguando o filtro com água destilada.
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3.15- SEQÜENCIAMENTO DE DNA

Para o seqüenciamento dos plasmídios obtidos, utilizamos o método de

tenninação com dideoxinucleotídeos, desenvolvidos por Sanger, como descrito em

Sambrook et ai., (1989). Empregamos DNA dupla fita e iniciadores específicos para cada

região seqüenciada (item 3.3, Figura 6B).

3.15.1- Preparação do DNA molde (dupla fita)

3.15.1.1- Lise alcalina com RNase após a solução Pl

Este método foi mencionado anteriormente (item 3.6.2) por produzir DNA

de ótima qualidade para análise com enzimas de r~strição. Para o seqüenciamento, além

do que foi mencionado, foi feita uma precipitação posterior do DNA com PEG 8000 e

NaCl, para concentracão final de 6,5% e 1 M, respectivamente. Após incubação no gelo

por 30 minutos, o DNA foi centrifugado por 20 minutos, lavado com etanol 70% e seco

sob vácuo. O precipitado obtido foi ressuspenso em 40 !lI de água MilliQ estéril.

3.15.1.2- Preparação de DNA por QIAGEN

O DNA de plasmídios, preparado com os componentes e, segundo

instruções do fabricante do kit QIAGEN, mostra-se de qualidade excelente. A partir dele,

foi possível realizarmos o seqüenciamento de diversas amostras. Resumidamente, esse

protocolo utiliza as mesmas soluções da mini-preparação de DNA, com soluções

fornecidas pelo Kit (soluções Pl, P2, P3 e Rnase), além de uma coluna para purificação
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do DNA e tampões para tratamento da mesma. O material obtido foi de alta qualidade e

pureza.

3.15.2- Desnaturação do DNA

A desnaturação de cerca de 4 ~g de DNA dupla fita (em volume final de 18 ~l) foi

feita com 2 ~l da solução NaOHlEDTA para desnaturação (item 3.5.4), por 5 minutos, à

temperatura ambiente. Depois de precipitar o DNA desnaturado por 15 minutos, com 2~1

de acetato de sódio 2 M, pH 4.6 e 75 ~l de etanol absoluto, por 10 minutos, a _70° C, o

material foi centrifugado, e o precipitado lavado com etanol 70%, seco e ressuspenso em

7~1 de água, seguindo-se, desse ponto, com o protocolo da Sequenase (USB).

3.15.3- Anelamento do "Primer"

O anelamento do DNA com o iniciador específico para cada região (item

3.3) foi feito a 65°C, por 3 minutos, misturando-se o DNA desnaturado e precipitado

como descrito anteriormente, com 100 ng do iniciador e 2 ~l de tampão para anelamento

do "primer". Após esse intervalo, o tubo foi transferido para recipiente com água a 65°C e

permitido o resfriamento lento até 30°C. Uma vez abaixo dessa temperatura, os tubos

foram colocados no gelo.
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3.15.4- Reações de seqüenciamento

As reações foram feitas utilizando-se os reagentes do Kit para

seqüenciamento com a enzima Sequenase (USB). Para cada reação, são utilizados 4 tubos

com 2,5 JlI das misturas de terminação. Esses tubos são marcados com A, T, C e G.

A mistura de marcação do DNA foi diluída 5 vezes (mistura de dGTP,

dCTP, dTTP) em água MilliQ. A enzima foi diluída 8 vezes, em tampão específico, e

mantida no gelo até o momento de utilização.

Ao DNA anelado (tubo mantido no gelo) são adicionados os seguintes

compostos: 1 JlI DTT 0,1 M, 2 JlI de mistura de marcação do DNA, 0,5 JlI [a_35S]dATP

(10 mCi/ml) e 2 JlI da enzima diluída. Após incubação de 2 a 5 minutos, à temperatura

ambiente, o volume do tubo é dividido entre os 4 tubos da mistura de terminação (3,5 JlI

para cada tubo) e incubado a 37°t, por 5 minutos. Após esse período são adicionados 4 JlI

da solução de terminação a fim de parar a reaçã_o anterior. As amostras são mantidas

estocadas a -20°C até o momento da eletroforese.

3.15.5- Eletroforese da reação de seqüenciamento

A montagem do gel foi feita utilizando-se um par de placas de vidro

(sistema S2- BRL com cerca de 17,1 x 32 cm), lavadas extensivamente com água,

detergente e etano!. Depois de muito bem secas, as placas são superpostas, separadas por

espaçadores de 0,4 mm de espessura, mantidas juntas por pressão de pinças metálicas, e

colocadas na posição horizontal sobre um apoio nivelado. A resina é despejada a partir de

uma seringa, com certa pressão, para que o preenchimento das placas seja lento e

progressIvo, o que auxilia na não formação de bolhas. As placas são siliconizadas

previamente ao preenchimento com a resina, facilitando o espalhamento do gel e a

transfêrencia deste para o papel de filtro no final da corrida.
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o gel foi preparado com 50 ml da solução estoque de acrilamida

(concentração final 6% de acrilamida), 100 JlI de persulfato de amônio (10%) e 50 JlI de

TEMED. O tampão de corrida do gel é TBE I,Ox e a amperagem aplicada é de 35mA

(essa amperagem é a recomendada para o tamanho das placas utilizadas). Após a corrida,

o gel foi fixado em ácido acético 5% por 10 minutos, lavado com água destilada,

transferido para papel Whatman 3MM e, finalmente, seco a vácuo por aproximadamente 1

hora, com aquecimento (SO°C; em secador de gel, Biorad). A exposição do gel ao filme de

raio X é feita por aproximadamente 24 horas, num cassete radiológico.

3.16- IMOBILIZAÇÃO DE SALMONELLA COM ANTICORPO

A linhagem a ser testada foi semeada em meio semi-sólido, com gelatina e

colocada a 37°C, por cerca de 16 horas. Uma alíquota do meio, de uma região distante do

inóculo inicial (quando a linhagem apresenta motilidade), é retirada com micropipeta e

colocada em meio LB líquido (com antibiótico, quando necessário). As células foram

incubadas por algumas horas a 37°C, com agitação suave. Utilizando o microscópio

óptico, alíquotas das culturas vão sendo monitoradas até apresentarem motilidade

perceptível. Para controle positivo e comparação das linhagens com os novos plasmídios,

empregamos uma linhagem com motilidade.

A aplicação de anticorpos contra a flagelina (Difco), na porção da cultura

observada, pode bloquear o movimento das células, devido à reação do anticorpo com o

flagelo. Esse anticorpo é usado na diluição 1:20, em todas as linhagens testadas. No caso

de linhagens não móveis, mas que possuem flagelos, podemos observar uma certa

aglutinação das células. A presença de um epitopo heterólogo de interesse também pode

ser detectada usando anticorpo específico contra ele, no nosso caso, o da proteína M.
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3.17- ESTUDOS IMUNÓLOGICOS

3.17.1- Animais utilizados e preparação dos soros

Os camundongos utilizados foram da linhagem BALB/c, fêmeas, com 12 a

16 semanas de idade. Empregamos, em geral, 5 camundongos por grupo, para inoculação.

A coleta de sangue dos animais foi feita entre 7 ou 8 dias após a inoculação, pelo plexo

retro-orbital, obtendo-se cerca de 150 a 300 ~l de sangue total, por animal. Esse

procedimento foi realizado após a anestesia dos animais por inalação de atmosfera rica em

éter etílico. Os soros foram recolhidos após coagulação do sangue coletado por 30

minutos, a 37°C, e incubação de 30 a 60 minutos, a 4°C, para retração do coágulo. Após

centrifugação por 15 minutos, a 4.000 xg e 4°C, o sobrenadante foi retirado e estocado a

-20°C.

3.17.2- Preparação dos antígenos utilizados nas imunizações

Os antígenos utilizados nos diversos experimentos foram linhagens de

Salmonella ou a proteína flagelina purificada de algumas linhagens. O modo de

preparação desses antígenos está descrito a seguir.

3.17.2.1- Preparação das linhagens usadas como vacinas-vivas

As linhagens usadas como antígenos foram preparadas a partir da diluição

1:50 de culturas crescidas durante a noite, a 37°C. Essas culturas foram mantidas sob

agitação até DO aproximada de 0,5 (600 nm). A quantificação das células foi baseada
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numa curva de crescimento de Salmonella Dublin (D06OOnrn X concentração bacteriana).

As células foram então centrifugadas, lavadas com o mesmo volume de solução salina e,

novamente, quantificadas a 600 nrn. A seguir, foi feita diluição para obtenção do número

de células de interesse, sendo essa solução final empregada para imunização dos

camundongos. O número de bactérias inoculado foi confirmado com o plaqueamento de

diluições seriadas das culturas.

3.17.2.2- Preparação das linhagens inativadas por calor

As linhagens usadas nesse experimento foram crescidas como descrito no

item 3.17.2.1. Após atingirem uma D.O em tomo de 0.5, as culturas foram transferidas

para tubos de 40 m1 e colocadas por 20 minutos, a 65°C, para inativação por calor. A

seguir, as células foram sedimentadas por centrifugação (4.000 xg, 5 minutos) e lavadas

com salina. A quantificação e preparação do inóculo final foi realizada como descrito no

item anterior.

A comprovação da inativação foi feita através do plaqueamento de diversas

diluições das culturas, em placas de meio sólido, com antibiótico, quando necessário.

3.17.2.3- Preparação de proteína purificada

A preparação de flagelina purificada foi necessária para utilização da

proteína como antígeno, na inoculação de camundongos e, também, cobertura das placas

usadas em ELISA; o procedimento está descrito no item 3.12. A proteína foi quantificada

pela técnica descrita por Bradford (Harlow & Lane, 1988).
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3.17.3- Imunizações: doses e esquemas

3.17.3.1- Imunizações com bactéria viva

As linhagens para imunização foram preparadas como no item 3.17.2.1.

Foram utilizadas três doses de 5xl06 bactérias! 200 JlI (em soluçãosalina) aplicadas nos

dias O, 21 e 30 do experimento. A via escolhida foi a intraperitoneal, e o sangue dos

animais foi coletado como descrito no item 3.17.1. Foram imunizados 5 animais por

grupo, e as sangrias realizadas 7 dias após a segunda e terceira doses.

3.17.3.2- Imunização com bactéria inativada por calor

As linhagens utilizadas neste experimento foram inativadas por calor (65°C,

20 minutos) e as células preparadas como descrito no item 3.17.2.2. Grupos de 4

camundongos foram inoculados com 108 bactérias! 200 JlI, em solução salina. Foram

aplicadas 3 doses (O, 21 e 30 dias) via intraperitoneal. A coleta do sangue foi feita 7 dias

após a segunda e terceira dose.

3.17.3.3- Imunizacões com proteína purificada

A flagelina purificada de algumas das linhagens de Salmonella, portadoras

dos plasmídios com o gene de flagelina recombinante, foi inoculada em camundongos. As

proteínas empregadas na imunização dos animais tiveram seu pH ajustado ao redor de

7,0 com hidróxido de sódio, antes da mistura com o adjuvante. Empregamos cerca de

10 Jlg de proteína purificada por animal. A preparação do inóculo foi feita adsorvendo a
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proteína com 500 J1g de hidróxido de alumínio (em forma de gel), em volume final de

200 J11 (ajustado com solução salina). Empregamos 3 doses, via intraperitoneal, sendo o

intervalo entre elas, em relação à primeira, de 21 e 35 dias, respectivamente. Foram

imunizados 5 animais para cada controle e 6 animais com as diversas construções obtidas.

O sangue coletado e a preparação do soro foram realizadas como

mencionado no item 3.17.1. Foram feitas sangrias nos dias 29 e 42, após a primeira dose.

3.17.4- Teste de persistência das linhagens de Salmonella nos camundongos

Grupos de 15 animais foram inoculados intraperitonealmente com linhagens

de bactérias preparadas, como descrito anteriormente (item 3.17.2.1), com dose de 5xl06

bactérias, via intraperitoneal. Nos dias 3, 10, 15, 21 e 35 do experimento, grupos de 3

animais imunizados com cada linhagem foram _sacrificados e seus fígados e baços

retirados assepticamente, para verificação da presença de bactérias.

O fígado e baço foram macerados separadamente e homogeneizados em

solução salina em 10 m1 fmais (considerada diluição 1:10). Alíquotas de 100 J11 foram

distribuídas, em triplicata, em placas de meio LB, LB/ampicilina e MacConkey, para

verificação de possíveis contaminantes. As colônias obtidas foram contadas após

crescimento por cerca de 16 a 20 horas, a 3-r>C.
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3.17.5- Ensaio imunoenzimático para detecção de anticorpos

3.17.5.1- Ensaio imunoenzimático para detecção de anticorpos contra a

flagelina

- Ligação do antígeno à placa - empregamos por poço, 100 ng de flagelina em

50Jil de tampão carbonato pH 9,6 (tampão de cobertura descrito no item 3.5.8). A placa

foi incubada a 4°C durante a noite.

- Bloqueio de sítios inespecíficos- depois de lavar a placa 3 vezes com solução de

lavagem, os sítios inespecíficos de união dos anticorpos foram bloqueados por adição de

100 Jil de solução bloqueadora (ilBS e 1% de gelatina), e a placa incubada por 1 hora, a

37°C.

- Adição dos soros dos camundongos imunizados- após um ciclo de lavagens

(como o anterior), foram feitas diluições seriadas dos soros coletados dos camundongos

imunizados com Salmonella, carregando as diferentes construções a serem testadas.

As diluições foram feitas, geralmente, a partir de 1:100 (em alguns casos

utilizamos uma diluição maior) em solução bloqueadora com 0,05% de Tween 20. Nessa

etapa, a placa é incubada a 37°C, por 1 hora, recoberta com Parafilme, para manter uma

atmosfera úmida. Esse período é seguido por 4 lavagens com a solução de lavagem.

