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Sonhos, acredite neles.”
Lenin
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ABREVIATURAS

APC
BHI
BSA
CMC
CMT
DAB
DEAE
DLPC
DMPC
DPPA
DPPC
DPPE
DPPG
DPPS
DSPC
EBS
ELISA
FITC
GPI
IgA
IgE
IgG
IL-4
IFN-γ
IgM
LPS
MEV
OPD
PBS
PVA
SDS
TCA
Tris
Tween 20
ufc

Células apresentadoras de antígenos
Brain Heart Infusion (infusão de cérebro e coração)
Albumina de soro bovino
Concentração micelar crítica
Temperatura micelar crítica
3,3’ diaminobenzidina
Dietilaminoetil celulose
Dilauroil fosfatidilcolina
Dimiristoil fosfatidilcolina
Dipalmitoil ácido fosfatídico
Dipalmitoil fosfatidilcolina
Dipalmitoil fosfatidiletanolamina
Dipalmitoil fosfatidilglicerol
Dipalmitoil fosfatidilserina
Diestearoil fosfatidilcolina
Extrato bruto solubilizado
Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Isotiocianato de fluoresceína
Glicosil fosfatidilinositol
Imunoglobulina A
Imunoglobulina E
Imunoglobulina G
Interleucina 4
Interferon γ
Imunoglobulina M
Lipopolissacarídeos
Microscopia eletrônica de varredura
Cloreto de ortofenilenodiamina
Tampão fosfato salino
Álcool polivinílico
Dodecil sulfato de sódio
Ácido tricloroacético
Tris-(hidroximetil)-aminometano
Polioxietileno sorbitan monolaurato
Unidade formadora de colônia
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Abstract
Pasteurellosis is a common disease in the respiratory tract of commercial
and/or biomedical rearing of research rabbits. The bacterium Pasteurella
multocida is the pathogen responsible for a range of clinical syntomes, including
chronic rhinitis (snuffles), otitis media, pneumonia, genital infection, pulmonary and
cutaneous abscesses, conjunctivitis and hemorrhagic septicemia. However,
between 50 and 70 % of the animals can harbour the microorganism
asymptomatically. The factors that cause the clinical syntomes include the
ammonium accumulation in the air (foul ventilation), pregnancy, another
concomitant disease, disorder in the rabbit production environment and
experimental manipulation.
Outbreaks of this disease occur in Brazil with relative frequency; however
diagnosis is generally based on the clinical signals and necropsy. Therefore, it is
difficult to estimate the extent of losses caused by pasteurellosis druing
cuniculture. However, specific commercial vaccines against pasteurellosis in
rabbits are not available and prevention is through the use of antibiotics in drinking
water, even though this type of treatment generally does not protect the animals.
Initially, pure bacteria colonies were obtained, which were cultivated in
specific growing media (BHI). The microorganisms were isolated, lysed and the
antigenic proteins were detected by SDS-PAGE and Western Blotting. These
results show that most protein bands were recognized by the policlonal antibody
against P. multocida.
Since this protein pool presented antigenicity, the protein mixture was
solubilized by incubating 0,5 mg/ml of the membrane fraction with SDS 1 % (w/v)
under constant agitation for 2 hours. This procedure resulted in a 85 %
solubilization yield.
The proteoliposomes wew formed using a lipid, protein and detergent cosolubilization method. A good yield of protein incorporation in liposomes seems to
be related to the methodology used for the removal of the detergent from the
lipid:protein:detergent mixture during the co-solubilization process, as well as the
nature of the phospholipid used.
The results indicated that the Calbiosorb® resin was the most efficient for
SDS removal and, among the various phospholipids tested, DPPC best
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incorporated the proteins, presenting an incorporation yield of 93% and average
proteoliposome

diameter

of

180

nm.

In

addition,

SDS-PAGE

of

the

proteoliposomes has shown that all the proteic species present in the crude
solubilized extract were incorporated in the DPPC liposomes. The Western
Blotting has shown that the proteins incorporated in the liposomes continue to be
recognized by the policlonal antibody against P. multocida.
For the immunization assays, three animal groups were separated: (i)
rabbits immunized with liposomes; (ii) rabbits immunized with crude solubilized
extract (CSE) and (iii) rabbits immunized with the proteoliposomes. After twentyone days of immunization with the described preparations, the animals were
challenged with 105 ufc of bacteria. All animals previously vaccinated with the
liposomes or CSE died while the animals vaccinated with the proteoliposomes
systems had 95 % survival after the challenge.
Moreover, a control group vaccinated with the attenuated bacteria in the
presence of aluminum hydroxide as an immunoadjuvant had only 30% survival,
indicating that the conventional vaccine does not protect against pasteurellosis.
The serum of animals vaccinated with liposome, CSE and proteoliposomes
were collected weekly before and after the experimental infection for the detection
of IgG, IgM and IgA antibodies production using ELISA. Animals vaccinated with
liposomes did not present stimulation of any of the specific antibodies for the P.
multocida analyzed. The animals immunized with CSE presented a significant
increase in the IgA serum level seven days after the immunization, but these
levels were not maintained until the moment of the experimental infection. After
the experimental infection, the serum levels of IgG in rabbits immunized with
proteoliposomes showed a significant increase, while for those animals immunized
with the CSE the levels were maintained.
The analysis of IgM antibodies specific for the P. multocida showed a higher
production to animals vaccinated with proteoliposomes than for the animals
immunized with CSE. Furthermore, after experimental infection, the production of
IgM in animals immunized with proteoliposomes continued to be stimulated, which
was not observed for those immunized with EBS.
The proteoliposome system does not induce IgA systemic antibodies that
were specific for the bacterium. However, after the experimental infections it was
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possible to observe the gradual appearance of IgA in the nasal lavage of the
infected animals on the time course of the experiment.
Animals previously immunized with the proteoliposomes which survived the
first experimental infection were observed during 140 days and re-infected. After
the re-infection, the survival of these animals was 100 %, indicating that the
proteoliposome system was able to generate a possible immunological memory.
The global analysis of the results obtained in the antibody detection indicates that
the protection given by the proteoliposome against pasteurellosis is due to the
stimulation of antibodies IgG and mainly of IgM.
The other delivery system of antigenic proteins developed during this work
is of lipidic microspheres. Different protocols were tried, but the one which was
more adequate to our experimental conditions was elaborated from joining and
adapting two methodologies described in literature.
Scanning electron microscopy studies have shown that the lipidic
microspheres are formed when 3 % (w/v) of PVA is used in the formulation.
Furthermore, we have marked the proteins with fluorescein isothiocyanate and the
microscopy revealed the presence of fluorescent spherical structures which
indicated the encapsulation of the proteins in the lipophilic region of the
microspheres. Systematic studies varying the concentration of oil, phospholipid,
proteins and PVA in the microcapsules formulation has given a yield of
encapsulation of 99%.
We have established methodologies of incorporation of the antigenic
proteins in liposomes constituted of DPPC and lipidic microspheres. Moreover, the
proteolipossome systems have shown a satisfying property of protection of rabbits
against pasteurellosis in face of the experimental challenge with P. multocida
indicating that the system proposed here can be used as a vaccine to prevent the
pasteurellosis either in commercial or biomedical research rearing of rabbit.
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Resumo
A pasteurelose é uma das doenças mais comuns do trato respiratório do
coelho em criações comerciais e/ou em biotérios de animais destinados à
pesquisa biomédica. A bactéria Pasteurella multocida é o patógeno responsável
por uma série de manifestações clínicas em coelhos, incluindo rinite crônica, otite
média, pneumonia, infecções no trato genital, formação de abscessos pulmonares
e cutâneos, conjuntivite e septicemia hemorrágica. Porém, entre 50 e 70 % dos
animais podem incubar o organismo de forma assintomática. Os fatores
predisponentes para o desencadeamento dos sinais clínicos incluem acúmulo de
amônia no ar (má ventilação), prenhez, aparecimento de doenças concomitantes,
distúrbios no ambiente de criação ou na manipulação experimental.
A doença está presente no Brasil, ocorrendo surtos com relativa
freqüência, no entanto, o diagnóstico é feito com base nos sinais clínicos e
necropsia. Dessa forma é difícil precisar a extensão dos prejuízos causados pela
pasteurelose à cunicultura. Vacinas comerciais específicas contra a pasteurelose
em coelhos não estão disponíveis no mercado. A prevenção, ainda que apresente
resultados duvidosos, é realizada utilizando-se antibióticos dissolvidos na água,
porém este tipo de tratamento normalmente não protege definitivamente os
animais.
Uma vez que não existem vacinas disponíveis e o tratamento com
antibióticos não estabelece proteção contra a pasteurelose, foram desenvolvidos
neste trabalho sistemas carreadores das proteínas antigênicas da membrana da
P. multocida. Estes sistemas carreadores são formados por lipossomos, já
conhecidos pelo seu potencial como imunoadjuvante, e por microesferas lipídicas,
responsáveis por apresentar os antígenos às células apresentadoras de
antígenos (APC).
Inicialmente, foram obtidas colônias puras da bactéria as quais foram
cultivadas em meio de crescimento específico (BHI). Os microrganismos foram
isolados, rompidos e as proteínas antigênicas foram detectadas por SDS-PAGE e
Western Blotting. Estes resultados mostraram que a maioria das bandas protéicas
foi reconhecida pelo anticorpo policlonal contra a P. multocida.
Visto que tínhamos um pool de proteínas as quais apresentavam
antigenicidade, foi realizada uma solubilização incubando frações de membrana
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da bactéria com SDS 1 %. Este procedimento resultou em um rendimento de
solubilização de 85 %.
A obtenção dos proteolipossomos foi realizada pelo método da cosolubilização de lipídio, proteína e detergente.