- Adição do anticorpo conjugado à peroxidase - o anticorpo conjugado à

peroxidase foi adicionado em 50 Jil/poço, em solução bloqueadora. A diluição do

anticorpo geralmente foi 1:3000 (Sigma). Depois de incubação por 1 hora a 37'C, em
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atmosfera úmida, foram feitas 3 lavagens com PBS mais Tween e apenas uma com PBS.

°anticorpo empregado foi anti-IgG de camundongo.

- Revelação - colocou-se 50 Ill/poço da solução reveladora em tampão citrato.

Previamente ao uso, dilui-se 20 mg de OPD e 8 111 de H20 2 (solução estoque: 30%) no

tampão citrato. Após incubação por 30 minutos, à temperatura ambiente, no escuro, a

reação é interrompida com a adição de 50 111 por poço de uma solução 1 M de ácido

sulfúrico. A leitura da densidade óptica foi realizada a 492 nm, em leitor de placa

(Multiscan MS- Labsystems).

3.17.S.2- Ensaio imunoenzimático para detecção de anticorpos contra o

peptídeo SMS

- Ligação do antígeno à placa- as placas utilizadas nesse procedimento foram

Nunc, referência 269787. A cobertura da placa foi feita com 1,0 Ilg de peptídeo por poço,

em 100 111 tampão carbonato, pH 9,2. A placa foi colocada a 4°C, durante a noite. Após

esse período, a placa foi lavada 3 vezes somente com PBS.

- Bloqueio dos sítios inespecíficos- o bloqueio foi feito pela adição de 200 Ill/poço

de solução bloqueadora com gelatina, seguido de incubação de 1 hora, a 37°C, em

atmosfera úmida.

- Adição dos soros dos camundongos - após 3 lavagens com solução de lavagem,

foi feita a diluição seriada dos soros, iniciando-se com a diluição 1:50, em PBS/gelatina,

com 0,05% Tween. A placa foi incubada 37°C, por 1 hora, em atmosfera úmida. Antes da

adição do conjugado, a placa foi lavada por 4 vezes.



55

- Adição do anticorpo conjugado à peroxidase- o anticorpo anti-IgG de

camundongo conjugado à peroxidase (dil. 1:2000) foi adicionado (100 ~l/ poço) em

PBS/gelatina e, a seguir, a placa foi incubada por 1 hora, a 37°C. Após esse periodo, a

placa foi lavada por 6 vezes, deixando-se a solução da última vez permanecer por 1 a 2

minutos nos poços.

-Revelação - procede-se da mesma forma que no ELISA contra flagelina (item

3.17.5.1), entretanto foram empregados 100 ~l de solução reveladora por poço. Para

inativar a reação, utilizou-se 100 ~l de ácido sulfúrico 1 M.

3.17.5.3- Ensaio imunoenzimático contra bactéria total

- Preparação das bactérias para cobertura da placa- as linhagens empregadas

para a cobertura da placa foram cultivadas a 37° C, com agitação, até DO 1,0 (600 nm).

Em seguida, foi adicionada formalina (0,5%), prosseguindo-se a agitação por cerca de 16

horas. As células foram centrifugadas e lavadas duas vezes com PBS. A concentração

final foi ajustada para DO 0,5 (600 nm). Dessa concentração final foram usados 100 ~l

por poço para a sensibilização da placa que foi incubada a 4°C, durante a noite. Foram

utilizadas placas do mesmo tipo empregado no ELISA contra flagelina.

O bloqueio e os passos seguintes do ensaio foram exatamente iguais aos

utilizados no ELISA contra flagelina (item 3.17.5.1). O anticorpo primário utilizado foi

contra a flagelina (Difco) numa única diluição (1: 1000). O anticorpo secundário

empregado foi anti-IgG de coelho conjugado à peroxidade (Difco), na concentração

1:3000.
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3.18- MICROSCOPIA ELETRÔNICA

A cultura de bactérias foi aplicada sobre telas de cobre para microscopia

eletrônica, recobertas com película de formivar e de carbono. A diluição da suspensão foi

acertada para se obter uma dispersão ótima das bactérias sobre a película.

Em seguida, foi feito o contraste negativo com solução de ácido

fosfotúngstico 2%, neutralizada com KüH. As telas foram examinadas e

eletromicrografadas no microscópio eletrônico Phillips, do laboratório de Microscopia

Eletrônica do Instituto Adolfo Lutz.
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4- RESULTADOS

4.1- INSERÇÃO DA SEQÜÊNCIA DO EPITOPO HETERÓLOGO NO GENE DA

FLAGELINA

Confonne exposto na Introdução, genes de flagelina podem ser divididos em

oito regiões, de acordo com a homologia de bases entre diferentes sorotipos. Os

plasmídios descritos a seguir resultam da inserção de oligonucleotídeo que codifica um

epitopo da proteína M de Streptococcus pyogenes (oligo-M), em três diferentes regiões do

gene da flagelina (fi, VI, VIll). As construções nas regiões HI e VI foram feitas através de

um adaptador, contendo três sítios de restrição, Xho I, C/a I, Sma I (adaptador XCS), que

permite a correção da fase de leitura para qualquer oligonucleotídeo introduzido.

4.1.1- Inserção na região 111

A inserção na região HI foi feita utilizando-se o sítio Hind fi presente no

gene da flagelina. Como pode ser visualizado na Figura 7, o vetor pLS408, que possui

dois sítios de Hind IH, sendo um no gene de flagelina e outro na região do MCS, foi

parcialmente digerido por Hind fi, em seguida por Sma I e religado, após preenchimento

das extremidades coesivas por DNA polimerase (KIenow). Tal estratégia originou o vetor

pLS503, contendo um sítio único de Hind fi na posição 526 do gene de flagelina. Esse

sítio foi usado para ligação subseqüente do adaptador XCS. A mistura de ligação foi

introduzida por eletroporação na linhagem JM101. Diversos clones foram analisados por

restrição e seqüenciados; um vetor contendo o adaptador na orientação correta em cópia

única (Figura 8A) foi denominado pRG3.
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Para a inserção do oligonucleotídeo especificando o epitopo da proteína M

na fase de leitura apropriada, utilizou-se o vetor pRG3, digerido com a enzima C/a I

(sensível à metilação), e tratado por Klenow. Para tanto, o vetor foi purificado a partir da

linhagem JM110, que é deficiente nos sistemas de metilação (dam/dcm), permitindo

digestão total por essa enzima (Sambrook et a/., 1989).

A ligação do oligo-M ao vetor pRG3 foi feita com T4 DNA ligase e a

mistura de ligação introduzida por eletroporação na linhagem JM101. Os clones obtidos

foram analisados por restrição com a enzima Kpn I, a qual, no vetor parental, origina

fragmentos de, aproximadamente, 4.500 e 1.500 pb. Recombinantes contendo o oligo-M

apresentam fragmentos de 3.540 pb, 1.500 pb e 960 pb, como pode ser visualizado na

Figura 9A (canaletas 6 e 16). A determinação do número de cópias do inserto e a

confmnação da fase de leitura foram feitos por seqüenciamento (figura 9B). O vetor

obtido foi denominado pRG3M.

4.1.2- Inserção na região VI

Para inserção do oligonucleotídeo que codifica o epitopo heterólogo na

região VI (Figura 10), utilizou-se o sítio de restrição Nde I, presente na posição 1.046 do

gene. O plasmídio parental, pLS503, possui um sítio adicional para tal enzima, na posição

183 do vetor de clonagem empregado (PUCI9). Utilizando digestão parcial com Nde I, o

vetor foi linearizado e o DNA submetido à eletroforese em agarose para separação dos

fragmentos originados da digestão. Após eletroeluição da fração correspondente ao vetor

linearizado, o DNA foi tratado com Klenow para preenchimento das extremidades

coeSIvas.

O adaptador XCS foi ligado ao DNA e a mistura de ligação introduzida por

eletroporação em JMIOI. Plasmídios foram analisados por restrição comXho I e EcoR V,



59

de forma a permitir a localização do adaptador no gene. A confirmação da localização, o

número de cópias e a orientação do adaptador foram verificados por seqüenciamento.

Entre os analisados, um clone com o inserto em cópia única e na orientação correta

(Figura 8B) foi denominado pRG6.

Para ligação do oligo-M, digeriu-se o vetor pRG6 com Xho I e Sma I e

preencheram-se as extremidades coesivas com K.lenow. A presença do inserto foi

confIrmada por digestão com a enzima Kpn I, que gera um fragmento de 420 pb

inexistente no vetor parental (Figura lIA, canaleta 11). A confirmação da seqüencia foi

feita por seqüenciamento do DNA e o vetor obtido foi denominado pRG6M (Figura l1B).

4.1.3- Inserção na região VIll

Para a inserção nessa região, utilizamos o sítio de Sty I (único no vetor

pLS408), na posição 1.286 do gene da flagelina. Sintetizou-se um par de

oligonucleotídeos especifIcando o epitopo desejado (oligo-Ms), contendo extremidades

compatíveis com o sítio Sty I, que permitiu ligação direta ao vetor, sem necessidade do

uso de adaptador (Figura 5B).

O oligo-Ms foi ligado ao vetor pLS408, digerido com Sty I, e a mistura de

ligação foi utilizada para transformar 1M101 por eletroporação. Alguns recombinantes

obtidos foram analisados por restrição com Kpn I. Uma banda de aproximadamente, 200

pb pode ser vista nos clones positivos (Figura 12, canaletas 10 e 12; a banda da canaleta

14 não está visível na foto). A conftrmação da seqüência correta foi feita por

seqüenciamento e o vetor obtido foi denominado pRG8M.
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4.1.4- Inserção de dois epitopos na flagelina

Uma seqüência extra correspondente ao peptídeo foi inserida na região

hipervariável (região IV) dos vetores pRG3M e pRG6M, plasmídios com o oligo-M

presente em outras regiões. A inserção na região IV pode ser feita utilizando-se o sítio

EcoR V, único no vetor pLS40S e derivados. A abertura do vetor com essa enzima

permite a inserção direta de qualquer seqüência com extremidades abruptas, que tenha

número de bases múltiplas de três, mantendo a fase de leitura do gene. Essas novas

construções exploram a capacidade da flagelina suportar modificações, no caso, inserção

de bases, e ainda manter a funcionalidade. Também são interessantes para verificação do

efeito do número de cópias de um peptídeo heterólogo na resposta imune.

4.1.4.1- Inserção nas regiões IV e VI

Essa construção foi iniciada a partir do vetor pRG6M que já possui um

oligo-M na região VI. A ligação do segundo oligo-M foi feita na região IV, empregando

se o sítio EcoR V, mencionado anteriormente. A mistura de ligação foi utilizada para

transformar a linhagem JM1O1, e os recombinantes obtidos foram analisados por

restrição. Doze clones foram digeridos com a enzima Kpn I, e entre eles obtivemos alguns

com o padrão esperado para a presença dos dois insertos, pelo aparecimento de uma

banda de 366 pb, como pode ser visto na Figura 13. O seqüenciamento foi utilizado para

confirmação da orientação do novo oligo-M, e o clone correto foi denominado pDP6M.
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4.1.4.2- Inserção nas regiões m e IV

Foi realizada uma segunda construção com duas seqüências do epitopo

heterólogo. O plasmídio empregado foi o pRG3M, com o primeiro inserto na região me o

sítio de EcoR V (na região IV), utilizado para a ligação do segundo oligo-M. A ligação foi

realizada com T4 DNA ligase, e o DNA da ligação usado para transformar JMI0l. Alguns

transformantes obtidos tiveram o DNA do plasmídio digerido por Kpn I; os clones

positivos apresentaram uma banda de aproximadamente 100 pb, como pode ser visto na

Figura 14. A orientação do novo inserto foi confirmada por seqüenciamento, e o clone

correto foi denominado pDP3M.

4.1.5- Transferência dos plasmídios para Salmonella

Todos os plasmídios obtidos com a inserção da seqüência do epitopo da

proteína M foram introduzidos na linhagem atenuada de Salmonella Dublin, SL5928,

empregando-se eletroporação. A e1etroporação de Salmonella pode ser feita diretamente

com DNA de plasmídios retirados de E. coli devido à alta eficiência do sistema.

Na Tabela 1 estão citados os plasmídios obtidos, cuja descrição foi feita

anteriormente, e as linhagens de Salmonella originadas após transformação da linhagem

SL5928. Uma segunda linhagem de Salmonella, utilizando o vetor pRG8M, foi derivada

da ICB5, que possui o gene da flagelina integrado no cromossomo (item 3.1.2).
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TABELA 1- Linhagens de Salmonella atenuadas e plasmídios

Linhagens Plasmídio

ICB7

ICB8

ICB9

ICBIO

ICBll

ICB12

pRG3M / SL5928; oligo-M na região fi

pRG6M / SL5928; oligo-M na região VI

pRG8M / SL5928; oligo-M na região vm

pDP6M / SL5928; oligo-M nas regiões VI e IV

pRG8M / ICB5; oligo-M na região vm no gene fliC do plasmídio; gene fliC

cromossômico funcional

pDP3M / SL5928; oligo-M nas regiões fi e IV

4.2- EXPRESSÃO DA FLAGELINA RECOMBINANTE NAS DIFERENTES

LINHAGENS DE SALMDNELLA

o primeiro teste realizado para detecção de flagelos funcionais ou,

parcialmente funcionais, produzidos pelas linhagens citadas na Tabela 1, foi a verificação

de motilidade em meio semi-sólido ou líquido, com utilização de microscópio óptico. A

produção de flagelina foi confirmada através de imunoblot, onde as amostras foram

preparadas a partir de um lisado total das bactérias.
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4.2.1- Testes de motilidade

Flagelos nonnalmente impulsionam a bactéria ao longo de um gradiente

.quimiostático, uma função que pode ser observada através de ensaio de motilidade em

meio semi-sólido. Neste trabalho, foi utilizado o meio com gelatina. Esse meio é

transparente e permite a fácil visualização do crescimento das bactérias pelo seu interior, a

partir da região do inóculo.

A linhagem SL5928 foi usada como controle negativo; o crescimento

bacteriano fica restrito ao local perfurado pela agulha de platina. Como controles

positivos, foram empregadas as linhagens SL5930 e ICB5, que se espalham por todo

volume do meio.

A linhagem ICB9 não apresentou motilidade. Esse resultado é compatível

com observações de que modificações nessa região, mesmo que pequenas, são suficientes

para abolir a motilidade da bactéria (Homma et aI., 1987; Kuwajima et ai., 1989). Por

outro lado, a linhagem ICBll, que possui o mesmo plasmídio que a ICB9, mas tem um

gene de flage1ina integrado no cromossomo, apresenta motilidade reduzida quando

comparada com o controle ICB5; ela migra, aproximadamente, a metade da distância do

controle. Esse dado demonstra que a flagelina híbrida está interferindo com a função da

proteína funcional, e isso tanto pode ocorrer por competir com o sistema de exportação da

flagelina, reduzindo a eficiência, como por sua incorporação no flagelo, afetando a função

do mesmo.

As linhagens ICBI0 e ICB12 (ambas com duas inserções) espalham-se

pouco, e ficam bem próximas do inóculo inicial, onde se pode notar o crescimento por

volta de 0,5 cm ao redor do inóculo. A ICB7 (região ill) migra cerca de 1,5 cm no meio.

Já a linhagem ICB8, com inserto na região VI migra, aproximadamente, a metade da

SL5930 ou pouco mais (cerca de 3,0 cm). Isso demonstra que essa região é capaz de

suportar modificações provocadas pela inserção do epitopo, sem ter sido feita nenhuma

deleção anterior.
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4.2.2- Bloqueio da motilidade com anticorpos

o método descrito no MM, item 3.16, descreve um teste simples, utilizando

anticorpo contra a flagelina ou epitopo, para detecção rápida da produção de flagelina

híbrida. Quando as linhagens foram observadas em meio líquido, ao microscópio, e com

adição de anti-d (anticorpo contra flagelina), a motilidade apresentada por elas foi

bloqueada ou diminuída. Algumas delas chegaram a formar grumos devido à forte reação

ocorrida.

As linhagens utilizadas como controle positivo para motilidade, SL5930 e

ICB5, apresentaram bloqueio no movimento e reação de aglutinação com anti-d, e

nenhuma reação com anti-M [(anticorpo contra o peptídeo SM5(1-15)]. O controle

positivo para o epitopo, linhagem SL7127, mostrou o mesmo comportamento que os

controles positivos para anti-d e, também, foi observada a redução da motilidade quando

adicionado anti-M à cultura.

A linhagem ICB9, como citado anteriormente, não apresentou motilidade em

semi-sólido, e nenhuma reação de aglutinação pôde ser percebida empregando-se

anticorpo anti-do Esse resultado foi um forte indício que o filamento, mesmo não

funcional, poderia não estar presente na superficie da célula. A linhagem ICBll, com o

mesmo plasmídio, mas com o gene integrado no cromossomo, teve a motilidade

bloqueada após a adição de anti-do Não foi observada nenhuma reação com anti-M para

ambas as linhagens.

As linhagens ICBI0 e ICBI2, com duas seqüências do oligo M,

responderam de forma similar ao controle SL7127, reagindo com os dois anticorpos. Já as

linhagens ICB7 e ICB8 apresentaram bloqueio de motilidade somente com anti-do

Provavelmente, in vivo, as regiões m, VI e VIII não devem estar expostas na superficie do

filamento flagelar, o que impediria o reconhecimento do epitopo pelo anticorpo anti-Mo

Esse fato, porém, não inviabiliza essas construções como carregadoras de epitopos

heterólogos, já que a estrutura flagelar pode ser processada pelas células apresentadoras
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de antígenos antes de ser apresentada ao sistema imune e, dessa forma, ocorrer a

exposição de epitopos dessa região. Os resultados de motilidade, tanto em semi-sólido,

como o bloqueio com anticorpos, estão resumidos na Tabela 2.

TABELA 2: Motilidade das linhagens utilizadas no trabalho- resultados de motilidade em

semi-sólido e bloqueio em meio líquido com anticorpo anti-d ou anti-M

Linhagens Semi-sólido Meio Iíquido+
anti-d

Meio Iíquido+
anti-SM5

SL5928
SL5930 + +
SL7127 + + +
ICB5 + +
ICB7( reg.III) + +
ICB8 (reg.VI) + +
ICB9 (reg.VIU)
ICBlO (reg.IV eVl) + + +
ICBll (reg.VIU) + +
ICB12 (reg. m elY) + + +

A motilidade foi verificada empregando-se o meio semi-sólido com gelatina; nessa parte

do ensaio os sinais (+) e (-) indicam as linhagens com motilidade positiva e sem motilidade,

respectivamente. A reação com anticorpo policlonal anti-d e anti-M foi observada através da
mistura das linhagens crescidas em meio líquido com os anticorpos e observação ao

microscópio óptico; os sinais (+) e (-) indicam a presença ou não de reação.

4.2.3- Detecção de proteína recombinante por "westem-blot"

A técnica de "westem-blot" (item 3.14, MM) foi empregada para

verificação da presença de f1agelina recombinante. Utilizando anticorpos anti-d e anti-M,

ambos produzidos em coelho, pudemos constatar a produção de f1agelina por todas as

linhagens de Salmonella empregadas no trabalho.
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Como pode ser visto na Figura 15A, todas as linhagens produziram flagelina

reconhecida pelo anticorpo anti-d, com exceção da linhagem SL5928, sem flagelina. Em

todas as canaletas aparecem bandas inespecíficas, as quais, quando comparadas, são um

bom indicativo da quantidade de proteína total aplicada no gel; nesse caso, confirma-se

que quantidades semelhantes de proteína foram usadas em todas as amostras.

A flagelina produzida pela SL5930 (canaleta 3, Figura 15A), sem inserto

nenhum, tem um peso molecular de cerca de 51 kDa. As outras linhagens possuem bandas

com tamanho maior, correspondendo à proteína com o epitopo inserido. A flagelina

produzida pela linhagem ICB7 (inserto na região ID), apesar de possuir somente um

epitopo inserido, apresenta um perfil de migração um pouco diferente das outras proteínas

nas mesmas condições (comparar, por exemplo, com a linhagem SL7127), ficando com

um peso aparentemente mais alto. As linhagens com duas seqüências do epitopo, ICB 10 e

ICB12 (canaletas 8 e 6, respectivamente) têm tamanho visivelmente superior às outras

flagelinas.

Pode-se, ainda, observar na Figura 15A, que a quantidade de flagelina

acumulada nas células não é a mesma para todas as linhagens. Isso pode ocorrer, devido a

modificações na estrutura da proteína causada pela inserção do epitopo, podendo gerar

problemas de síntese ou exportação, levando ao acúmulo no citoplasma e posterior

degradação, que pode ser observada em certo grau nas linhagens ICB9, ICB 10, ICB 11 e

ICBI2. A inserção do Oligo-M em determinados pontos da flagelina também poderia

dificultar o reconhecimento pelo anticorpo contra a proteína híbrida, o que levaria a um

sinal mais fraco, não significando porém, diferenças em quantidades de proteína. Brey e

colaboradores, através da injeção de uma flagelina truncada logo após o sítio de EcoR

V (devido à perda da fase de leitura por uma inserção incorreta), obtiveram um anticorpo

capaz de reconhecer flagelinas híbridas, que não eram detectadas anteriormente em

"westem-blot", por outros anticorpos contra a flagelina produzidos a partir da imunização

com a proteína selvagem purificada ou uma linhagem flagelada (Stocker e Newton, 1994).
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Na Figura 15B, pode ser visto o resultado empregando-se as mesmas

amostras e anticorpo anti-Mo As linhagens SL5928, SL5930 e ICB5 não possuem banda

nenhuma correspondente à flagelina por não terem o epitopo heterólogo. O controle

positivo, nesse caso, a SL7127 (inserto na região IV), e as demais linhagens, apresentaram

uma banda correspondente à flagelina híbrida, mostrando que essas proteínas foram

reconhecidas tanto pelo anti-M, quanto pelo anti-do

As linhagens com a inserção do epitopo na região vm apresentaram bandas

menores, bem próximas em tamanho às da flagelina hibrida, reconhecidas tanto pelo anti

d como pelo anticorpo contra o peptídeo. Essas bandas podem ser resultado de

degradação.

4.2.4- Detecção de flagelina em bactérias inteiras através de ELISA

Como foi demonstrado pelo "western-blot", ocorre produção de proteína

híbrida por todas as linhagens citadas na Tabela 1. Esses resultados, juntamente com os de

motilidade em semi-sólido (Tabela 2), forneceram indícios de que uma produção

diferencial de flagelos poderia estar ocorrendo. Uma forma simples para verificar esse

fato foi obtida empregando-se um imunoensaio com as diferentes linhagens de

Salmonella, usadas como antígenos e anticorpo anti-d, para detecção da flagelina exposta

na superficie das bactérias.

A mesma quantidade de bactérias de cada linhagem foi utilizada para a

cobertura da placa de ELISA (item 3.17.5.3, MM). O anticorpo anti-d (diluição 1:500) foi

empregado como anticorpo primário contra as diferentes linhagens, e o anticorpo

secundário foi um anti-IgG de coelho, conjugado à peroxidase. Com esse teste pode-se

obter uma comparação da quantidade relativa dos flagelos das linhagens empregadas
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como controles e das linhagens obtidas com os novos plasmídios. Esses resultados estão

representados na Figura 16.

As linhagens SL5930 e ICB5 forneceram os melhores resultados, refletindo

uma maior quantidade de flagelina, estando de acordo com a motilidade observada, onde

as duas linhagens apresentam melhor desempenho que as demais. Apesar de não possuir

flagelo, a SL5928 apresenta alguma resposta. Isso pode ser devido à existência de outros

anticorpos contra salmonela no anticorpo primário utilizado, por contaminação da

preparação de flagelina empregada na inoculação de animais para a produção de

anticorpos anti-do A resposta obtida para as linhagens SL5928 e ICB9 é praticamente

inexistente quando é empregado o anticorpo anti-d adsorvido com a linhagem SL5928; o

restante das linhagens apresenta uma resposta semelhante ao obtido com anticorpo não

adsorvido.

A linhagem ICB9- apresenta um resultado comparável ao da SL5928,

portanto, esse fato sugere que a flagelina dessa linhagem não está sendo montada em

filamentos. Esse resultado é fortalecido pelos dados de aglutinação com anticorpo contra a

flagelina em meio líquido, não ocorrendo reação com essa linhagem. Para a linhagem

ICB 11, onde a motilidade foi restaurada, a quantidade de flagelina está próxima à das

linhagens portadoras de inserto nas regiões III e VI do gene. Essas três últimas, teriam

uma quantidade de flagelo intermediária entre os controles SL5930 e ICB5. O controle

SL7127 e as duas linhagens com duplas inserções, todas com motilidade similar, mas

reduzida em relação às outras linhagens com inserção nas outras posições, possuiriam

menor quantidade de flagelina.
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4.2.5- Microscopia eletrônica

Utilizando-se microscopia eletrônica, foram confirmadas algumas

observações feitas anteriormente. Um dos resultados mais importantes foi a confirmação

da ausência de flagelos da linhagem ICB9. Como pode ser visto na Figura 19A, essa

linhagem não possui nenhum flagelo, e sua aparência é semelhante à do controle negativo,

linhagem SL5928 (Figura 17A). Já a linhagem ICBll (Figura 19B), que possui o mesmo

plasmídio que a anterior, mas com o gene de flagelina adicional no cromossomo, monta

flagelos funcionais. Na Figura 17B pode ser vista a linhagem utilizada como controle para

essa construção, a ICB5.

As outras linhagens, ICB7, ICB8 e ICBI0 (figuras 20A, 20B e 21A,

respectivamente) possuem flagelos com aspecto normal. A linhagem ICB8 possui,

inclusive, quantidade semelhante aos controles SL5930 (Figura 18A) e SL7127 (Figura

18B), enquanto as outras duas, aparentemente, apresentam menor número que o controle.

A linhagem ICB12 possui um número de flagelos próximo ao controle SL5930, mas com

o tamanho muito menor que o usual, como pode ser visto na Figura 21B. A diminuição da

motilidade, observada para as linhagens com flagelos híbridos e a forma do filamento,

estruturalmente semelhante ao controle com flagelina selvagem, também foram obtidas

em outros trabalhos (Verma et ai., 1995~ Acero-Reyes, 1994).

4.3- ANÁLISE DA RESPOSTA IMUNE

4.3.1- Verificação da persistência bacteriana

A persistência bacteriana no fígado e baço foi outro parâmetro utilizado para

comparação dos controles SL5930 e SL7127 com as linhagens portadoras do epitopo
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inserido em outras regiões. Era necessário esclarecer se a modificação realizada na

flagelina seria capaz de alterar o tempo de permanência das linhagens no tecido.

Camundongos foram imunizados com uma única dose de cerca de 5x106 células com as

linhagens controles SL5930 e SL7I27 e duas novas, ICB8 e ICBlO. O procedimento está

descrito no item 3.17.4 do MM.

Os gráficos da Figura 22 mostram a variação obtida no número de colônias,

entre o período de 3 a 35 dias, a partir de macerado do baço e figado de camundongos

inoculados com 5xI06 (uma única dose), onde se pode observar a permanência das

linhagens durante o tempo estudado. Os resultados mostram, para todas as linhagens, que

ocorre a colonização dos dois órgãos estudados, e as bactérias permanecem nos tecidos

num número próximo de 102 no 35º dia do experimento. Esses resultados sugerem que as

mesmas observações poderão ser estendidas às outras construções, além dos valores

resultantes serem próximos aos obtidos por Acero-Reyes (1994), O'Callaghan et ai.

(1988), Verma et ai. (1995) e Khan et ai. (19?4). Os resultados não apresentaram

diferença significativa, como foi observados através dos resultados do teste ANOVA

(p~ 0,05).