Um

bom

rendimento

de

incorporação das proteínas em lipossomos parecer estar relacionada com a
metodologia

utilizada

para

a

remoção

do

detergente

da

mistura

lipídio:proteína:detergente durante o processo de co-solubilização, e também com
a natureza do fosfolipídio utilizado. Os resultados indicaram que a resina
Calbiosorb® foi a mais eficiente para a remoção do SDS e, dentre os diversos
fosfolipídios testados o que melhor incorporou as proteínas foi o DPPC, com
rendimento de incorporação de 93 % e diâmetro médio de 180 nm. Além disso, o
SDS-PAGE dos proteolipossomos mostrou que todas as espécies protéicas
presentes no extrato bruto solubilizado foram incorporadas nos lipossomos de
DPPC. O Western Blotting mostrou que as proteínas incorporadas nos lipossomos
continuavam a ser reconhecidas pelo anticorpo policlonal contra a P. multocida.
Para os ensaios de imunização foram separados 3 grupos de coelhos: (i)
imunizados com lipossomos; (ii) imunizados com extrato bruto solubilizado (EBS);
(iii) imunizados com os proteolipossomos. Após 21 dias de imunização com as
preparações descritas, os animais foram infectados com 105 ufc de bactéria.
Todos os animais vacinados previamente com lipossomos ou EBS foram a óbito
enquanto que os animais vacinados com os sistemas de proteolipossomos
apresentaram sobrevida de 95 %. Além disso, um grupo controle vacinado com a
bactéria atenuada na presença de hidróxido de alumínio como imunoadjuvante
apresentou uma sobrevida de apenas 30 %, indicando que a vacina convencional
não apresenta uma proteção satisfatória contra a pasteurelose.
O soro dos animais vacinados com lipossomo, EBS e proteolipossomos
foram coletados semanalmente antes e após a infecção experimental para a
detecção da produção de anticorpos IgG, IgM e IgA, utilizando-se a técnica de
ELISA.
Como esperado, os animais vacinados com lipossomos não apresentaram
estimulação de nenhum dos anticorpos específicos para P. multocida analisados.
Os animais imunizados com EBS apresentaram um significativo aumento dos
níveis de IgG sérico 7 dias após a imunização os quais se mantiveram constantes
durante todo o período experimental. Os níveis de IgG no soro de animais
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imunizados com os proteolipossomos apresentam um aumento 7 dias após a
imunização, porém não se mantiveram até o momento da infecção experimental.
Após a infecção experimental, os níveis séricos de IgG nos animais
imunizados com proteolipossomos apresentam um aumento significativo,
enquanto que para os imunizados com EBS houve manutenção dos níveis antes
obtidos.
A análise de anticorpos IgM específicos para a P. multocida mostram uma
produção significativamente maior destes anticorpos para animais imunizados
previamente com proteolipossomos que para os animais imunizados com EBS.
Além disso, após a infecção experimental, a produção de IgM nos animais
imunizados com proteolipossomos continuou sendo estimulada, o que não foi
observado para os animais imunizados com EBS.
O sistema de proteolipossomos não produz anticorpos IgA sistêmicos
específicos para a bactéria, porém após a infecção experimental foi possível
observar o aparecimento gradativo deste anticorpo no lavado nasal dos animais,
durante as semanas de observação.
Os animais previamente imunizados com proteolipossomos sobreviventes
da primeira infecção experimental foram observados durante 140 dias e
novamente infectados, com nova carga bacteriana. Após a reinfecção a sobrevida
destes animais foi de 100 % indicando que o sistema de proteolipossomos foi
capaz de gerar uma memória imunológica.
A análise conjunta dos resultados obtidos na detecção de anticorpos indica
que a proteção proporcionada pelos proteolipossomos contra a pasteurelose é
devida a estimulação de anticorpos IgG e, principalmente, de IgM.
O outro sistema de delivery de proteínas antigênicas desenvolvido foi o de
microesferas lipídicas. Foram experimentados diferentes protocolos, porém o que
mais se adequou as nossas condições foi obtido da união e adaptação de duas
metodologias descritas na literatura.
Estudos de microscopia eletrônica de varredura mostraram que as
microesferas lipídicas são formadas quando é utilizado 3 % (p/v) de PVA na
formulação. Além disso, marcamos as proteínas com isoticiocianato de
fluoresceína e a microscopia revelou a presença de estruturas esféricas
fluorescentes, indicando a encapsulação das proteínas na região lipofílica das
microesferas. Estudos sistemáticos variando a concentração de óleo, fosfolipídio,

19

proteínas e PVA na formação das microcapsulas permitiram um rendimento de
encapsulação de cerca de 99 %.
Portanto,

no

presente

trabalho,

estabelecemos

metodologias

de

incorporação das proteínas antigênicas em lipossomos constituídos de DPPC e
em microesferas lipídicas. Além disso, os sistemas de proteolipossomos
apresentaram uma satisfatória propriedade de proteção dos coelhos contra a
pasteurelose (frente à infecção experimental com P. multocida) indicando que o
sistema aqui proposto pode ser utilizado como vacina, prevenindo a pasteurelose
em criações de coelhos comerciais ou destinados à pesquisa biomédica.
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1 - Introdução