4.3.2- Propriedades imunogênicas- resposta humoral

O estudo da capacidade imunogênica foi verificado pela imunização de

camundongos BALB/c, com idade variando de 10 a 16 semanas. Na maior parte dos

experimentos, o sangue foi coletado após a segunda e terceira doses, sendo que a análise

empregada no trabalho se refere aos soros obtidos após a terceira dose. Alguns soros

obtidos após a segunda dose foram testados e, comparando-se com os da terceira dose,

verificou-se que a resposta obtida era inferior. Foi decidido, portanto, analisar somente os

soros obtidos após a última dose. Os soros dos animais foram preparados oito dias após

cada inoculação, como descrito no item 3.17.1 do MM. Os soros obtidos foram analisados
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individualmente, para a fração IgG, em diferentes diluições, contra flagelina e contra o

peptídeo da proteína M, como descrito no item 3.17.4. Os resultados dessas imunizações

estão relacionados adiante. Os dados estão expressos como títulos de anticorpos,

representando a diluição mais alta do soro equivalente a duas vezes a D0492nm do soro

pré-imune, na diluição 1: 100. Contra a flagelina todas as amostras foram analisadas ao

menos duas vezes, e os desvios padrões não são superiores a 20%; para o peptídeo

algumas amostras foram analisadas duas vezes.

4.3.2.1- Imunizações com bactérias vivas e inaôvadas

Como foi mencionado anteriormente, a quantidade de flagelina estimada é

variável para todas as linhagens testadas, como observado a partir dos resultados de

"westem-blot", ELISA com bactéria total e motilidade, sendo esse fato levado em

consideração para a escolha das diferentes formas de imunização empregadas. A

imunização com bactérias vivas foi o primeiro teste realizado; essa seria a forma desejada,

já que empregamos um sistema com bactérias atenuadas. Na imunização com bactéria

inativadas, que vem sendo empregada tradicionalmente como vacina, a utilização de um

número maior de bactérias por dose poderia levar a uma melhor resposta. Wick et

al.(1994) obtiveram uma resposta imune melhor contra o antígeno heterólogo, utilizando

Salmonella inativada por calor, do que bactéria viva, provavelmente, devido a um

processamento mais rápido da bactéria. Portanto, uma outra abordagem empregada para

comparação das novas linhagens foi a utilização de bactérias inativadas por calor, onde se

espera a produção de altos títulos de anticorpos.

Na imunização com as linhagens vivas foram empregados grupos de cinco

camundongos, inoculados intraperitonealmente, com três doses de 5xl06 bactérias, em

200 111 de solução salina, aplicadas nos dias O, 21 e 30. Os soros obtidos após a terceira

dose foram submetidos ao imunoensaio; algumas amostras, por apresentarem títulos de
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anticorpos muito elevados, foram repetidas isoladamente para verificação da diluição

máxima que poderia ser alcançada.

No experimento com bactérias inativadas por calor, foram utilizados grupos

com 4 animais imunizados com 108 bactérias. Durante o andamento do mesmo, houve

perda de alguns animais, devido às reações adversas causadas por uma dose maior de

bactérias. Nesse experimento também foram empregadas três doses, com o mesmo

intervalo do experimento anterior. Nos dois experimentos, foi utilizada a via

intraperitoneal.

Na Tabela 3, estão os títulos de anticorpos obtidos na terceira dose, contra

flagelina e peptídeo, para os dois experimentos descritos anteriormente. Como

mencionado, os resultados são individuais e cada linha corresponde ao resultado de um

camundongo. Houve perda de dois camundongos do grupo ICB8 e um do grupo SL5930,

do experimento com bactéria inativada e, no caso desses dois grupos, estão indicados os

valores obtidos com o soro coletado após a segunda dose. Nas Figuras 23 e 24 podem ser

vistos os mesmos resultados da Tabela 3, colocados em gráficos, evidenciando o valor

médio obtido para cada grupo.
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TABELA 3: Resposta humoral de camundongos imunizados com bactérias-vivas e

bactérias inativadas, via intraperitoneal

Linha2ens Bactéria Viva Bactéria Morta
Fla~. Pep. Fla~. Pep.

204.800* - (a) 102.400 -
51.200* - 819.200* -

SL5930 409.600* - 25.600 -
25.600* -
12.800 -

204.800 - 102.400 -
6.400 - 102.400 -

ICB5 6.400 - 102.400 -
204.800 - 102.400 -
25.600 -
12.800 200 6.400 1600

25.600* 800 25.600 3200
SL7127 3.200 400 51.200 6400

51.200* - 25.600 6400
1.600 -
3.200 - 102.400 -

51.200 - 102.400 -
ICB7 12.800 200 102.400 -

6.400 200 102.400 -
12.800 -

204.800* - 25.600 200
25.600 - 12.800 -

ICB8 25.600 - 200b

51.200 -
102.400 -

51.200 400 12.800 800
12.800 800 25.600 800

ICBI0 12.800 - 6.400 3200
12.800 800 102.400 1600
102.400 400
6.400 200 12.800 -
12.800 - 25.600 -

ICB9 6.400 - 12.800 -
6.400 - 51.200 -
12.800 200
51.200 200 102.400 -
3.200 200 6400 -

ICBll 51.200 - 6400 -
25.600 - 102.400 -
6.400 -
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TABELA 3- Resultados obtidos a partir de ELlSAs, realizados com soro de

camundongos imunizados com as linhagens vivas (três doses com 5x106 bactérias) ou

inativadas por calor (três doses de 108
), intraperitonealmente, contra os antígenos (fase sólida)

flagelina purificada (Flag) e contra o peptídeo SM5 (1-15) (Pep), expressos de forma individual.

Dados a partir de 0.0 492 nm, já descontados os controles da placa (branco). (*) indica

valores obtidos a partir de um único ensaio; (a) indica títulos de 50 ou 100, que seriam

negativos (os mesmos valores obtidos para os controles sem peptídeo); (b) valor obtido com

soro coletado após a segunda dose de antígeno.

Na Figura 25 podem ser vistos os gráficos com valores individuais da

resposta humoral contra a flagelina, na diluição 1:400, para os dois experimentos em

questão. Esses gráficos mostram o comportamento do grupo, através da dispersão em

tomo do valor médio obtido, onde se pode notar uma variação na resposta individual

razoável, o que é comumente encontrado, principalmente na imunização com bactérias

VIvas.

4.3.2.2- Imunização com Oagelina Inorida purificada

A imunização com flagelina purificada foi a forma encontrada para

inoculação de uma mesma quantidade de antígeno, no caso, a flagelina híbrida com o

epitopo heterólogo nas diferentes regiões. A preparação de flagelina híbrida a partir de

linhagens com filamentos é razoavelmente simples; as que produzem somente a flagelina,

mas perdem a capacidade de montar o filamento, têm o processo de purificação

comprometido, tendo que passar por etapas adicionais para obtenção do mesmo produto.

Devido a esse fato, nessa etapa do trabalho, a linhagem ICB9 não foi utilizada e a

linhagem ICBll, apesar de apresentar filamentos, não foi testada por ter sido obtida

posteriormente.
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Foram empregadas flagelina purificada das linhagens controle, SL5930 e

SL7127 (cinco animais por grupo) e flagelina das linhagens ICB7, ICB8 e ICBIO (seis

animais por grupo). Foram inoculadas 10 Ilg de proteína (quantificada pelo método de

Bradford) combinada com hidróxido de alumínio como adjuvante, em 200 111 finais, em

três doses (0,21 e 35 dias). Após a aplicação da primeira dose da proteína, alguns animais

mostraram-se debilitados e, após a aplicação da segunda dose do antígeno ocorreu a morte

de dois animais do grupo imunizado com flagelina da linhagem ICB8 e três do grupo da

SL7127, provavelmente devido a uma contaminação da preparação de proteínas com LPS

e, por esse motivo, foram empregados alguns resultados obtidos com os soros coletados

após a segunda dose. Um grupo de três animais foi inoculado somente com o adjuvante,

para verificação do efeito desse composto, que mostrou causar certa irritação nos animais,

os quais se recuperavam cerca de três dias depois da inoculação. Os resultados obtidos

com a análise dos soros coletados após a terceira dose estão na Tabela 4. Os títulos de

anticorpos foram detennmados por ensaio imuno~nzimático, tanto para flagelina, como

para o epitopo.

Como pode ser visto na Tabela 4, os títulos contra flagelina são

extremamente altos para todos os grupos, havendo uma diminuição nos grupos ICBIO e

ICB8. Essa variação poderia ser explicada por uma diferença na quantidade de antígeno; a

preparação de flagelina apresentou contaminação com outras proteínas, provavelmente da

membrana, interferindo na dose real de flagelina inoculada, que foi quantificada pelo

método de Bradford. A observação posterior em gel de poliacrilamida mostrou pequena

diferença entre as amostras (resultados não apresentados), mas não deve afetar

acentuadamente os resultados da imunização. Na Figura 26, os gráficos mostram os

mesmos resultados da Tabela 4, indicando porém, o valor médio obtido para cada grupo.
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TABELA 4- Título de anticorpos obtidos a partir de imunização com Oagelina

purificada

Linhagens Flagelina Peptídeo
1 > 106

2 > 106

SL5930 3 > 106

4 > 106

5 > 106

1 > 106 (800)
SL7127 2 > 106 (800)

3 > 106 (3.200)
4 nd (800)
5 nd (800)

1 > 106

2 > 106

ICB7 3 > 106 200
4 >106

5 >106

6 >106

1 819.200 200
2 409.600 200

ICB8 3 819.200 200
4 102.400 200
5 nd (200)

1 25.600 200
2 >106 400

ICBlO 3 819.200 400
4 819.200 >6.400
5 204.800 1.600
6 204.800 400

Resultados obtidos a partir da análise dos soros de camundongos (coletados após a

terceira dose) imunizados com três doses de 10~g de f1agelina purificada das linhagens

discriminadas na tabela. O sinal (-) indica títulos iguais ou menores que 100; (nd) corresponde

a títulos não determinados. Nos grupos SL7127 e ICS8, os dados entre parênteses são

resultantes da análise do soro coletado após a segunda dose.
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4.3.2.3- Imunização com bactéria viva- estudo das linhagens com dois epitopos

Para comprovar o efeito de duas inserções de epitopos no flagelo, foi feita

mais uma construção, a da linhagem ICB 12, portadora de um plasmídio com o gene da

flagelina com duas seqüências do oligo M, uma na região IV e outra na região 111. Essa

linhagem foi utilizada somente em uma imunização, com a linhagem viva inoculada via

intraperitonea1. A dose e o esquema de imunização foram os mesmos descritos no item

4.3.2.1. Na Tabela 5 podem ser vistos os títulos de anticorpos obtidos após a terceira

dose.

TABELA 5: Título de anticorpos obtidos a partir de imunização com bactéria viva

(via intraperitoneal)- comparação das linhagens com dois epitopos na flagelina

SL7127 ICBIO ICB12 SL5930
Animais Flag Pep F1ag Pep Flag Pep Flag Pep

1 25.600 12.800 .12.800 >102.400a a- - -
2 25.600 - 6.400 - 25.600

3 12.800 - 800 - 6.400

4 25.600 - 6.400 - 12.800

5 12.800 400 6.400 200 25.600

6 >25.600 - 3.200 - 6.400

7 6400 - 6.400 200 6.400

8 6400 - 6.400 200

9 6400 200

Resultados obtidos de soros coletados após três doses de 5x106 bactérias, via

intraperitoneal, através de imunoensaio. O sinal (-) corresponde a títulos iguais ou menores

que 100; (a) representa o valor obtido a partir da combinação dos soros dos animais do grupo
SL5930.
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FIGURA 2- Representação esquemática do gene fliC(d) de Salmonella Muenchen. Os
segmentos I a VIII foram defInidos por Wei & Joys (1985), de acordo com a extensão
de homologia (indicada na figura) entre os diferentes genes de flagelina (a, c, d, i). O
número abaixo dos blocos representa a média da percentagem de homologia para os
quatro genes (as comparações foram feitas entre cada duas seqüencias)
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FIGURA 3- Representação esquemática do vetor pLS408. O plasmídio é derivado

do pUC19 (Newton et aI., 1989) pela inserção de um fragmento de Salmonella Muenchen

contendo o gene fliC, com uma deleção in vitro de 48 pb. Existe um único sítio de EcoR

V na região hipervariável, usado para a inserção de epitopos heterólogos nessa região.
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FIGURA 4: O vetor pLSS03 é derivado do pLS40S e possue sítio único de Hind 111 no
gene da flagelina. Os sítios de Sma I a Hind m, do múltiplo sítio de clonagem do
pUC19, foram deletados.
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A

Gene M5 5'/ -GCC GTG ACT Aoo ooT ACA ATA AAT GAC CCG CAA AGA GCA AAA GAA-/3'

Prot. M5 Ala VaI Thr Arg GIy Thr De Aso Asp Pro GIn Arg Ala Lys GIu

Inserto 5' - GCT GTI ACC CGT ooT ACC ATI AAT GAT CCG CAG CGT GCT AAA GAA CTA-3'

B

5' 3'

C TTG GCT GTI ACC GCT ooT ACC ATI AAT GAT CCG CAG CGT GCT AAA GAA CTA QC

CGA CAA Too GCA CCA Too TAA TIA CTA GGC GTC GCA CGA TTT CTI GAT ~GG AAC

3' 5'

FIGURA 5- Em A está representada a seqüência dos 15 aminoácidos da extremidade N
terminal da proteína M tipo 5 (prot. M5) e a seqüência correspondente do gene clonado
de Streptococcus pyogenes (gene M5) que pode ser comparada com a seqüência
empregada como inserto nas diversas construções realizadas. O sítio para Kpn I
(sublinhado) foi incluído para facilitar a análise dos transformantes. O codon CTA
(leu), em negrito, quando lido na orientação inversa, origina um codon de terminação,
produzindo clones sem motilidade. Em B está a seqüência do oligonucleotídeo (as duas
fitas aneladas) que especifica o epitopo da proteína M usado na clonagem da região
VIII. As bases em negrito foram acrescidas para ligação direta ao vetor digerido com
Sty I, e as sublinhadas, para correção da fase de leitura.
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A

5' CTCGAG ATCGAT CCCGGG 3'

3' GAGCTC TAGCTA GGGCCC 5'

B

XhoI ClaI SmaI

Região III~ 5' CGGTGAAACTATTGA 3'
468

Região IV~ 5' ATACTATTAGACCCC 3'
605

Região VI~ 5' TTGATGGTGGCTATGCAGTG 3'
997

Região VllI~ 5' TTAAAGAGGTTAATACAG 3'
1232

FIGURA 6: Oligonucleotídeos e iniciadores utilizados no trabalho. Em A está a
seqüência dos oligonucleotídeos usados como adaptores para a posterior inserção de uma
segunda seqüência (adaptador XCS). Os sítios das enzimas de restrição estão sublinhados.
Em B encontram-se as seqüências dos diferentes iniciadores que foram utilizados no
seqüenciamento de DNA dupla fita para cada região. O número abaixo deles indica a
posição correspondente de anelamento da primeira base no gene j/iC.
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FIGURA 7- Estratégia utilizada para clonagem da seqüência do epitopo da
proteína M5, na região IH do gene jliC.
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A

(525)

5'/-CTT GAT AAG CT CTCGAG ATCGAT CCCGGG AG CTT AAT GTC CAG-/3'

B

(1049)

5'/- GCC GCT ACA CCCGGG ATCGAT CTCGAG TCG AGT GAT GAG-/3'

FIGURA 8: Em A está a seqüência da região li, após a inserção do adaptador XCS no
sítio de Hind 111. Em B está representada a seqüência da região VI, com o adaptador no
sítio de Nde I. Nos dois casos, os sítios de restrição (em negrito) foram tratados com
KIenow para posterior ligação do adaptador (seqüência sublinhada).
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A

B

(525)

5'/-AAG CTC TCG AGA TCG GCT GTT ACC CGT GGT ACC ATT AAT GAT

CCG CAG CGT GCT AAA GAA CTA CGA TCC CGG GAG CTT-/3'

FIGURA 9: A- análise de restrição de alguns dos plasmídios recombinantes
obtidos a partir do vetor pRG3 com o inserto que especifica o epitopo da proteína M
(fotografia do gel de agarose 0,7%, corado com brometo de etídeo). O DNA dos
plasmídios extraídos de 1M101 foi digerido com Kpn I e aplicado ao gel. Os clones das
canaletas 6 e 16 apresentaram a banda de 960 pb, indicando a presença do inserto. Na
canaleta 1 está o DNA de um dos clones não digerido. O marcador, lKb DNA Ladder
(BRL), canaleta 17, tem os tamanhos das bandas utilizadas na análise dos fragmentos,
indicadas na figura. O marcador completo é constituído pelas bandas de (bp): 12.216,
11.198,10.180,9.162,8.144,7.126,6.108,5.090, 4.072, 3.054,2.036, 1.636, 1.018,506
517, 396, 344, 298, 220, 201, 154, 134 e 75. B- seqüência da região do DNA do vetor
pRG3M com o inserto. A seqüência do epitopo está em negrito e a região do adaptador,
para correção da fase de leitura, está sublinhada.
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FIGURA 10- Estratégia utilizada para clonagem da seqüência do epitopo da

proteína M5 na região VI do genefliC.
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A

B

(1049)

5'/-ACA CCC GCT GTT ACC CGT GGT ACC ATT AAT GAT CCG CAG CGT

GCT AAA GAA CTA TCG AGT GAT GAG-/3'

FIGURA 11- A- análise de restrição de alguns dos plasmídios recombinantes obtidos a
partir do vetor pRG6 com o inserto que especifica o epitopo da proteína M (fotografia
do gel de agarose 0,7%, corado com brometo de etídeo). O DNA dos plasmídios
extraídos de JM 101 foi digerido com Kpn I e aplicado ao gel. O clone da canaleta 11
apresentou a banda de 422 pb, indicando a presença do inserto. Na canaleta 14 está o
DNA de um dos clones não digeridos. Na canaleta 1, encontra-se o marcador de peso
molecular, IKb DNA Ladder (BRL). O tamanho das bandas de maior interesse está
indicado na figura (Pb), as bandas restantes estão citadas na figura 9. B- seqüência da
região VI do DNA do vetor pRG6M. A seqüência do epitopo está em negrito e a região
do adaptador XSC, para correção da fase de leitura, está sublinhada.
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FIGURA 12- Análise de restrição de alguns dos plasmídios recombinantes obtidos a
partir do vetor pLS40S, aberto no sítio de StyI (região VIII) e ligado à seqüência que
especifica o epitopo (fotografia do gel de agarose 1,0%, corado com brometo de
etídeo). O DNA dos plasmídios extraídos de JM101 foi digerido com Kpn I e aplicado
ao gel. Os clones das canaletas 10, 12 e 14 apresentaram uma banda de 230 pb
demonstrando a presença do inserto. O marcador, lKb DNA Ladder (canaleta 1), tem
os tamanhos de algumas bandas indicadas na figura (Pb).
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FIGURA 13- Análise de restrição de alguns dos plasmídios recombinantes obtidos a
partir do vetor pRG6M, com o inserto que especifica o epitopo da proteína M, inserido
também na região IV (fotografia do gel de agarose 0,7%, corado com brometo de
etídeo). O DNA dos plasmídios extraídos de JMlOl foi digerido com Kpn I e aplicado
ao gel. Na canaleta 6 está o DNA do vetor pDP6M, clone que apresentou os dois
insertos na orientação correta, posteriormente confIrmado com o seqüenciamento. As
duas bandas menores que 500 pb confmnam a presença dos insertos. Os clones das
canaletas 2, 4 e 5 (bandas menores que 500 pb estão pouco visíveis) apresentam o
mesmo padrão, porém, no clone 1, o inserto está invertido. Os outros não foram
seqüenciados. Na canaleta 7 está o DNA de um dos clones não digerido. O marcador,
lKb DNA Ladder (canaleta 1), tem os tamanhos de algumas bandas indicadas na figura
(Pb).
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FIGURA 14- Análise de restrição de plasmídios recombinates obtidos a partir do vetor
pRG3M, após adição de uma segunda seqüência que codifica o epitopo na região IV. O
plasmídio dos clones recombinates foi digerido com Kpn I e os fragmentos separados
em gel de agarose. A existência da banda de cerca de 100 pb (canaletas 2, 3, 4, 5)
indica a presença dos dois epitopos no gene. Os clones positivos foram seqüenciados.
O marcador de peso molecular (com o tamanho de algumas bandas indicadas na foto),
o mesmo usado nas figuras anteriores, está na canaleta 1.
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FIGURA 15: "Westem blot" com anticorpos anti-d (A) e anti-M5 (B). As amostras
separadas por SDS-PAGE são o extrato total das linhagens de Salmonella, com os
vetores de interesse. A ordem das amostras, nas duas figuras, é a seguinte: canaleta 2:
linhagem SL5928 (controle negativo); 3: SL5930 (controle positivo); 4: SL7127
(controle positivo para proteína M); 5: ICB7; 6: ICBI2; 7: ICB8; 8: ICBI0; 9: ICB9;
10: ICBll; 11: ICB5. O padrão de proteínas, do tipo pré-corado (Gibco), na canaleta
1, está com algumas bandas indicadas nas figuras. O padrão completo é constituído
por: miosina (200 kDa), fosforilase b (97,4 kDa), BSA (68 kDa), ovalbumina (43 kDa),
anidrase carbônica (29 kDa), ~-lactoglobulina (18,4 kDa) e lisozima (14,3 kDa).
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FIGURA 16- ELISA feito com a bactéria inteira como cobertura da placa. O anticorpo
primário empregado foi contra a flagelina (anti-d, Difco) na diluição 1:500. O segundo
anticorpo foi um anti-IgG de coelho conjugado à peroxidade.
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- --

B

24.000X

FIGURA 17- Microscopia eletrônica das linhagens SL5928 (A) e ICB5 (B). O aumento
está indicado no canto direito de cada figura (também nas figuras 18, 19,20 e 21)
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FIGURA 18- Microscopia eletrônica das linhagens SL5930 (A) e SL7127 (B).
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FIGURA 19- Microscopia eletrônica das linhagens ICB9 (A) e ICBII (B).
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FIGURA 20- Microscopia eletrônica das linhagens ICB7 (A) e ICB8 (B).
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FIGURA 21- Microscopia eletrônica das linhagens ICBIO (A) e ICB12 (B).
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FIGURA 22- Colonização do baço e figado de camundongos BALB/c, após imunização
intraperitoneal, com 5xl06 bactérias vivas das linhagens SL5930, SL7127, ICB8 e
ICBI0. Cada valor é representado pela média do número de colônias presentes nos
órgãos citados, de três camundongos sacrificados nos dias indicados, após a
imunização.
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Título de anticorpos contra Oagelina
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FIGURA 23- Gráficos obtidos a partir dos títulos de anticorpos contra flagelina e
peptídeo, após a análise do soro de animais imunizados com três doses de 5x106

bactérias vivas. Os mesmos dados foram utilizados na Tabela 3. A média dos valores
está indicada pela barra horizontal.
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Título de anticorpos contra flagelina
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FIGURA 24- Gráficos obtidos a partir dos títulos de anticorpos contra flagelina e
peptídeo, após a análise do soro de animais imunizados com três doses de 108 bactérias
inativadas. Os mesmos dados foram utilizados na Tabela 3. A média dos valores está
indicada pela barra horizontal.
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FIGURA 25- Resultados obtidos com imunização de camundongos BALB/c com
linhagens vivas (5xl06) ou inativadas (108

), em três doses (O, 21 e 30 dias). Os soros,
coletados depois da terceira dose, foram analisados por imunoensaio. Os resultados
acima foram obtidos contra flagelina, com os soros diluídos 1:400. A média dos valores
está assinalada pela barra horizontal.
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FIGURA 26- Gráficos obtidos a partir dos títulos de anticorpos contra flagelina e
peptídeo, após a análise do soro de animais imunizados com três doses de flagelina
purificada. Os mesmos dados foram utilizados na Tabela 4. A média dos valores está
indicada pela barra horizontal.
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5- DISCUSSÃO

Conforme exposto na introdução, wn dos métodos mais promissores para

atenuação de Salmonella é a deleção de genes envolvidos na síntese de compostos

aromáticos, wna vez que a auxotrofia gerada toma a bactéria dependente de substâncias

que não são encontradas em concentrações suficientes no tecido de mamíferos. A eficácia

e segurança de tais linhagens foram amplamente demonstradas em vários sistemas

experimentais (Hoiseth & Stocker, 1981; Smith et ai. 1983 e 1984; Robertsson et ai.,

1983; Muukur et ai., 1987), bem como em trabalhos de campo com seres hwnanos

(Levine et aI., 1987; Levine et ai., 1989). De forma geral, imunização de camundongos

com estes mutantes origina wna forte resposta local secretória, hwnoral e celular, e

confere um alto nível de proteção contra o desafio com Salmonella Typhimurium

patogênica.

A imunogenicidade de tais linhagens tem sido explorada no sentido de se

obter vacinas híbridas; já que wna forte resposta imune é induzida em direção a

componentes de Salmonella, a introdução de antígenos provenientes de outros patógenos

pode, igualmente, gerar uma resposta imune potente e duradoura. De fato, inúmeros

antígenos, das mais diversas origens, vêm sendo expressos em Salmonella e foram

enwnerados na introdução (para revisão, ver: European Comission COST/STD, 1996;

Dougan, 1994).

Na grande maioria dos casos estudados, os antígenos simplesmente se

acwnulam intracelularmente, sendo liberados de forma inespecífica e amplamente

desconhecida. Acredita-se que, em tais casos, o contato com o sistema imune seja iniciado

somente através da lise da linhagem carregadora, e que a quantidade de antígeno presente

na bactéria seja wn fator fundamental na indução da resposta: quanto mais antígeno

houver, mais forte a resposta gerada. No entanto, cwnpre ressaltar que, de forma geral, a
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super expressão de proteínas é deletéria para as células e, em se tratando de linhagens

presentes no organismo, em condições certamente desfavoráveis, esse efeito deletério é

ainda mais exacerbado, podendo se refletir em diminuição da imunogenicidade como um

todo. De fato, em híbridos construídos a partir de proteína LamB, contendo epitopos do

vírus HIV e expressos sob controle do promotor tac utilizando-se indução por IPTG a

10-3 M;' não houve produção de anticorpos contra LamB ou contra o peptídeo inserido.

Além disso, as linhagens sofriam lise parcial após indução in vitro. Todavia, diminuindo

se o nível de IPTG para 4xl0-s, detectou-se produção de anticorpos em cerca de 50% dos

animais imunizados (S. Newton, comunicação pessoal).

Embora a secreção ou expressão do antígeno heterólogo na superfície

bacteriana não sejam requisitos absolutamente necessários para obtenção de resposta

imune, essas formas de apresentação têm algumas vantagens. Primeiro, evitando-se o

acúmulo intracelular de altos níveis de antígeno, o efeito negativo sobre a linhagem

carregadora deve diminuir. Segundo, epitopos de proteínas de membrana externa devem

ser apresentados mais eficientemente se presentes na superfície celular, similarmente à

forma nativa. Finalmente, a associação de antígenos heterólogos sobre a superfície ou

secretados da célula deve prolongar e aumentar seu contato com o sistema imune

(European Comission COST/STD, 1996). De fato, a maioria dos antígenos

imunodominantes em bactérias são expostos na superfície.