1.1 – A Pasteurelose
A pasteurelose é uma doença infecto-contagiosa, difundida nos cinco
continentes. É causada por bactérias do gênero Pasteurella, podendo infectar
tanto animais domésticos quanto animais silvestres (Carter, 1967; Cruickshank,
1969; Bier, 1985; Marandi et al., 1997). Além disso, ela pode causar uma grande
gama de doenças indo desde a septicemia hemorrágica, uma doença aguda e
fatal e cólera aviária, até algumas infecções secundárias comuns em uma
variedade de animais. É considerada uma zoonose; infecções ocasionais em
pessoas são derivadas, na maioria das vezes, de mordidas de animais infectados
(Frost e Adler, 2000).
Esta doença é comum, crônica e persistente em criações de coelhos
comerciais ou para pesquisa no mundo todo, sendo muito difícil a sua eliminação
depois de instalada em uma criação de coelhos (Deeb et al., 1990; Peterson et
al., 1997; Deeb, 1998). A P. multocida apresenta-se muito resistente no ambiente
externo ao hospedeiro, podendo sobreviver por dias em dejetos de secreções ou
na água potável. Geralmente, o seu surgimento em uma colônia de coelhos devese a fatores tais como: ambientais, higiênico-sanitários, de estresse e/ou entrada
de animais novos na colônia (DiGiacomo et al., 1991; Spilki, 2002).
Este patógeno causa, na maioria das vezes, lesões inflamatórias ou
purulentas no aparelho respiratório dos animais, sendo normalmente isolada das
vias aéreas superiores. Outros sinais clínicos da doença também são observados,
tais como: renite, conjuntivite, dermatite, pneumonia, pleurite, mastite, otite média,
orquite, metrite e abscessos subcutâneos. Esta bactéria pode induzir o
hospedeiro a um quadro clínico agudo com potencial de evolução para septicemia
hemorrágica, com conseqüente morte do portador (Lu et al.,1991; Spilki, 2002).
A principal via de transmissão do microrganismo infectante é o contato
entre animais hígidos e infectados. O contágio pode ser direto ou indireto,
inclusive pelo coito (machos com orquite ou fêmeas com metrite), podendo
ocorrer através do contato com alimentos, água, gaiolas, ninhos e utensílios
contaminados pelas fezes, secreções ou mesmo através de outros veículos como
pessoas e insetos (DiGiacomo et al., 1983).
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Os humanos normalmente são infectados quando sofrem mordidas ou
arranhões profundos de animais doentes, porém foi constatado por Hubbert e
Rosen (1970), que 31 % dos pacientes contaminados não tinham nenhuma
história de contato com animais ou tecidos de animais infectados. Estas infecções
em humanos geralmente podem estar incluídas em uma das três categorias: (i)
infecções localizadas, consistindo de abscessos ou adenites – estas infecções
podem progredir para a osteomielite em ossos adjacentes quando a doença for
ocasionada por mordidas profundas de animais doentes; (ii) infecções pulmonares
crônicas nas quais a P. multocida é o patógeno primário ou está associado a
outros organismos; (iii) doenças sistêmicas ou meningite (Swartz e Kunz, 1959;
Wade et al., 1999).
1.2 – A Pasteurella multocida
Na virada do século passado Lignières apresentou uma classificação das
espécies de Pasteurella a qual recebeu uma nomenclatura de acordo com o nome
do animal hospedeiro, por exemplo, P. boviseptica, P. suiseptica, etc. Estes
nomes não têm sido usados com freqüência desde que a sociedade aceitou
vastamente o nome P. multocida, que foi proposto por Rosenbush e Merchant, em
1939. O nome Pasteurella septica, sugerido por Topley e Wilson em 1936, devido
à septicemia hemorrágica, foi muito empregado nos países da comunidade
Britânica. Após estudos visando a identificação e caracterização destas bactérias,
que se concentraram principalmente nas décadas de 60 e 70 por Carter, o nome
P. multocida teve sua aceitação quase universal (Carter, 1967).
A P. multocida possui a forma de bastonete curto, Gram-negativo, que
apresenta coloração bipolar quando revelada pelo corante de Wayson (azul de
metileno com fuccina fenolada), o que lhe confere o aspecto de alfinetes de
segurança. É aeróbia ou microaerófila, não possui esporos ou cílios, é catalasepositiva e oxidase-negativa. É imóvel e degrada diversos carboidratos produzindo
ácidos, mas não gás. Muitas culturas são pleomórficas no isolamento inicial ou
quando crescem sob condições desfavoráveis, como sob a redução de oxigênio.
Longas formas filamentosas são freqüentemente observadas em culturas velhas
de laboratório (Carter, 1967; Cruikshank, 1969; Bier, 1985).
Esta bactéria pode ser cultivada em meio bacteriológico comum, entretanto
desenvolve-se mais rapidamente em meios que contém infusões de tecidos ou
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sangue. O diâmetro das colônias após 18 a 24 h de incubação é de
aproximadamente 1 a 2 mm. Não provocam a lise das células vermelhas, mas
descoloram o ágar sangue deixando o meio esverdeado, além disso, possuem um
forte odor. A partir de tecidos infectados desenvolvem-se colônias viscosas e
acinzentadas, mas em geral, se formam também colônias irregulares e rugosas
(Carter, 1967; Cruikshank, 1969; Bier, 1985).
Variantes e mutantes estáveis ocorrem comumente em relação ao aspecto,
à morfologia, características bioquímicas, constituição antigênica, virulência e
resistência à droga. Diversos sorotipos, variantes, têm sido classificados e
separados de acordo com a constituição capsular e somática (Carter, 1967).
Infecções têm sido observadas em uma grande variedade de animais
domésticos e silvestres em muitos países. Existem algumas evidências para
sugerir que certas variedades sorológicas da P. multocida freqüentemente
ocorrem nas mesmas áreas geográficas (Carter e Bain, 1960).
1.3 – Estrutura antigênica
A P. multocida possui antígenos somáticos do tipo O, tóxicos para os
animais, os quais do ponto de vista químico são complexos de polissacarídeos e
lipoproteínas, componentes do envoltório celular. À custa de fracionamento
químico estes complexos podem ser separados em componentes com atividades
imunológicas e sorológicas diversas (Carter, 1967; Cruikshank, 1969; Bier, 1985).
Variantes de Pasteurella multocida podem ser separados em sorogrupos A,
B, D, E e F baseados na antigênicidade da cápsula e sorotipos de 1 a 16 baseado
nos antígenos lipopolissacarídeos (LPS). O sorogrupo capsular está geralmente
relacionado com a predileção da doença, com os variantes da septicemia
hemorrágica pertencendo ao sorogrupo B e E, variantes da cólera aviária ao
sorogrupo A e variantes da renite geralmente ao sorogrupo D (Boyce et al., 2000).
Pasteurelose em gado e buffalo d’ água é causado por dois sorotipos específicos
de P. multocida. O sorotipo asiático é designado B:2, e o africano é designado de
E:2 pelo sistema Carter-Heddleston (Verma e Jaiswal, 1998).
As maiores cápsulas têm sido observadas nos sorotipos A. Estas cápsulas
são compostas, em grande extensão, de ácido hialurônico, o qual dá às colônias
uma umidade ou aparência aderente (Carter, 1967). Hialuronidase de testículo de
búfalo e Staphylococcus marcados inibiram a produção de ácido hialurônico no
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crescimento das culturas. O efeito pode ser melhor mostrado se Staphylococcus
pyogenes são raiados sob as linhas de incubação de um mutante mucóide no gel
de ágar sangue ou soro. As colônias desenvolvidas próximas ao Staphylococcus
são pequenas e os organismos são isentos de grandes cápsulas típicas de
culturas aderentes (Carter, 1967).
Lipopolissacarideos e proteínas são os dois maiores antígenos somáticos
expostos na superfície da célula de P. multocida e é possível que o uso delas
como vacinas possa controlar a pasteurelose, porque elas estão envolvidas no
processo de reconhecimento imunológico (Lu et al., 1988).
As proteínas constituintes das frações de membrana da P. multocida sorotipo
A foram identificadas e avaliadas quanto a sua atividade antigênica através de
análises de SDS-PAGE e Western Blotting, respectivamente. A eletroforese
destas frações de membranas revelou uma série de bandas protéicas, dentre elas
as mais intensas foram as de massas moleculares de 97,5; 87; 74; 66; 60; 34 e 26
kDa. Além disso, o ensaio de Western Blotting revelou que todas as proteínas
constituintes das frações de membrana apresentavam atividade antigênica
(Daghastanli, 2000). Resultados semelhantes com o intuito de identificar as
proteínas de membrana externa (OMP) foram encontrados por Adler et al. (1999)
e Marandi e Mittal (1995), os quais trabalharam com diferentes variantes de P.
multocida.
1.4 – Tratamento
Tradicionalmente,

infecções

por

Pasteurella

multocida

têm

sido

consideradas essencialmente incuráveis após atingirem o estado crônico. Já, em
um estágio inicial, as infecções respiratórias e oculares devem ser tratadas
exaustivamente com aplicação sistêmica e tópica de antibióticos, pois a P.
multocida é sensível às penicilinas, tetraciclinas, cloranfenicol, estreptomicina e
outros aminoglicosídeos. A estreptomicina, isolada ou em associação a uma das
tetraciclinas, leva a maioria dos doentes à cura, se o tratamento da doença for
precocemente iniciado (Cruikshank, 1969).
Se estas infecções atingirem um maior grau, devido ao não tratamento ou
às baixas quantidades de antibióticos empregados, as encefalites podem ser uma
conseqüência comum e perigosa, levando à morte.
Estas terapias com drogas antibióticas são realizadas na tentativa de
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interromper a evolução da doença, mas freqüentemente falham, pois muitos
antibióticos têm grande dificuldade de fazer o seu percurso para um sítio
infeccioso relativamente inacessível.
A resistência do coelho à infecção por P. multocida depende, em parte, da
integridade das mucosas expostas e provavelmente da rápida produção de
anticorpos da mucosa (IgA), os quais inibem a proliferação da bactéria. Altos
níveis de anticorpos humorais (IgG) não são relacionados com a eliminação da
infecção, mas estão preferencialmente relacionados com a infecção crônica.
Portanto, medidas de anticorpos IgG no soro são úteis para detecção de
infecções clinicamente não detectáveis no coelho vivo.
Na intenção de induzir imunidade e proteção, usam-se extratos de um pool
das proteínas constituintes da bactéria, ou de toxinas secretadas por ela, na
presença de tiocianato de potássio (Ringler et al., 1985; Lu et al.,1988; Jarvisen et
al., 1998) ou ainda bactérias vivas atenuadas, os quais são falhos para prevenir
definitivamente a pasteurelose.
Atualmente, vários grupos de pesquisa em diversos continentes vêm
estudando este patógeno e tentando isolar os imunógenos que o constitui para
entender melhor a transmissão da doença, bem como o seu curso e
conseqüências no hospedeiro.
A administração oral de antígenos microencapsulados em microesferas de
alginato também é uma forma potencial de vacinação de coelhos contra a P.
multocida, onde se pode observar uma diminuição de infecções pulmonares,
faringites e das narinas, porém não houve uma completa imunidade após a
administração dos microencapsulados (Suckow et al., 1996).
As toxinas de P. multocida são um importante fator de virulência. Em 1995
Suckow e colaboradores, imunizaram grupos de coelhos com toxinas inativas via
intranasal para verificar se a proteção imunitária poderia ser induzida contra estas
toxinas. Por ensaio de ELISA, observaram que há um significante aumento na
concentração de IgA e IgG, porém concluíram que ocorre apenas uma proteção
parcial contra o desenvolvimento de pneumonia, pleurite, necrose hepática e
atrofia testicular em coelhos após 16 dias de imunização (Suckow et al., 1995).
Como este patógeno bacteriano pode ser transmitido muito facilmente de
coelhas fêmeas para suas crias, mesmo durante a gestação, foi administrado
experimentalmente um antibiótico a base de fluoroquinolona, conhecido
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comercialmente como Enrofloxacina, e foi observado que as crias eram livres do
patógeno. Este resultado sugere que o tratamento com este antibiótico durante o
período de gestação pode interromper a transmissão da doença, porém este
tratamento não é preventivo para futuros contatos com o patógeno (Suckow et al.,
1996).
O problema têm sido estudado utilizando-se o recurso da engenharia
genética. Foi identificada uma proteína da membrana da P. multocida de 87 kDa
denominada Outer membrane 87 (Oma87), a qual está presente em todos os
variantes da bactéria. O gene que codifica esta proteína foi clonado, seqüenciado
e foi encontrada uma similaridade significante com uma proteína da superfície
antigênica do Haemophilus influenzae (Ruffolo e Adler, 1996). O tratamento com
proteinase K sugeriu que a proteína está exposta na superfície da membrana
externa. As formas nativa e recombinante de Oma87 foram fortemente
imunocoradas pelo antisoro, indicando que a proteína é expressa in vivo. Antisoro
específico contra a Oma87 protegeu camundongos contra a morte por
pasteurelose. Estes resultados, portanto sugerem que a Oma87 é um dos
antígenos importantes da membrana externa da P. multocida (Ruffolo e Adler,
1996).
As proteínas da membrana externa da P. multocida sorotipo B:2 foram
extraídas para serem estudadas quanto à habilidade de imunizar animais contra a
infecção e também quanto a resistência em ser fagocitada pelo macrófago
peritoneal. Inoculação destas proteínas resultou em um produto de aglutinação de
anticorpos o qual possivelmente protegeu passivamente ratos contra P. multocida
e causou também lise de células virulentas in vitro. Ratos vacinados com estas
proteínas mostraram uma sobrevida de 67 %. O estudo sugere que todas as
proteínas da membrana externa da bactéria conferem proteção em animais contra
a infecção por P. multocida (Srivastava, 1998). Estas proteínas foram extraídas e
caracterizadas usando-se SDS-PAGE e foram identificadas as dez bandas
peptídicas mais evidentes que apresentavam massa molecular entre 88 e 25 kDa.
O imunoblotting sugeriu que os peptídeos de massa molecular de 44, 37 e 30 kDa
possuíam uma maior atividade imunogênica (Pati et al., 1996).
Além disso, o isolamento de lipopolissacarídeos (LPS) da cápsula da P.
multocida sorotipos B:2 e B:5 com posterior purificação e imunização de
camundongos sugeriu que estes componentes da cápsula induzem à uma parcial