À medida que se acumulam conhecimentos sobre antígenos protetores de

patógenos em geral, torna-se possível reconhecer seqüências importantes para o

desencadeamento de respostas imunes específicas, na forma de epitopos selecionados. A

utilização de epitopos é particularmente importante quando a administração de um

antígeno inteiro, seja como proteína purificada ou em sistemas de expressão heteróloga,

desencadeia reações indesejadas. Um exemplo típico é o caso da proteína M de

Streptococcus, principal fator de virulência desse grupo, que possui epitopos responsáveis

por reações cruzadas com tecidos humanos. Uma das estratégias empregadas vem sendo a

combinação, por técnicas de biologia molecular, de seqüências de epitopos da proteína
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que estimulam somente uma resposta protetora, através da formação de anticorpos

opsonizantes. Além disso, também estão sendo associados epitopos de diferentes

linhagens para produção de uma resposta múltipla contra todas as linhagens (Dale et ai.,

1996).

Um dos sistemas desenvolvidos para expressão de epitopos na superfície

bacteriaha emprega a proteína flagelina, constituinte do filamento flagelar, como

carregadora de epitopos heterólogos (Newton et ai., 1989). A flagelina quimérica,

contendo o epitopo, está presente em múltiplas cópias como parte do filamento flagelar, e

os epitopos, quando inseridos na região hipervariável, estão acessíveis na superficie do

filamento. Como cada filamento consiste de vários milhares de subunidades de flagelina e

cada bactéria tem de três a dez flagelos, uma bactéria individualmente pode carregar até

cem mil cópias de um epitopo. Em conseqüência, a replicação dos organismos, que

continuam a produzir flagelos dentro do compartimento endossômico de APCs, pode

prover substanciais quantidades de flagelina quimérica para processamento e apresentação

de antígenos (Verma et al., 1995a).

A flagelina tem a capacidade de suportar a inserção de uma seqüência de

aminoácidos de diferentes tamanhos, sem afetar a sua função ou, como já observado em

trabalhos anteriores, ainda que ocorra a perda da função flagelar é possível gerar uma

resposta humoral e celular ao epitopo inserido. Contudo, um dos pontos limitantes na

utilização desse sistema é o tamanho do inserto a ser acomodado na proteína, ficando

restrito a algumas dezenas de aminoácidos.

A utilização de epitopos também é interessante no caso de microrganismos

que apresentam mudanças rápidas em antígenos de superficie, como alguns vírus e

parasitas. Neste caso, podem ser empregados epitopos estimuladores de células B, T ou,

preferencialmente, epitopos B e T associados, uma vez que, em infecções naturais, ambos

os tipos de epitopos estão presentes (Roitt, 1994). A utilização de epitopos pode ser

suficiente para indução de uma resposta imune efetiva. Um exemplo disso é o trabalho

que vem sendo desenvolvido pelo grupo de Ruth Arnon (McEwen et ai., 1992; Levi &
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Amon, 1995; Levi & Amon, 1996) com um modelo de vacina sintética recombinante para

influenza. Empregando um epitopo de hemaglutinina (responsável por anticorpos

neutralizantes), dois epitopos de nucleoproteína (ativadores de células T citotóxicas) e o

sistema de expressão em flagelina, foram obtidas diversas linhagens de S. Dublin

atenuadas, com flagelina híbrida. Estudos de proteção em camundongos foram realizados

com flagelina híbrida purificada, utilizando cada tipo isoladamente ou combinando-se a

flagelina com os diferentes epitopos. Após imunização via nasal, foi observada imunidade

sistêmica e local, resultando em proteção efetiva contra influenza (inclusive contra

diferentes linhagens) e por longa duração. Essas propriedades da flage1ina podem,

também, ser atribuídas à existência de epitopos naturais de célula T, o que deve levar a

uma indução desse tipo de resposta (Levi & Amon, 1996).

A flagelina já foi empregada como carregadora de diversos epitopos, entre

eles o epitopo CTP3, composto pelos resíduos 50 a 64 (Newton et ai., 1989); epitopo

CTP1, também da subunidade B da toxina colérica, resíduos 8 a 20 (Acero-Reys, 1994);

peptídeos S (122-137), pré-S2 (120-145) do antígeno da superfície HBsAg de hepatite

(Wu et aI., 1991); epitopo de 15 resíduos da extremidade amino-terminal da proteína M

tipo 5 de Streptococcus pyogenes (Newton et ai., 1991); epitopo da gp160 (resíduos 735

742) de HIV (Newton et aI., 1995); diversos epitopos de influenza, tanto de

hemaglutinina, quanto de nucleoproteína (McEwen et ai., 1992; Levi & Arnon, 1995;

Levi & Arnon, 1996); epitopos de várias proteínas como CS de Plasmodium, proteínas

VP4 e VP7 de rotavírus, proteína CRM197 de Corynebacterium diphtheriae e proteína de

membrana externa de N. meningiditis, que têm sido expressos também na flagelina pelo

grupo do DI. Robert Brey (Brey et ai., 1991); epitopo MCC 88-103 do citocromo de

mariposa, que vem sendo utilizado especificamente para o estudo da resposta celular

(Verma et ai., 1995a) e epitopos da proteína listeriolisina (aminoácidos 215-226 e 91-99)

de Listeria (Verma et ai., 1995b).

Em todos os trabalhos mencionados anteriormente foram detectados

anticorpos contra a flagelina e epitopo nela inserido. O primeiro trabalho que descreveu
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proteção empregando o sistema flagelina utilizou o epitopo de proteína M citado

anteriormente (Newton et aI., 1991). O trabalho com epitopos de influenza também tem

apresentado resultados positivos. O grupo de Ruth Amon, como descrito anteriormente,

vem usando flagelina híbrida purificada, carregando diferentes epitopos, tanto de células

B, quanto T, e vem obtendo bons resultados de proteção, verificando resposta celular,

humoral e secretória, além de conseguir um efeito cruzado para diferentes sorotipos do

vírus de influenza (Levi & Amon, 1996).

A inserção de epitopos heterólogos em regiões diferentes da central

hipervariável é uma estratégia que pode ser empregada para otimizar o sistema,

possibilitando, por exemplo, a inserção de um mesmo epitopo em dois sítios diferentes da

proteína, ou a inserção de múltiplos epitopos numa molécula recombinante.

Dados na literatura sobre a inserção de epitopos em outra região diferente da

central hipervariável, além da utilizada com o vetor pLS408 com inserção de epitopos na

região dos aminoácidos 207-221, são muito recentes. He e colaboradores (1993)

construiram uma série de vetores com o gene de flagelina, com deleções de tamanhos

diferentes, usando a região dos aminoácidos 224 a 237, que é a outra região com

determinantes antigênicos da região IV. Eles mostraram que flagelina com de1eções de até

92 resíduos ainda é funcional. Foram inseridas duas seqüências de um epitopo de hepatite

B no novo sítio da região IV, observando-se motilidade das células. Essa mesma

construção na região IV, feita anteriormente, aboliu o movimento flagelar (Wu et aI.,

1989). Aparentemente, o funcionamento da flagelina híbrida depende não somente das

seqüências inseridas, mas também, da posição da inserção, uma vez que o mesmo epitopo,

inserido em posições diferentes, causa efeitos diametralmente opostos na função flagelar.

Baseados no trabalho de Wey e Joys (1985) e, posteriormente, em Joys &

Schõde1 (1991), foram iniciadas diversas clonagens, visando a obtenção de vetores com a

seqüência de um epitopo heterólogo inserida em outras regiões do gene da flagelina. Para

isso, foi empregado o vetor pLS408 e o epitopo correspondente aos quinze aminoácidos

da extremidade amino terminal da proteína M tipo 5 de Streptococcus pyogenes (Oligo
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M), utilizado anterionnente para inserção na região IV (Newton et ai., 1991). Com o

objetivo de conseguir vetores que pudessem facilmente receber diferentes seqüências para

epitopos heterólogos, optou-se pela utilização de adaptadores com três sítios de enzima de

restrição (adaptador XCS), inseridos nos pontos onde foram feitas as clonagens. A

inserção da seqüência do epitopo escolhido foi realizada após digestão do adaptador com

uma ou duas enzimas (dependendo de cada caso) e correção das extremidades com

KIenow, quando necessário. Todo DNA manipulado teve sua seqüência verificada através

de seqüenciamento do DNA.

A primeira região empregada para a inserção do oligo M foi a região VI,

segunda com maior variabilidade. Devido à variabilidade da região, previmos que a

inserção de um epitopo heterólogo seria aceita pela proteína, sem prejuízos da função

flagelar e, possivelmente, resultaria em exposição na superficie do filamento. Nossa

previsão baseou-se não apenas no nível de variabilidade, mas no fato da divisão da

molécula da flagelina em regiões fundamentais. para montagem, localizadas nas

extremidades (e altamente conservadas) e regiões variáveis antigenicamente ativas,

concordar com modelos tridimensionais propostos para a organização do filamento

flagelar. Em tais modelos, os domínios conservados encontram-se alinhados internamente

ao filamento, próximos à cavidade central, enquanto os domínios variáveis se acham

dispostos em regiões que se projetam externamente à superficie do filamento (Vonderviszt

et ai., 1990).

A inserção na região IH é interessante por ser um trecho razoavelmente

conservado (homologia de cerca de 77%, em relação às outras flagelinas estudadas) e

próximo a uma região que apresenta epitopos para célula T, próprios da flagelina (Joys &

Street, 1993). Modificações nessa região poderiam ser responsáveis por abolir a

montagem de filamentos, e ainda, permitir a exportação da proteína híbrida sintetizada, já

que mutantes produtores de uma flagelina com 238 resíduos da extremidade amino

terminal fonnam uma proteína que pode ser exportada tão eficientemente, quanto a

proteína selvagem (Kuwajima et ai., 1989).
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Mutações na região VIII, extremamente conservada, possivehnente

ongmariam proteínas com problema no transporte das subunidades, ou defectivas na

polimerização, como observado em trabalhos com genes de flagelina com mutações nas

extremidades amino e carboxi-terminais (Kuwajima et ai., 1989; Homma et ai., 1987).

Para evitar maiores manipulações nessa região, optou-se pela inserção de um

oligonucleotídeo, especificando o epitopo de interesse, acrescido de algumas bases para

correção imediata da fase de leitura.

A inserção de dois epitopos heterólogos, em duas regiões diferentes da

flagelina, foi resultante das primeiras observações obtidas com as construções das regiões

VI e III, que retiveram a motilidade e, portanto, a capacidade de montar filamentos. Além

disso, a combinação de dois insertos na mesma molécula permitiria um aumento da

quantidade do epitopo heterólogo apresentado ao sistema imune, que tem sido apontado

como um dos principais fatores a influenciar a eficiência do processamento de antígenos

(Wick et ai., 1994; Cárdenas & Clements, 1993).

Essa estratégia de aumento de quantidade de epitopo expresso em fusão com

uma proteína carregadora já foi empregada anteriormente (Khan et ai., 1994; Brey et ai.,

1991; Broekhuijsen et a/., 1987), e um desses exemplos foi descrito com a própria

flagelina. Um epitopo de rotavírus foi expresso em flagelina, com duas cópias em tandem,

entretanto os anticorpos gerados em animais imunizados tanto por Salmonella atenuada

expressando a proteína lúbrida, como com a flagelina recombinante purificada, ambos

com os dois epitopos, foi menor do que a resposta obtida com apenas uma cópia. Esse

resultado parece refletir uma dependência conformacional desse epitopo, que não é

eficientemente obtido na fusão flagelina-epitopo (Brey et ai., 1991). Em contraposição a

esse resultado, Khan et ai. (1994) obtiveram um dramático aumento na resposta de

anticorpo a um epitopo da proteína P28 de Schistosoma mansoni, quando expresso em

Salmonella atenuada, na forma de uma proteína de fusão, com um, dois, quatro e oito

epitopos repetidos, associados com o fragmento C da toxina tetânica (porção não tóxica).



111

5.1- EFEITOS DAS INSERÇÕES NA FUNÇÃO FLAGELAR

Todos os plasmídios recombinantes, derivados dos vetores pLS40S e pLS503,

foram introduzidos na linhagem de Salmonella Dublin SL5928. Essa linhagem foi

utilizada na grande maioria dos trabalhos publicados na literatura, envolvendo o sistema

flagelar de exposição de epitopos; a vantagem desse sorotipo de Salmonella é ser

monofásico, apresentando apenas um gene cromossômico de flagelina. Assim sendo, para

construção da linhagem parental, SL5928, uma única inserção de transposon no

cromossomo, ligada ao gene jliC(i), foi suficiente para tomá-la aflagelada (Newton et aI.,

1989). Além disso, S. Dublin promove o mesmo tipo de infecção em camundongos que

Salmonella Typhimurium, favorecendo a extrapolação dos resultados obtidos em animais

para seres humanos vacinados por S. Typhi.

As linhagens fmais obtidas estão relacionadas na Tabela 1. A expressão das

flagelinas híbridas foi demonstrada por "westem-blot", a partir de lisado total das células,

empregando anticorpo anti-d e anti-M5. As proteínas híbridas produzidas pelas linhagens

apresentaram tamanho maior que a da linhagem SL5930 (somente flagelina), e foram

reconhecidas pelos dois anticorpos, indicando que a flagelina quimérica é expressa e

contém o epitopo heterólogo (Figuras 15A e 15B).

O fato da flagelina, no sistema estudado, estar em um plasmídio derivado do

pUC19, que é encontrado em múltiplas cópias dentro da célula (Flynn et aI., 1990; Verma

et aI., 1995a) pode resultar em grande produção de proteína. O excesso, não utilizado na

montagem do filamento, poderia ser degradado ou perdido para o meio de cultura, como

indicam observações de "westem-blot"a partir da proteína do sobrenadante de algumas

linhagens, como a SL5930 (gene jliC no plasmídio), aparentemente em maior quantidade

no sobrenadante que a flage1ina da linhagem ICB5, que possui o gene jliC inserido no

cromossomo (dados não apresentados).
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A quantidade de flagelo exposta na superficie foi estimada a partir da

detecção do filamento em imunoensaio, empregando anticorpo anti-d, contra as diferentes

linhagens utilizadas como antígenos. A comparação da resposta obtida, para as linhagens

usadas como controles e as construídas nesse trabalho, forneceu uma medida da

quantidade relativa de flage1ina, indicando quais linhagens teriam mais proteína exposta

na superficie da célula. As primeiras observações realizadas com esse ensaio confirmaram

os resultados de motilidade em semi-sólido e, também, foram condizentes com as

observações obtidas através de microscopia eletrônica.