26

proteção contra a pasteurelose (Adler et al., 1996).
1.5 – Solubilização e uso de detergentes
As lipoproteínas, componentes da membrana externa da bactéria, parecem
ter uma importante relação com a antigenicidade da P. multocida, fazendo destas
um alvo interessante e promissor na busca de tratamentos mais eficientes contra
a pasteurelose. Para isto as proteínas componentes da cápsula, parede, e
também da membrana celular da bactéria, precisam ser primeiramente
solubilizadas.
Alguns autores têm empregado o uso de detergentes para solubilizar as
proteínas das frações de membrana e conseqüentemente estudar a sua
antigenicidade.
Nos últimos vinte anos, o emprego de detergentes tem alcançado grande
sucesso na solubilização de proteínas de membranas, podendo-se encontrar
excelentes revisões sobre detergentes comumente usados na solubilização de
proteínas de membrana, incluindo suas propriedades físicas (Helenius e Simons,
1975; De Bortoli et al., 1984; Hjelmeland e Chambach, 1984; Koepsell, 1986;
Silvius, 1992).
Uma solubilização efetiva de proteínas de membrana envolve tanto a
seleção do detergente adequado quanto a determinação de condições
apropriadas para a solubilização. A compatibilidade do detergente com métodos
preparativos específicos ou analíticos também deve ser considerada, bem como a
possível remoção do detergente na aplicação final das proteínas de interesse
(Hjelmeland, 1980; Santos e Ciancaglini, 2000).
A maioria dos detergentes, tanto iônicos (catiônicos, aniônicos ou
zwiterionicos) quanto não-iônicos (neutros), são substâncias anfifílicas solúveis.
Quando o detergente é adicionado à água, ele forma uma monocamada na
interface ar-água que está em equilíbrio com seus monômeros. Quando a
concentração dos monômeros de detergente alcança um nível crítico, e a
temperatura é favorável, eles se associam formando micelas, onde a parte
hidrofóbica das moléculas está voltada para o interior da micela, e a parte
hidrofílica está direcionada para fora, na fase aquosa (Koepsell, 1986). A
concentração de detergente acima da qual são formadas as micelas é
denominada Concentração Micelar Crítica (CMC). A CMC é característica para
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cada detergente e é dependente da temperatura, força iônica, presença de
álcoois e pH (New, 1990). A formação das micelas requer também uma
temperatura crítica, ou seja, Temperatura Micelar Crítica (CMT) que é dependente
da natureza do detergente (Carey e Small, 1972).
Durante a solubilização, o detergente se liga à membrana lipoprotéica
formando uma interface entre a bicamada lipídica e a fase aquosa (Jackson et al.,
1982). A seguir, ocorre a incorporação do detergente à bicamada lipídica devido à
fluidez da membrana que por sua vez é perturbada e, deste modo as interações
proteína-lipídeo são rompidas (Helenius et al., 1979; Andersen et al., 1983a,
1983b).
A ligação do detergente à proteína pode ocorrer pela carga da proteína, se
ele for um detergente iônico ou através da região hidrofóbica da proteína, se ele
for um detergente não iônico (Helenius e Soderlund, 1973; Helenius e Simons,
1975; Riepl e Vidaver, 1978).
1.6 – Reconstituição de componentes de biomembranas
1.6.1 – Lipossomos como estruturas que mimetizam membranas
Os liposomos foram primeiramente descritos por Bangham na década de
60, o qual estudava a natureza das membranas celulares (Bangham et al., 1965;
Kinsky e Nicolotti, 1977; Bangham, 1993). Foi observado que os lipossomos são
em geral formados pela agitação de fosfolipídeos dispersos em água.
Lipossomos podem ser simplesmente descritos como vesículas esféricas
consistindo de uma ou mais bicamadas lipídicas. Moléculas como, marcadores
fluorescentes, enzimas ou drogas, presentes no meio de preparação, podem ser
encapsulados no lipossomo (Gregoriadis e Florence, 1993). Estes agregados
podem ser química e fisicamente estáveis por horas e até anos. A habilidade das
vesículas em imitar a organização e algumas funções de membranas celulares,
faz destas estruturas um modelo conveniente para estudar as propriedades de
sistemas biológicos de membranas organizadas (New,1990).
O interesse em lipossomos está crescendo em diferentes campos de
pesquisa. Estas estruturas são consideradas como: (i) um sistema que permite
estudar forças entre sistemas anfifílicos; (ii) um modelo de membrana no qual
podem ser inseridas proteínas de membrana para serem estudadas, e (iii)
potenciais carreadores de drogas e imunógenos.
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Nas últimas décadas os estudos em lipossomo tiveram um grande
desenvolvimento como potenciais carreadores farmacêuticos, mas preparações
comerciais ainda não foram avaliadas para as doenças mais graves (Nagayasu et
al., 1999; Storm e Crommelin, 1998). Alguns anestésicos encapsulados por
lipossomos podem ter seu efeito prolongado (Yu et al., 1998). Além disso, os
lipossomos têm a propriedade de interagir diretamente no sítio de interesse,
aumentando a concentração da droga in situ e reduzindo sua toxicidade (Luo et
al., 1998; Pinto-Alphandary et al., 2000).
Alguns autores têm utilizado os lipossomos como agentes carregadores de
sondas de rastreamento utilizadas na realização de diagnóstico por imagem
facilitando assim a localização das células tumorais que apresentam uma maior
tendência de absorção destes sistemas que as células normais (Duzgunes e Nir,
1999; Kostarelos e Emfietzoglou, 1999; Patel e Sprott, 1999; Matteucci e Thrall,
2000).
Os lipossomos também têm sido utilizados em terapia de captura de
nêutrons na tentativa de destruição de células tumorais, onde complexos de Boro
são tanto inseridos na membrana de lipossomos quanto encapsulados por eles, o
qual será absorvido pelas células tumorais e através da incidência de um feixe de
nêutrons na região do tumor pode destruir a célula doente (Kostarelos e
Emfietzoglou, 1999).
O lipossomo pode ser utilizado também como um carreador de proteínas
ancoradas à membrana via GPI (glicosil fosfatidilinositol). Um sistema desse tipo
foi recentemente padronizado utilizando-se a fosfatase alcalina obtida de placas
ósseas e lipossomos constituídos de DPPC, DMPC, DLPC (Camolezi et al.,
2002).
Finalmente, nos últimos 10 anos o uso de lipossomos tem obtido um
grande avanço no desenvolvimento e na aplicação da terapia gênica como um
potencial vetor não viral (Hart, 2000; Li e Huang, 2000).
Projetar sistemas de lipossomos bem definidos é uma tarefa delicada que
requer procedimentos de preparação precisos e controles adequados (New,
1990).
1.6.2 – Incorporação de proteína à membrana (proteolipossomos)
Dentre os métodos disponíveis para a reconstituição de proteínas à
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sistemas miméticos de membrana dois se destacam. Um é a incorporação
espontânea da proteína de membrana previamente solubilizada, e livre de
detergente, em bicamadas lipídicas pré-formadas. Este tipo de incorporação é
acentuado quando são utilizadas pequenas vesículas unilamelares, vesículas com
contaminantes anfipáticos ou com proteínas previamente incorporadas (Roepe e
Kaback, 1990, Camolezi et al. 2002). Neste caso, monômeros e pequenos
agregados de proteínas de membrana parecem associar-se tipicamente com
vesículas de lipídeos mais eficientemente que com grandes agregados (Roepe e
Kaback, 1990). A outra técnica denominada co-solubilização consiste na
formação

de

sistemas

vesiculares

a

partir

de

uma

mistura

lipídio:proteína:detergente (New, 1990, Rigaud et al., 1995). Estas técnicas,
inevitavelmente levam à questão da orientação e disposição das proteínas
reconstituídas. Isto é, se as proteínas se encontram numa disposição semelhante
à nativa na membrana vesicular.
Numerosos testes experimentais podem ser requeridos para verificar qual
fração da molécula protéica numa preparação reconstituída é muito semelhante à
forma nativa em termos de, por exemplo, a estrutura secundária e terciária para a
manutenção da função bioquímica, a topologia transmembrana de todos
segmentos protéicos. Embora uma reconstituição “perfeita” possa ser requerida
em muitas aplicações, nunca deve ser esquecido que a maioria das preparações
reconstituídas contém muitas frações significantes de moléculas de proteína não
ativas, cujos efeitos potenciais no procedimento da preparação devem ser
cuidadosamente considerados (Silvius, 1992).
Embora a reconstituição de proteínas de membranas seja uma importante
ferramenta na biofísica de membranas, a natureza do processo de reconstituição
permanece em muitos caminhos surpreendentemente mal definidos. Assim,
esforços para a elucidação do processo de reconstituição são de grande
importância.
O sucesso do processo de incorporação requer cuidadosa definição de
certas variáveis, tais como:
(i)

as concentrações relativas de proteína, detergente e lipídeo na
preparação da proteína solubilizada e na mistura proteína-lipídeo;

(ii)

o(s) estado(s) oligomérico(s) da proteína solubilizada;

(iii)

condições como tempo, temperatura, etc., da incubação vesícula-
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proteína e subseqüentes perturbações mecânicas.
De fato, tem-se obtido progresso substancial neste processo e uma
estratégia bem sucedida de reconstituição de membranas compreende três
aspectos principais:
(i)

solubilização parcial ou completa das proteínas e lipídeos componentes
da membrana;

(ii)

preservação da atividade recuperável das proteínas de membrana, no
estado solúvel;

(iii)

adequação das condições de incubação das proteínas solubilizadas e
lipídeos para formar o sistema reconstituído (Eytan, 1982; Klausner et
al., 1984; Silvius, 1992).
Muitos métodos têm sido empregados para a remoção completa ou parcial

do detergente a partir de misturas detergente-lipídeo-proteína (Furth, 1980; Furth
et al., 1984). Dentre estes métodos tem-se: uma simples diluição (Racker et al.,
1979), diálise (Mimms et al., 1981; Anholt et al., 1981; Jackson e Litman, 1982),
filtração em gel (Mimms et al., 1981; McCormick et al., 1984), ultracentrifugação
(Jones et al., 1988), precipitação seletiva e ultrafiltração (Furth et al., 1984) que
removem anfifílicos na forma de monômeros (ou pequenos agregados), no
entanto estes métodos são usados somente para detergentes com alto valor de
CMC. Em casos de detergentes com baixas CMC na maioria das vezes é usada a
adsorção seletiva do detergente em resinas hidrofóbicas (HaaKer e Racker, 1979;
Levy et al., 1990a; Silvius, 1992). Atualmente, algumas resinas como BioBeads® e
Calbiosorb® têm sido empregadas. Este método remove seletivamente o
detergente na sua forma monomérica a qual é rápida e eficientemente adsorvido
pela resina hidrofóbica quando esta entra em contato com a amostra detergentelipídeo-proteína. Na prática, entretanto, uma significante quantidade de lipídeo
e/ou proteína pode estar sendo adsorvida pela resina durante a reconstituição.
Este problema algumas vezes pode ser reduzido por ajustes no raio das resinas,
pelos detergentes ou lipídeos utilizados, pela pré-incubação da resina com os
fosfolipídeos ou pela exposição da amostra à resina por curtos períodos de
incubação (Rigaud et al., 1988; Levy et al., 1990b; Silvius, 1992; Rigaud et al.,
1995).
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1.7 – O uso de proteolipossomos na imunologia
A quimioterapia é uma forma de tratamento contra doenças infecciosas,
entretanto a sua utilização pode gerar um conjunto de efeitos colaterais, uma
alternativa ideal seria a vacinação. Todavia, vacinas convencionais usando todo o
organismo morto ou atenuado também podem causar diversas reações. Este
problema tem estimulado o desenvolvimento de vacinas compostas por
subunidades

peptídicas

ou

de

peptídeos.

Infelizmente,

estas

vacinas

demonstraram-se fracamente imunogênicas na ausência de um adjuvante.
Alumínio (hidróxido de alumínio ou fosfato de alumínio) é o único adjuvante
licenciado para o uso em humanos; todavia, não é o ideal porque ele proporciona
reações de fracas a moderadas no local de aplicação da injeção. Este fato nos
leva a pesquisar candidatos alternativos para adjuvantes.
Lipossomos têm sido bastante utilizados como modelo para membranas
lipídicas. Eles têm sido úteis no estudo de receptores de membrana, proteínas
transportadoras, e enzimas ligadas à membrana. Estudos recentes têm
examinado o uso de lipossomos como um potencial imunoadjuvante (Gregoriadis,
1990; Alving, 1991; Parmar et al., 1999). Os lipossomos exibem várias vantagens:
eles são biodegradáveis e não tóxicos além de serem preparados facilmente
variando-se sua composição para se obter formulações antigênicas mais
eficientes. Além disso, lipossomos têm a habilidade de estimular ambas, a
resposta imune celular (inata) e a resposta imune humoral. Estudos têm mostrado
que os lipossomos são imunopotencializadores efetivos em vacinas de hepatite A
e influenza (gripe). Além disso, lipossomos têm atividade adjuvante em vacinas
contra protozoários e bactérias (Parmar et al., 1999).
Estudos realizados com lipossomos formados por lipídeos extraídos da
archaeobactéria (archaeossomos) demonstraram que estes sistemas são
capazes de serem captados por células fagocitárias, cinqüenta vezes mais
rapidamente que os lipossomos convencionais. Testes em cobaias indicaram que
a administração sistêmica de vários antígenos associados à archaeossomos
resultaram em uma resposta imune humoral que é comparável à obtida com o
potente, mas tóxico, adjuvante de Freund (Patel e Sprott, 1999).
A vacinação continua sendo o procedimento de melhor êxito para prevenir
perda de animais devido a doenças infecciosas. Ela serve para induzir uma
resposta imune que seja capaz de limitar a infecção após exposição a um
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patógeno natural, deste modo prevenindo muitas das conseqüências negativas
da infecção. Um critério importante para o sucesso da vacinação é que a vacina
não cause doenças ou efeitos colaterais negativos no hospedeiro, embora
produza uma resposta imune capaz de proteger contra o patógeno natural. Em
alguns casos isto é melhor alcançado pelo uso de organismos atenuados ou
formas vivas modificadas do organismo patogênico. Idealmente, a inoculação de
um organismo vivo modificado resulta em uma infecção assintomática com
restabelecimento completo e indução de uma resposta imune de proteção.
Contudo, em muitos casos, formas atenuadas de patógeno não têm sido obtidas,
são instáveis e ocasionalmente revertem para a forma virulenta e ainda causam
alguns efeitos colaterais de infecção inaceitáveis (Zeman et al., 1993; Furuoka et
al., 1995; Alexanderson, 1996; Hopkins e Olson, 1997), ou são por outro lado,
contra-indicadas devido aos perigos associados a manipulação do patógeno
(Mengeling, et al., 1997).
Conseqüentemente, para doenças onde uma vacina atenuada não é uma
opção viável, o emprego de organismos mortos ou ainda partes destes
organismos, é uma alternativa para estas vacinas (Singh e O´Hagan, 2003).
Estas últimas vacinas podem incluir em suas formulações: (i) subunidades
protéicas, (ii) peptídeos sintéticos, (iii) conjugados proteína-polissacarídeos e (iv)
DNA plasmidial (Calarota et al., 1998; Wang et al., 1998).
Por mais que estas novas técnicas possam oferecer importantes
vantagens no que diz respeito à segurança, a maior vantagem está baseada no
fato de que tais vacinas não se replicam no hospedeiro, porém, não são tão
imunogênicas

quanto

o

uso

de

formas

atenuadas

do

patógeno.