A linhagem ICB8, carregando o epitopo na região VI, que foi uma das

inserções de escolha para exposição em um flagelo possivelmente funcional, apresenta

motilidade em meio semi-sólido, embora em níveis reduzidos se comparada à linhagem

parental, SL5930. Com isso, comprovamos que a segunda região de hipervariabilidade da

flage1ina realmente tolera modificações, no caso, a inserção de um epitopo de 16

aminoácidos. Essa inserção, ao contrário da realizada anteriormente nos trabalhos

publicados com o vetor pLS408, foi feita sem qualquer deleção prévia do gene.

A linhagem ICB9, de acordo com a nossa previsão, deveria ser incapaz de

exibir motilidade em meio semi-sólido, o que se confmnou por nossos resultados,

compatíveis com observações anteriores de que modificações nessa região, mesmo que

pequenas, são suficientes para abolir a motilidade (Homma et ai., 1987; Kuwajima et ai.,

1989). A conservação absoluta, tanto em nível de proteína, quanto de DNA, das regiões

terminais da flagelina, é um forte indício da ocorrência de interações fundamentais dessas

regiões para o funcionamento flagelar. Para comprovar esse papel, construímos uma

linhagem portadora de dois genes de flagelina, um deles funcional, integrado no

cromossomo, e o segundo expresso no plasmídio (pRG8M). A linhagem contendo o gene

"defectivo" em adição ao gene cromossomal tem motilidade reduzida, o que não se

verifica se um gene totalmente funcional é adicionado (dados não apresentados). Esse

dado comprova que a flagelina híbrida está interferindo com a função da molécula
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selvagem, seja por competição com o sistema de exportação, reduzindo sua eficiência,

seja por incorporação defeituosa ao filamento.

A linhagem ICB7, apresentando a inserção na região IH, migra cerca de 1,5

cm no meio, ou seja, há motilidade, mas em nível consideravelmente reduzido. O nível de

conservação dessa região do flagelo (77%) não permitia uma previsão segura da

conseqüência de tal inserção, e o fato de termos obtido clones funcionais é um ponto

vantajoso nesse sistema de expressão, uma vez que, provavelmente, o sistema apresenta

uma plasticidade mais ampla do que a simples análise de homologia poderia sugerir.

A ocorrência de motilidade a partir de inserções em três diferentes regiões

da molécula levou-nos a explorar a capacidade de incluir uma inserção dupla. Para tanto,

construimos as linhagens ICB10 (regiões IV e VI) e ICB12 (regiões IH e IV). Embora em

ambos os casos tenha sido preservada a motilidade, essa foi seriamente reduzida. É

possível que alterações em outras regiões dessas flagelinas híbridas possam restaurar a

motilidade em níveis normais, no entanto nossos experimentos não exploram tal

possibilidade.

As observações com microscopia eletrônica confirmaram os resultados de

motilidade em meio semi-sólido. Aparentemente, os filamentos da ICB8 são semelhantes

em forma e número aos dos controles. A região VI foi capaz de tolerar a inserção de mais

de 96 pb e, ainda assim, conservou a motilidade, mas extremamente reduzida (dados não

apresentados). A linhagem ICB7 apresentou um menor número de flagelos, quando

comparada ao controle. Essas duas linhagens mostraram uma redução na motilidade.

A região VIII, como descrito anteriormente, é muito mais sensível a

modificações, e nossos resultados confmnam esse fato. As primeiras observações

realizadas com a linhagem ICB9, de ausência de motilidade e reação com anticorpo anti

d, em meio líquido, indicaram a falta do filamento na superficie da bactéria, fato que foi

confIrmado posteriormente, com microscopia eletrônica, como pode ser visto na Figura

19A. A flagelina híbrida detectada em "westem-blot" a partir dessa linhagem, portanto, é

intracelular, sendo que a determinação exata da sua localização não foi realizada. A
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linhagem ICBll, portadora do mesmo plaslIÚdio que a ICB9, mas possuindo uma cópia

do gene j/iC, integrado no cromossomo (linhagem derivada da ICB5), teve sua motilidade

restaurada.

Verma et ai. (1995a) relatam que obtiveram restauração parcial da

motilidade, após a introdução de um plaslIÚdio com o gene da flagelina íntegro, em uma

linhagem de Salmonella portadora de um gene de flagelina híbrido no cromossomo que

montava flagelo, mas não era móvel. Com microscopia eletrônica e anticorpo marcado

com ouro coloidal, foi detectada a presença da flagelina híbrida no fIlamento flagelar. O

mesmo foi obtido para algumas linhagens construídas por Acero-Reys (1994). No caso da

inserção do epitopo na região VIII, a modifIcação leva à não formação de fIlamento,

indicando que ela é mais critica que as obtidas em trabalhos anteriores (Verma et ai,

1995a; Acero-Reyes, 1994). Além disso, essa região não deve estar exposta na superficie

da fIlamento (Vonderviszt et ai., 1989; Newton et ai., 1989), mas sim envolvida na

interação das outras subunidades no centro da estrutura, o que impossibilitaria o uso de

anticorpo combinado com ouro coloidal, para tentar verifIcar se o filamento é constituído

pelos dois tipos de flagelina. Uma análise preliminar por "westem-blot"da flagelina da

linhagem ICBll, obtida a partir do fIlamento purifIcado, empregando anticorpo anti-M e

anti-d, indicou que o fIlamento é constituído somente por flagelina sem o epitopo

(resultados não apresentados).

As duas linhagens com dois epitopos apresentaram motilidade positiva, mas

reduzida em relação aos controles e às outras construções, como mencionado

anteriormente. A linhagem ICBI0 apresentou flagelos com estrutura aparentemente

normal, mas em menor número (Figura 21A); já a linhagem ICB 12 (Figura 21B) mostrou

um padrão diferente do observado até o momento. A bactéria apresenta uma série de

flagelos curtos que podem ser resultantes da modifIcação após a inserção, talvez

atrapalhando a polimerização do fIlamento ou tomando-o mais susceptível à quebra

durante a manipulação da linhagem para preparação das amostras observadas.
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Até o momento, somente a região central havia sido empregada para

inserção de epitopos. Em diversos trabalhos (WU et ai., 1989; Newton et aI., 1989;

Newton et ai., 1991, Venna et ai., 1995a e 1995b) tem sido relatada a presença de

motilidade nas linhagens com flagelinas híbridas, algumas vezes, ocorrendo diminuição da

mesma, quando comparada com linhagens selvagens. O motivo para a redução ou

ausência de motilidade dos flagelos quiméricos não é conhecido, e nem a implicação

desse fato na capacidade dessas linhagens estimularem uma resposta imune em indivíduos

imunizados oralmente, onde a motilidade bacteriana poderia ser um importante

determinante da colonização e infectividade intestinal (Venna et ai., 1995a).

5.2- IMUNOGENICIDADE DAS CONSTRUÇÕES

Ao contrário de imunizações com antígenos purificados, em que a

quantidade do antígeno e o tipo de adjuvante são os parâmetros mais importantes na

indução da resposta imune, a vacinação com linhagens vivas de bactérias envolve uma

série ampla de fatores, muito dos quais são extremamente difíceis de se controlar

experimentalmente. Como exposto na Introdução, a linhagem atenuada ideal é aquela que

ainda mantém um certo nível de infectividade, induzindo uma resposta inflamatória quase

subliminar, que não chega a provocar efeitos colaterais detectáveis. Quando se utiliza uma

linhagem atenuada para expressão heteróloga, é fundamental que esse balanço entre

infectividade e resposta inflamatória seja mantido. Nesse sentido, o uso de flagelos deve

ser cuidadosamente avaliado em tennos de efeito sobre a imunogenicidade das linhagens

em questão.

Os resultados obtidos por Lockman & Curtíss (1990) a partir de linhagens

com mutações, envolvendo somente genes controladores da biossíntese de flagelos ou

motilidade, indicam que flagelo e motilidade possuem um papel na habilidade de
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Salmonella Typlúmurium infectar células em cultura de tecido, mas que os flagelos não

são um fator de virulência na patogênese da doença desenvolvida por camundongos. Em

sua tese de doutoramento, Acero-Reys (1994) observou que a motilidade não afeta nem a

persistência de linhagens atenuadas, nem a imunogenicidade, como verificado a partir dos

resultados da imunização intraperitoneal de camundongos BALB/c e C57/BL, com

linhagens de Salmonella atenuadas, com e sem motilidade, carregando epitopos de toxina

colérica no gene da flagelina.

O alto grau de virulência de S. Typlúmurium para BALB/c, na ausência ou

presença de flagelos ativos na sua superficie, sugere que a motilidade poderia ser

irrelevante como fator de virulência para patógenos invasivos e intracelulares facultativos.

Linhagens de S. Typlúmurium móveis são imobilizadas pela viscosidade do muco que

recobre o epitélio gastro-intestinal, e depois da invasão intracelular ter ocorrido, a

infecção é disseminada através da migração de macrófagos infectados pelo hospedeiro

(McCormick et ai., 1988).

A persistência, ou seja, o tempo de permanência das linhagens estudadas no

fígado e baço de camundongos, foi outro parâmetro analisado para comparação das novas

construções. Acero-Reys (1994) descreveu que linhagens sem motilidade persistem no

baço e fígado por tempo semelhante às linhagens móveis, portanto optamos pela análise

de duas novas linhagens para esse estudo, já que esses resultados indicam que não devem

ser esperadas modificações na persistência por modificações na flagelina. Os resultados

obtidos foram semelhantes para todas as linhagens, indicando que as inserções de

epitopos heterólogos em outras regiões da flagelina não causam alteração na persistência

das linhagens atenuadas. Diferenças na persistência de linhagens geralmente ocorrem

quando comparadas linhagens com mecanismos de atenuação diferentes, como descrito no

trabalho de O'Cal1aghan (1988), onde foi verificado que a persistência de linhagens com

mutações aroAlpurA, quando combinadas na mesma linhagem, apresenta resultados

significativamente diferente de cepas carregando as mutações isoladamente.
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A persistência no baço e fígado de camundongos BALB/c foi analisada para

as linhagens ICB8 e ICBI0, além dos controles SL5930 e SL7127. Os resultados obtidos

são próximos aos descritos anteriormente por Acero-Reys (1994) e aos de Verma et ai.,

(1995a), Khan et ai., (1994), O'Callaghan et ai., (1988), onde o comportamento de

linhagens aroA é similar.

A estabilidade dos plasmídios foi outro tema abordado no trabalho de

Acero-Reys (1994). Através da análise do nível de anticorpos contra flagelina, gerado em

camundongos imunizados via intraperitoneal, com linhagens portadoras de genes de

flagelina híbrido no cromossomo e em plasmídios, foi verificado que a antigenicidade

independe da estabilização da informação donada. Cárdenas & Clements (1993) também

observaram fato semelhante, utilizando imunização via oral. Níveis de anticorpos

humorais e de mucosa foram maiores quando um antígeno carregado por Salmonella

atenuada foi expresso a partir de um plasmídio estabilizado pela presença de antibiótico,

durante o crescimento da linhagem utilizada na imunização, do que expresso de forma

estável no cromossomo. Os níveis de anticorpos específicos ao antígeno foram

correlacionados com a quantidade de antígeno apresentado ao GALT. Estas observações

são importantes, e sugerem que um evento critico para o desenvolvimento de uma resposta

contra um antígeno heterólogo carregado por uma linhagem atenuada é a quantidade

inicial de antígeno que estimula o GALT e não a persistência das linhagens nos tecidos,

que seria considerado um fator secundário.

A comparação da resposta imune de camundongos inoculados com as

diferentes linhagens foi feita com base nos resultados obtidos, empregando imunoensaio,

e analisando a resposta humoral contra flagelina e peptídeo SM5(1-15). O fato da resposta

apresentada contra a flagelina ser mais elevada que a resposta para o peptídeo,

provavelmente é o reflexo da maior quantidade de epitopos de célula B para o primeiro

antígeno mencionado, além da presença de epitopos de célula T-helper também expostos

na flagelina, se comparados somente com um epitopo ou com poucas cópias do epitopo

heterólogo inserido. Esse resultado é semelhante ao obtido em outros trabalhos utilizando
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o sistema flagelina como carregador (Newton et ai., 1989 e 1991; Brey et ai., 1991; Wu et

ai., 1989).

As bactérias empregadas no trabalho induziram excelente resposta contra

flagelina. Em outros sistemas de exposição, o mesmo não se verifica. Por exemplo, a

proteína periplasmática MaIE, que pode ser super-expressa sem qualquer efeito deletério

no crescimento de E. coli ou de Salmonella sp, apresenta um sítio permissivo (após

aminoácido 133) para inserção de epitopos, o qual foi extensivamente utilizado para

construção de híbridos (para revisão ver Leclerc et ai., 1994). Embora a imunização com

proteína purificada resulte em altos níveis de anticorpos anti-MalE e, na maioria absoluta

dos casos, contra o peptídeo heterólogo inserido, a expressão em linhagem atenuada de

Salmonella tem um comportamento diverso: linhagens expressando MalE selvagem geram

altos níveis de anticorpos, tanto em imunização intraperitoneal, quanto oral, mas a

inserção de um epitopo reduz drasticamente, ou mesmo, destrói por completo a

imunogenicidade da proteína carregadora; não se verifica qualquer resposta contra o

peptídeo inserido (Newton et aI., 1995b; Newton et ai., 1995c, resultados não

publicados).

o primeiro experimento para verificação da resposta imune foi semelhante

ao realizado por Newton e colaboradores (1991), quando foi descrita a obtenção da

linhagem SL7127. Grupos de animais foram inoculados com as linhagens ICB7, ICB8,

ICB9, ICBI0 e ICBll, e os controles ICB5, SL5930 e SL7127, confonne descrito em

resultados (4.3.2.1).