Conseqüentemente, os adjuvantes imunológicos são adicionados nestas
formulações com o intuito de auxiliar na resposta imunológica, aumentando a
imunogenicidade destes antígenos.
Adjuvantes imunológicos foram originalmente descritos por Ramon, em
1924, como substâncias usadas em combinação com um antígeno específico que
tem capacidade de produzir uma resposta imune mais robusta do que o antígeno
sozinho (O´Hagan et al., 2001).
Esta definição abrange uma grande variedade de sistemas (Vogel e
Powell, 1995) que podem ser divididos em 2 classes, em função de seus
mecanismos de ação; sistemas de delivery ou liberação dos antígenos e
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adjuvantes imunoestimulatórios.
Os sistemas de delivery dos antígenos são geralmente particulados, como
exemplos

nas

emulsões,

micropartículas

e

lipossomos,

que

funcionam

principalmente como agentes que direcionam os antígenos as células
apresentadoras

de

imunoestimulatórios

antígenos
são

(APC).

predominantemente

Em

contraste,

derivados

freqüentemente apresentam padrões moleculares

de

adjuvantes
patógenos

e

associados, como por

exemplo, lipopolissacarídeos e DNA, os quais ativam o sistema imune inato. Uma
vez ativado o sistema imune inato, é ativado o sistema imune adquirido (O´Hagan
et al., 2001).
Os aspectos práticos importantes para o desenvolvimento de adjuvantes
incluem estabilidade, facilidade de manufatura, custo e aplicabilidade para uma
vasta gama de vacinas.
Os adjuvantes podem melhorar a resposta imune de vacinas de formas
diferentes: (i) aumentando a imunogenicidade de antígenos fracos; (ii)
aumentando a velocidade e duração da resposta imune; (iii) modulando a
interação com o anticorpo (especificidade, isotipo ou distribuição de subclasses);
(iv) estimulando linfócitos T citotóxicos; (v) promovendo a indução de imunidade
das

mucosas;

(vi)

aumentando

a

resposta

imune

em

indivíduos

imunologicamente imaturos; (vii) decrescendo a dose do antígeno na vacina para
reduzir o custo ou (viii) auxiliando a diminuir a competição entre os antígenos, em
vacinas combinadas (Singh e O´Hagan, 2003).
O mecanismo de ação da maioria dos adjuvantes ainda permanece
parcialmente entendido, uma vez que a imunização freqüentemente ativa uma
cascata complexa de respostas e, o efeito primário do adjuvante é
freqüentemente difícil de ser identificado. Contudo, se admitirmos o conceito local
da reatividade imune, no qual os antígenos que não alcançam os nódulos
linfáticos locais não induzem resposta imune (Zinckernagel et al., 1997), se torna
mais fácil propor interpretações a respeito do mecanismo de alguns adjuvantes,
particularmente aqueles baseados em um mecanismo de liberação. Se antígenos
que não alcançam os nódulos linfáticos não induzem resposta imune, então
algum adjuvante, o qual aumenta o delivery de antígeno nas células que traficam
para os nódulos linfáticos poderiam aumentar a resposta. Existem fortes
indicações de que uma subclasse de células dendríticas constitui as “células
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chave” que circulam em tecidos periféricos e agem como “sentinelas”, sendo
responsáveis pela captura de antígenos e sua transferência para os nódulos
linfáticos, onde eles serão, então, apresentados para as células T.
1.8 – Classes de adjuvantes para uso veterinário.
Muitos compostos são descritos como tendo atividade adjuvante. Contudo,
de um ponto de vista prático, tais compostos necessitam pelo menos agir como
um depósito, para ser um sistema delivery para vacinas comerciais. Os
adjuvantes mais difundidos encontrados em vacinas veterinárias licenciadas são
sais de alumínio e emulsões oleosas (emulsões óleo em água ou emulsões água
em óleo). Considera-se que todas estas formulações agem principalmente como
depósitos para as vacinas injetadas.
1.8.1 – Adjuvantes baseados em alumínio
O uso de adjuvantes baseados em sais de alumínio para vacinas de
difteria foi descrito em 1926, por Glenny e colaboradores. Subseqüentemente,
adjuvantes de hidróxido de alumínio (Alum) têm sido comumente usados em
muitas vacinas humanas e veterinárias, principalmente devido a sua segurança e
o baixo custo. A atividade adjuvante de sais de alumínio tem sido extensivamente
revisada (Aprile e Wardlaw, 1966; Edelman, 1980; Nicklas, 1992; Gupta et al.,
1995; Hem e White, 1995) e está atribuída a característica física da formulação,
isto é, área superficial, carga e morfologia. O mecanismo de ação depende da
adsorção total da vacina, uma vez que somente pequenas quantidades de
adjuvantes de alumínio são necessárias para adsorção completa, ainda que
maiores quantidades são necessárias para otimizar a indução de uma resposta
imune, in vivo. Isto implica que um excesso de adjuvante de alumínio livre deve
ser necessário para formar um depósito in vivo ou é necessário para ativar ou
recrutar as células apresentadoras de antígenos para o sítio de vacinação.
Ambas interpretações são consistentes com o fato de que adjuvantes de alumínio
causam inflamação no sítio de injeção e são capazes de induzir granulomas, o
que pode estar relacionado à formação de depósitos no sítio de injeção (Gupta et
al., 1995).
Embora o Alum tenha sido utilizado como um adjuvante por muitos anos,
seu mecanismo de ação permanece pouco esclarecido. Pensou-se originalmente
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que ele proporcionaria um efeito de “depósito”, resultando na permanência do
antígeno no sítio de injeção. Porém, muitos estudos recentes envolvendo
antígenos radio-marcados têm mostrado que Alum não promove um depósito de
antígenos no sítio de injeção (Gupta et al., 1996; O´Hagan et al., 2001).
Apesar do alumínio apresentar um bom grau de segurança, os estudos
comparativos mostram que é um fraco adjuvante na indução de anticorpo para
subunidades protéicas e um fraco adjuvante para imunidade mediada por célula
(Gupta, 1998). Além disso, adjuvantes de alumínio podem induzir IgE, o que tem
sido associado a reações alérgicas em alguns indivíduos (Gupta, 1998; Relyveld
et al.,1998).
1.8.2 – Emulsões oleosas
Embora fisicamente muito diferentes ambas emulsões, óleo em água (o/w)
e água em óleo (w/o) podem ser consideradas de ação similares. Ambas
emulsões são dependentes acima de tudo da cuidadosa escolha das condições
de emulsificação, tipo e quantidade de surfactantes e a produção de uma gota de
tamanho apropriado. A vacina de antígenos é geralmente incluída durante o
estágio de emulsificação e se incorpora no interior da gota, levando então a ação
tipo depósito, destas formulações. Alguns dados disponíveis sugerem que
adjuvantes baseados em emulsões oleosas agem como depósito tanto no sítio de
injeção quanto na apresentação de antígenos para as células (Ott et al., 1995).
Os tipos de respostas imunes induzidas por emulsões oleosas são mais variados
do que aquelas caracterizadas para vacinas baseadas em alumínio. Isto
provavelmente reflete as diferenças na formulação, condições de um laboratório
para o outro (escolha e quantidade de surfactantes, etc.) e também o fato de
alguns óleos poderem ter efeitos imunoestimulatórios. Emulsões baseadas em
óleo têm provado também ser um efetivo veículo para uma vasta gama de
vacinas veterinárias. A diversidade de composições disponíveis para emulsões
oleosas tem permitido o desenvolvimento de formulações que resolveu alguns
dos problemas comuns associados com vacinas veterinárias. Por exemplo, uma
vantagem de emulsões w/o é sua menor reatividade com o tecido e o contato
com os macrófagos acontece mais lentamente reduzindo assim a irritação e
formação de granulomas (Cajavec et al., 1997).
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1.8.3 – Micropartículas
Embora não exista nenhuma vacina comercial disponível baseada em
micropartículas, existem muitos artigos na literatura documentando o grande
potencial destes veículos para o controle profilático de patógenos veterinários. O
termo micropartículas é utilizado aqui para incluir uma série de veículos que
poderiam ser considerados como pequenas partículas (1-200 µm de diâmetro)
consistindo da vacina antigênica e uma formulação carregadora desta. A principal
característica que distingue as micropartículas de outros veículos carregadores é
o tamanho que tendem a 1 µm ou maiores (O´Hagan et al., 2001).
As várias formas de uso de micropartículas como veículo de liberação de
vacinas estão relacionadas à maneira de entrapear um antígeno viável em uma
pequena partícula de uma maneira estável e que possa ser seguramente liberado
para sítios apropriados no hospedeiro. A adequação do veículo à vacina pode ser
obtida pela seleção de diferentes materiais e técnicas.
O Efeito adjuvante de micropartículas parece ser uma conseqüência da
sua captura por células dendríticas, macrófagos e nódulos linfáticos locais após a
injeção intramuscular (O´Hagan et al., 2001).
A imunidade prolongada pode ser induzida por administração parenteral de
micropartículas feitas com diferentes razões de polímeros de diferentes pesos
moleculares que são hidrolizadas (e então liberam antígenos) dentro de um
período de tempo prolongado. Esta imunidade também pode ser induzida
usando-se uma população de partículas heterogênia em tamanho, especialmente
partículas maiores, que evitam a captura por macrófagos, levando a uma
velocidade de liberação mais lenta. Desta forma uma injeção da vacina pode
resultar em uma imunidade prolongada, afastando a necessidade de aplicar
reforços nos animais.
1.8.4 – Lipossomos
Os lipossomos são partículas formadas por uma ou mais bicamadas de
fosfolipídios com ou sem esteróis que circundam uma solução aquosa interna,
apresentando dimensões da ordem de nanômetros. Materiais solúveis em água
podem ser encapsulados no centro aquoso e os agentes hidrofóbicos na
bicamada lipídica. Deste modo, qualquer tipo de antígeno, ou ainda ácidos
nucléicos que expressem o antígeno, podem ser encapsulados em lipossomos.
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Lipossomos agem como um depósito de antígeno, rendendo partículas
antigênicas solúveis, e os liberam para as células apresentadoras de antígenos
de uma maneira similar as micropartículas, descritas anteriormente (Clarke e
Stones, 1992).
Lipossomos podem adsorver prontamente na maioria das células de
mamíferos, liberando os antígenos, ou então podem ser fagocitados pelas células
apresentadoras de antígenos e liberar seu antígeno encapsulado, assim
desempenhando o papel de um adjuvante (Alving, 1991).
Eles também podem interagir com macrófagos e então induzir linfócitos T
citotóxicos específicos ao antígeno, tão bem como respostas dependentes da
apresentação exógena destes, expandindo assim o repertório de respostas
imunes induzidas, no que diz respeito à imunidade celular (Browersock e Martin,
1999).
Artigos na literatura descrevem o uso de lipossomos para encapsular
antígenos de interesse para doenças veterinárias (Browersock e Martin, 1999) e
doenças humanas (Gluck, 1995). A captura preferencial de lipossomos pelas
células apresentadoras de antígeno pode ser responsável pelo aumento da
resposta imune e pela maior resposta de proteção, encontrada com vacinas nas
quais os antígenos foram incorporados em lipossomos.
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2 – Objetivos
2.1 – Objetivos gerais
Uma vez que não existem vacinas disponíveis contra a pasteurelose e o
tratamento com antibióticos não estabelece proteção contra a doença, o objetivo
deste trabalho foi desenvolver sistemas carreadores das proteínas antigênicas da
membrana da P. multocida, empregando-se sistemas de lipossomos e
microesferas lipídicas. Além disso, pretendemos verificar se as formulações de
proteolipossomo

apresentam

capacidade

de

proteger

coelhos

contra

a

pasteurelose frente ao desafio experimental com a bactéria.
2.2 – Objetivo específico
•

Obtenção

de

um

sistema

de

lipossomo

ou

microesferas

lipídicas,

reconstituindo as proteínas antigênicas da P. multocida.
•

Caracterização bioquímica e físico-química dos sistemas de lipossomos e de
microesféras lipídicas.

•

Padronização da metodologia de ensaio imunoenzimático (ELISA).

•

Avaliação da capacidade de proteção de coelhos contra a pasteurelose, após
a imunização prévia com proteolipossomos.

•

Verificação dos isotipos (IgG, IgM e IgA) de anticorpos específicos anti P.
multocida gerados em coelhos pela vacinação com proteolipossomos, antes e
após o desafio com a bactéria.

•

Avaliação da capacidade da vacina de proteolipossomo em gerar memória
imunológica.
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3 – Materiais e Métodos
3.1 – Animais
Os animais usados para a obtenção dos focos infecciosos para posterior
isolamento da bactéria P. multocida, bem como para a realização de ensaios de
imunização e acompanhamento da resposta imune tinham entre 1 a 3 meses de
vida, uma massa de aproximadamente 1.200 g e pertenciam à uma colônia de
Coelhos Nova Zelândia (Orytolagus cuniculus), albinos, mantidos pelo Biotério
Central da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto.
3.2 – Obtenção da P. multocida
Foram coletadas amostras de vários tecidos e fluidos de pulmões de
coelhos com lesões de pneumonia, de coelhos com conjuntivite, timpanite, ou
abcessos subcutâneos causados por infecção bacteriana. Estes tecidos foram
incubados separadamente em 500 mL do meio de crescimento constituído por
infusão de tecidos de cérebro e coração (BHI - Brain Heart Infusion) para
crescimento durante um período de 24 horas a temperatura de 37oC sem agitação
ou aeração. Após esse período o meio, cerca de 0,1 mL, foi plaqueado em meio
sólido Müller Hington enriquecido com 5% (v/v) de sangue de carneiro
desfibrinado para o isolamento e identificação da colônia de P. multocida
utilizando o equipamento Bacster Microscan (Modelo Walkaway 96), pertencente
ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP.
Depois de confirmada a presença do microrganismo, alíquotas contendo as
colônias de P. multocida foram novamente incubadas por 24 horas a 37oC em
meio BHI, para crescimento. A seguir, a bactéria foi inativada termicamente a
60oC por 15 minutos em banho termostatizado.
3.3 – Obtenção e isolamento das membranas da P. multocida
Após o crescimento da bactéria, aproximadamente 109 ufc/mL, o volume
total da suspensão de células inativadas foi centrifugado a 15.500 x g por 30
minutos para a retirada do meio de crescimento. O pellet resultante, constituído
pelas bactérias, foi ressuspenso em Tampão Tris-HCl 5 mmoles.L-1, pH 7,5,
centrifugado novamente sob as mesmas condições para a lavagem do pellet, o
qual foi ressuspenso em aproximadamente 25 mL do mesmo tampão. A amostra
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obtida foi sonicada em um sonicador de ponta (VibraCell modelo VC-600) por 30
minutos a 240 W, para o rompimento das membranas celulares. Esta etapa foi
monitorada por microscópia óptica. Foi realizada uma ultracentrifugação a
140.000 x g por 1 hora, a temperatura ambiente, para o isolamento das frações de
membrana. Finalmente, o pellet foi ressuspenso em 25 mL do tampão Tris-HCl e
armazenado em alíquotas de 1 mL, em freezer a –20oC (Daghastanli et al., 2001;
Daghastanli et al., 2004).
3.4 – Dosagem de proteínas
As concentrações de proteínas foram determinadas pelo método descrito
por Hartree (1972) na presença de SDS 2% (p/v) utilizando-se como padrão a
albumina de soro bovino.
Para as determinações da concentração protéica das frações coletadas
após a centrifugação em gradiente de sacarose e para as amostras de proteína
encapsulada em microcápsulas, foi empregado o método Read e Northcote
(1981), usando-se também albumina de soro bovino como padrão.
3.5 – Eletroforese em condição desnaturante (SDS-PAGE)
A eletroforese foi efetuada sob condição desnaturante, como descrito por
Laemmli (1970), utilizando-se placas de vidro (10 x 10 cm) separadas por
espaçadores de 1,5 mm e gel de poliacrilamida com concentração de 10% (p/v) e
um gel de empilhamento com concentração de 5% (p/v). As amostras, tratadas
conforme descrito pelo método, foram levadas ao banho termostatizado a 100oC
por 5 minutos.
A eletroforese foi realizada em um sistema vertical, onde a amostra
protéica foi aplicada no topo do gel e o eletrodo negativo se encontrava na parte
superior da placa. Foram utilizados como padrão de massa molecular: Miosina
(205 kDa); β-galactosidase (116 kDa); fosforilase b (97 kDa); soro albumina
bovina (66 kDa); ovoalbumina (45 kDa) e anidrase carbônica (29 kDa).
3.6 – Solubilização das proteínas das frações de membrana da P. multocida
A solubilização das proteínas das frações de membrana da P. multocida foi
realizada através da incubação, sob agitação, de 0,5 mg/mL destas proteínas
presentes nas frações de membrana com 1 % (p/v) de SDS em tampão Tris-HCl 5
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mmoles.L-1, pH 7,5 por 2 horas a temperatura ambiente. As proteínas
solubilizadas foram separadas por centrifugação a 100.000xg por 1 hora a 25ºC.
A porcentagem de proteína solubilizada foi acompanhada pela dosagem de
proteínas no pellet ressuspenso e no sobrenadante, conforme descrito no item 3.4
(Daghastanli, 2000; Daghastanli et al., 2004).
3.7 – Obtenção do anticorpo para realização do Western Blotting
O anticorpo contra a P. multocida foi obtido pela inoculação intramuscular
de 1 mL da bactéria inativada, preparada conforme descrito no item 3.2, contendo
aproximadamente 109 ufc, em coelhos saudáveis sem distinção de sexo e com
reforço semanal durante um 1 mês. O soro total dos animais foi coletado 75 dias
após a primeira imunização (Daghastanli et al., 2001).
3.8 – Purificação de imunoglobulina G (IgG)
A fração IgG dos soros totais foi precipitada pela adição de sulfato de
amônio sólido pulverizado até atingir a concentração de 40% (p/v), sob agitação
constante. Este precipitado foi separado por sedimentação em centrífuga a
11.000 x g durante 20 minutos a 4oC, ressuspenso em tampão fosfato 0,02
moles.L-1, pH 7,4, e dialisado contra 2 L desse mesmo tampão por 24 h a 4oC,
com duas trocas. O dialisado foi cromatografado em coluna de DEAE - Celulose
equilibrada e eluída no mesmo tampão de diálise, na temperatura ambiente. A
fração IgG foi eluída com um fluxo de 60 mL/h e acompanhada por absorbância
em 280 nm. As frações correspondentes a IgG foram reunidas e concentradas em
sistema Amicon equipado com uma membrana YM-3. As outras proteínas ligadas
à resina foram removidas da coluna com o tampão de eluição contendo NaCl 1
mol.L-1 e descartadas.
3.9 – Western Blotting
Para o ensaio de Western Blotting, as amostras protéicas foram
inicialmente submetidas à eletroforese desnaturante em gel de poliacrilamida
10%, conforme descrito em 3.5. Após a eletroforese, as proteínas foram
transferidas por 2 horas para uma membrana de nitrocelulose através da
aplicação de uma corrente de 300 mA. Em seguida, a membrana teve seus sítios
de ligação bloqueados pela incubação por 2 horas em tampão de bloqueio (Tris-
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HCl 50 mmoles.L-1, pH 7,4, contendo 5 % (p/v) de caseína, BSA 1 % (p/v) e 0,1 %
(v/v) de Tween 20). A membrana foi então lavada com tampão de lavagem (TrisHCl 40 mmoles.L-1, pH 7,4, contendo NaCl 0,3 moles.L-1) e incubada por 2 horas
com o anticorpo primário, obtido conforme descrito nos itens 3.7 e 3.8, diluído
1:250 (v/v) no tampão de bloqueio. Foi então lavada com tampão de lavagem por
30 minutos e incubada por 1,5 horas com o anti-IgG de coelho conjugado com
peroxidase (anticorpo secundário), diluído 1:2.500 (v/v) no tampão de lavagem.
Após nova lavagem, a membrana foi revelada com 3,3’diaminobenzidina (DAB).
Assim, as bandas proteícas antigênicas foram visualizadas e as suas massas
moleculares determinadas por correlação com os padrões revelados previamente
com 0,5 % de Pounceau dissolvido em ácido tricloroacético (TCA) 3 %.
3.10 – Preparação dos proteolipossomos
Os proteolipossomos foram preparados por co-solubilização de lipídeos,
proteína e detergente utilizando-se uma relação 10:1:70 (p/p), respectivamente.
Os