Como pode ser visto na Tabela 3, uma forte resposta contra flagelina foi

obtida em todos os grupos, demonstrando que, ao contrário do que ocorre no sistema

MaIE, mesmo após a inserção de dois epitopos (linhagem ICB1O), a resposta imune

dirigida contra a proteína carregadora é pouco alterada. A ocorrência de diferenças

individuais é um fato observado com freqüência, mesmo utilizando-se camundongos

isogênicos.
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Quanto à resposta contra o peptídeo, a imunização com bactérias vivas pela

via intraperitoneal sugere que duas cópias do epitopo são superiores a uma cópia única,

uma vez que, no grupo imunizado com a linhagem ICBIO, houve melhor resposta. No

entanto, o número limitado de animais não permite uma afirmativa segura a esse respeito.

A maior dificuldade em se comparar linhagens com imunogenicidade semelhante é a

ocorrência de diferenças individuais entre os camundongos, incluindo-se animais que,

tendo recebido exatamente a mesma inoculação, não respondem ao antígeno em questão.

Esse tipo de comportamento não é inusitado: experimentos realizados com diferentes

híbridos LamB/HIV expressos em Salmonella Typhimurium (SL326I) mostraram

variações individuais que não puderam ser contornadas, mesmo utilizando 16 animais por

grupo (Newton, et aI., 1995b).

Duas outras linhagens originaram níveis detectáveis de anticorpos contra o

peptídeo inserido: ICB7 e ICBIl. Não se verificou anticorpos em animais imunizados

com a linhagem ICB8, portadora do inserto na região hipervariável VI, todavia, após

imunização com a mesma linhagem inativada, anticorpos contra o peptídeo foram

detectados. A imunização com linhagens inativadas foi empregada por permitir um

aumento no número de bactérias administradas aos animais, portanto, elevando a

quantidade de antígeno. Os camundongos imunizados com as linhagens ICB7 e ICB 11

inativadas não apresentaram resposta. Diversos fatores podem explicar a ausência de

resposta. Embora não haja evidência experimental nesse sentido, é possível que existam

diferenças no processamento da flagelina a partir de linhagens inativadas ou vivas, o que

pode influenciar a eficiência de exposição do epitopo heterólogo.

Devemos salientar igualmente que os experimentos de imunização foram

realizados em épocas diferentes: o elevado número de animais utilizados em cada um

deles toma impraticável a análise simultânea de todas as linhagens.

Apesar dos títulos de anticorpos para o peptídeo terem sido baixos, em

nosso experimento de proteção, através de desafio com a linhagem de Streptococcus

pyogenes tipo 5, verificamos que os animais imunizados com as linhagens portadoras do
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epitopo na flagelina, se recuperaram mais rapidamente. Os animais imunizados com as

linhagens sem epitopos permaneceram doentes por um tempo maior, cerca de oito dias,

enquanto que os camundongos imunizados com as linhagens que possuiam o epitopo se

recuperavam em cerca de três dias. A linhagem de S. pyogenes disponível para os

experimentos de desafio não foi capaz de matar os animais não vacinados, o que impediu

uma quantificação mais precisa do potencial vacinal de nossas construções (resultados não

apresentados).

A utilização de linhagens inativadas de Salmonella vem sendo empregada

por muito tempo como vacina e, apesar de ocorrerem reações adversas severas, há a

formação de altos títulos de anticorpos. Cárdenas e colaboradores (1994) verificaram o

efeito, na resposta humoral, da viabilidade de linhagens carregando um antígeno

heterólogo intracelularmente, obtendo praticamente o mesmo resultado com linhagens

inativadas e vivas. Linhagens de'Salmonella viáveis, que persistem dentro do macrófago,

não contribuem efetivamente na resposta humo~al do hospedeiro, especialmente no

GALT. Dentro desse contexto, a Salmonella deve primeiro entrar em uma célula APC

para processamento e apresentação de antígeno em combinação com o complexo de

histocompatibilidade. Fayolle e colaboradores (1994) obtiveram resposta humoral similar

contra o antígeno heterólogo, testando três doses de bactéria inativada (5x107
, 5xl08e 108

bactérias) e bactéria viva (5xl06
).

Wick e colaboradores (1994), estudando in vitro os parâmetros que

influenciam o processamento de epitopos, observaram que uma linhagem inativada de S.

Typhimurium, expressando o epitopo heterólogo, sofreu um processamento mais

eficiente, resultando na liberação dos epitopos da bactéria morta mais rapidamente do que

quando se utiliza bactérias vivas. Esse resultado pode ser explicado por um processo mais

eficiente de tamponamento do pH do fagolisossomo, realizado pelas bactérias vivas, que

retardaria a lise das mesmas. Alternativamente, este resultado poderia ser devido ao

aumento da habilidade de macrófagos degradarem a bactéria morta mais rapidamente,

independente de qualquer efeito que a bactéria pudesse ter sobre o pH do fagolisossomo.
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A localização de antígenos na bactéria carregadora parece influenciar menos

no processamento dos epitopos. Wick, no mesmo trabalho citado anteriormente, mostrou

que o epitopo HEL(52-61) expresso como proteína de fusão solúvel, em qualquer

compartimento, foi processado em poucas horas, para apresentação via MHC 11, por um

mecanismo que requer fagocitose e passagem através de um compartimento ácido. Esse

resultado fornece uma explicação para as observações prévias de altos títulos de

anticorpos, após imunização de camundongos com linhagens de Salmonella atenuadas,

expressando epitopos antigênicos heterólogos no citoplasma, como foi observado para a

linhagem ICB9.

Por outro lado, a quantidade de antígeno apresentada ao sistema imune vem

sendo colocada como um dos fatores principais para obtenção de uma boa resposta

(Newton et aI., 1995b; Wick et aI., 1994; Fayolle et aI., 1994; Cárdenas et aI., 1994 e

Cárdenas & Clements, 1993). Empregando a bactéria inteira como inóculo, a quantidade

de antígeno heterólogo fica difícil de ser controlada, por diferenças no acúmulo de

flagelina apresentada pelas linhagens, como pode ser visto no "western-blot". Esse fato

levou-nos a utilizar flagelina purificada, basicamente das linhagens com inserção nas

regiões IV (controle) VI e 111, e dupla inserção (VI e IV). Não empregamos a linhagem

com inserto na região VIII por essa não apresentar filamentos montados, dificultando a

purificação da flagelina.

Foram empregadas cerca de 10 flg de flagelina purificada por animal, em

três doses (O, 21 e 35 dias). Os resultados obtidos contra flage1ina foram extremamente

elevados para todas as linhagens, havendo somente uma certa variação com o soro dos

animais imunizados com a flagelina Wbrida das linhagens ICB8 e ICB 10. Esse fato pode

ter ocorrido por existirem variações na quantidade de proteína usada no inóculo, devido a

contaminação com outras proteínas durante o processo de purificação da flagelina. De

qualquer forma, a resposta imune não deve ter sido prejudicada de maneira acentuada.

Fayolle et aI. (1994), testando diferentes quantidades de proteína MalE como antígeno,

via intraperitoneal, verificou que houve uma grande diminuição na resposta imune quando
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utilizou doses menores que 0,1 J.1g de proteína, sendo que entre 1 J.1g e 10 J.1g a diferença

foi muito pequena.

Foram perdidos alguns animais do grupo controle SL7127, após a segunda

dose da imunização e, portanto, o título apresentado nesse grupo é referente aos resultados

com soro coletado oito dias após a segunda dose. A resposta imune obtida com o soro da

terceira dose deve ser um pouco mais alta, como observado também no trabalho já citado

anteriormente (Newton et ai., 1991), e que descreve uma elevação no título de anticorpos

com o aumento no número de doses empregadas. Novamente, contra a flagelina foram

obtidos títulos bastante elevados para todas as linhagens (Tabela 4). Todos os animais

imunizados com a linhagem ICB8 respoderam ao peptídeo em contraposição a apenas um

do grupo imunizado com a ICB7. Os animais imunizados com a linhagem ICBI0

apresentaram uma resposta em níveis próximos aos do controle SL7127.

Numa tentativa de verificar o efeito da presença dos dois epitopos

heterólogos na flagelina, foi feita uma construção çom a inserção de um segundo epitopo

na região IH, além da colocada na região IV. A imunização realizada foi intraperitoneal,

com bactéria viva, que havia produzido anteriormente bons títulos de anticorpos contra o

peptídeo. Os títulos de anticorpos obtidos nesse experimento (Tabela 5), imunizando

animais com SL7127 e as duas linhagens com as duplas inserções, foram mais baixos do

que aqueles obtidos no primeiro experimento citado, empregando bactérias vivas (Tabela

3). Esse experimento foi repetido e resultados semelhantes aos anteriores foram obtidos.

Uma das explicações possíveis para tal diferença é a estabilidade dos plasmídios em

ambos os experimentos. De fato, resultados preliminares obtidos por E. Sbrogio

(comunicação pessoal), indicam que linhagens recém transformadas apresentam maior

estabilidade em animais inoculados, do que linhagens estocadas por períodos maiores de

tempo. Essa estabilidade diminui sensivelmente após períodos de estocagem, mesmo em

freezer -70°C.

Brey e colaboradores (1991) utilizaram a flage1ina como carregadora de

epitopos heterólogos e, como citado anteriormente, quando empregaram o sistema com
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dois epitopos de rotavírus inseridos em tandem, obtiveram uma resposta baixa contra eles,

provavelmente devido a problemas conformacionais do epitopo na flagelina. Foram

testados, também na região hipervariável da flagelina, outros dois epitopos (VR1 e VR2)

de N meningiditis, da proteína de membrana externa de classe I (OMP), que são

implicados como antígenos protetores. Foram feitas três construções: uma com quatro

seqüências do inserto VR1, outra com três cópias de VR2 e a terceira composta por quatro

insertos de VR1 seguidos por três de VR2. Cada uma das linhagens híbridas VR1 e VR2

produziu uma flagelina que conferiu motilidade à bactéria, e foi detectada em "western

blot". A imunização de camundongos com a flagelina híbrida purificada dessas três

construções foi capaz de induzir potente resposta contra a flagelina, assim como altos

títulos contra o peptídeo.

Existem vários outros exemplos da utilização de múltiplas cópias de

epitopos, mas sempre colocadas em tandem. No sistema que foi apresentado neste

trabalho, as inserções são separadas por dezenas de aminoácidos; além disso, não foi

testado se a utilização de cópias do epitopo de forma seguida, nas novas regiões testadas

para inserção de epitopos, seria mais imunogênica. Sabemos que a região VI aceitou

inserções, sem deleções prévias nessa região, de mais de 96 pb (resultados não

apresentados) e, ainda, foi capaz de montar o filamento flagelar.

Em resumo, demonstramos nesse trabalho que:

1- inserções (sem deleções prévias) nas regiões IH e VI de flagelina são

toleradas sem perda da função flagelar;

2- o sítio de inserção escolhido na região VI tolera a adição de 96 pb, sendo

mantida a motilidade;

3- no mínimo duas outras regiões de flagelina podem ser utilizadas para

inserção de epitopos heterólogos, mantendo-se a capacidade de formação de filamentos

flagelares que retêm elevada imunogenicidade, tanto apresentados na superfície de

bactérias vivas como inativadas.
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4- inserções na região VIII (C-terminal) da flagelina não impedem a síntese

da proteína, mas bloqueiam a motilidade: não há formação de filamentos externos;

5- resposta humoral contra o peptídeo inserido foi verificada em animais

imunizados com construções nas regiões 111, IV, VI e VIII, além da dupla inserção (IV e

VI).

5.3- PERSPECTIVAS FUTURAS COM O SISTEMA FLAGELAR

Nossos resultados abrem algumas possibilidades imediatas de investigação.

A observação de que inserções tanto na região 111 quanto nas regiões IV e VI são

toleradas, sugere que pode ser viável a substituição de toda a região compreendida entre

tais sítios por aminoácidos heterólogos, o que, sem dúvida, deve aumentar sensivelmente

os níveis de anticorpos produzidos contra o antígeno de interesse. Além disso, o fato da

inserção na região VIII ter produzido flagelinas intracelulares, mas imunogênicas, pode

ser aproveitado para explorar a indução de respostas contra epitopos T, os quais, na

molécula nativa, localizam-se exatamente nas regiões conservadas terminais.

Analisando-se os resultados publicados na literatura, bem como os

resultados obtidos nesse trabalho, toma-se evidente que não existe uma solução única, um

vetor universal que permitirá a obtenção de altos níveis de anticorpos contra qualquer

seqüência heteróloga escolhida. Essa afmnação é válida não só para o sistema flagelar de

exposição de epitopos, mas para todas as formas de expressão envolvendo linhagens

atenuadas. As leis que governam o processamento de antígenos complexos ainda são um

mistério e muitos dos dados disponíveis na literatura soam conflitantes. No entanto,

muitos grupos continuam investindo esforços na construção de vetores de exposição que

levem em conta os parâmetros considerados importantes para imunogenicidade: vetores

estáveis, fortemente induzíveis in vivo, capazes de aceitar inserções de vários epitopos e,
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possivehnente, incorporando fatores adjuvantes como a interleucina-l (Beckers el ai.,

1993), ou sítios de clivagem para proteínas presentes em células processadoras de

antígenos, como por exemplo a catepsina (Venna el ai., 1995a e 1995b).

Embora no momento seja díficil avaliar as possibilidades de tais sistemas

serem reahnente aproveitados em vacinas, tais estratégias são fundamentais para que se

aumente o conhecimento sobre a resposta imune gerada a partir de uma fascinante mistura

de antígenos: a bactéria viva.
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