lipossomos

foram

preparados

dissolvendo-se

10

mg

de

dipalmitoil

fosfatidilcolina (DPPC) em 1 mL de clorofórmio, o qual foi removido através da
passagem de uma corrente de nitrogênio pela solução até sua completa
evaporação e a formação de um filme de fosfolipídios nas paredes do recipiente.
Este filme foi mantido a vácuo por 1 hora, para garantir retirada do clorofórmio
residual. O filme de DPPC foi então ressuspenso em tampão Tris-HCl 5
mmoles.L-1, pH 7,5, contendo 25 mg/mL de SDS e deixado em banho
termostatizado a temperatura de 60oC durante uma hora com agitações em
intervalos de aproximadamente 10 minutos em Vortex. Posteriormente, os lipídios
solubilizados foram sonicados com um sonicador de ponta por 1 minuto a 240 W
e deixados em repouso durante uma hora. Em seguida 1 mg de proteínas
solubilizadas das frações de membrana, conforme descrito no item 3.6, foram
incubadas com a solução de lipídios por 30 minutos.
Para realizar a remoção do detergente da suspensão e concomitantemente
formar as vesículas com as proteínas associadas, foi utilizada a resina hidrofóbica
Calbiosorb® na proporção de 200 mg/mL de amostra com 2 trocas, cada uma de 2
horas sob agitação constante.
A resina foi removida da suspensão por decantação, o sobrenadante
coletado e centrifugado a 140.000 x g por 1 hora a 25oC. O pellet, constituído dos
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proteolipossomos, foi ressuspenso em 1 mL de Tris-HCl 5 mmol.L-1, pH 7,5.
A preparação dos lipossomos, na ausência de proteínas, foi realizada
empregando-se a mesma metodologia, porém no lugar da adição de 1 mg de
proteína à suspensão lipídio:detergente foi acrescentado o Tampão Tris-HCl 5
mmol.L-1 pH 7,5 contendo 1 % (p/v) de SDS para manter a mesma relação
lipídio:detergente.
Protelipossomos e lipossomos constituídos de outros fosfolipídios:
dipalmitoil fosfatidiletanolamina (DPPE), dipalmitoil fosfatidilglicerol (DPPG),
dipalmitoil fosfatidilserina (DPPS), dipalmitoil ácido fosfatídico (DPPA), dimiristoil
fosfatidilcolina (DMPC), dilauroil fosfatidilcolina (DLPC) e diestearoil fosfatidilcolina
(DSPC), também foram preparados seguindo-se a mesma metodologia descrita
acima.
3.11 – Determinação da concentração de SDS
A concentração de SDS nas amostras foi determinada como descrito por
Amons e Schrier (1981), onde uma alíquota de 5 a 20 µL da amostra é diluída
com água para um volume final de 800 µL. Em seguida 200 µL de fuccina básica
0,4 mmoles.L-1 e 1,0 mL de uma solução composta por acetato de
etila:clorofórmio (1:1 v/v) foram adicionados e agitados vigorosamente em Vortex.
A mistura foi então centrifugada para auxiliar a separação das fases e, a fase
orgânica foi coletada e analisada por espectrofotometria em 545 nm. As
determinações de concentração de SDS foram estimadas a partir da regressão
linear dos valores obtidos. Como padrão foi construída uma curva com
concentrações entre 0,1 a 2,0 µg de SDS.
3.12 – Dosagem de fosfato inorgânico
O fosfato inorgânico liberado pela hidrólise dos fosfolipídeos foi
quantificado utilizando-se o procedimento descrito por Chen et al. (1956),
adaptado para 0,5 mL de amostra e isento de SDS 2 % (p/v). Alíquotas de 10 a
100 µL da amostra foram digeridas com 0,5 mL de ácido nítrico 65 % (v/v) a
temperatura de 120oC até a secura, em seguida as alíquotas foram ressuspensas
em 0,5 mL de água destilada e misturadas com 1,0 mL do reagente (1 parte de
ácido ascórbico 10 % (p/v) para 6 partes da solução de molibdato de amônio 3,4
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mmoles.L-1 e ácido sulfúrico 0,45 moles.L-1), mantidas durante 20 minutos em
banho termostatizado a 45oC e submetidas à análise espectrofotométrica
utilizando-se um comprimento de onda de 820 nm.
Para obtenção da curva padrão, foram utilizadas concentrações de 5 a 80
nmoles de fosfato, preparados a partir de uma solução estoque de dihidrogênio
fosfato de sódio 1,0 mmoles.L-1.
As determinações de concentração de fosfato inorgânico foram estimadas
a partir da regressão linear dos valores obtidos.
3.13 – Microscopia eletrônica de transmissão do sistema reconstituído
Os lipossomos associados às proteínas antigênicas foram submetidos ao
estudo de microscopia eletrônica de transmissão utilizando a seguinte
metodologia: após a obtenção do pellet constituído por proteolipossomos,
preparados como descrito no item 3.10, o material foi incubado com 0,5 mL de
uma solução de glutaraldeído 3 % (v/v) por 1 hora, esta solução foi trocada pelo
mesmo volume do tampão Tris-HCl 5 mmoles.L-1, pH 7,5. Em seguida, o material
foi ressuspenso em uma solução de Ósmio 1 % (p/v) preparada no mesmo
tampão da incubação. Após 1 hora de repouso, o pellet foi lavado em tampão
fosfato 0,1 moles.L-1, pH 7,3, centrifugado e desidratado com concentrações
crescentes de acetona/água variando de 30 a 95 % (v/v) com intervalos de 5
minutos para cada troca. A última desidratação foi realizada com acetona 100 %
durante 10 minutos, por 3 vezes. Finalmente, o pellet foi infiltrado em resinas de
araldite a 37oC durante 48 horas e incluso em araldite pura durante 72 horas a
60oC. Cortes de cerca de 0,5 µm foram realizados com o ultramicrótomo e
contrastados em acetato de uranila 4 % (p/v), pH 12, por 10 minutos seguido de
citrato de chumbo 0,3 % (p/v) pH 12, por mais 10 minutos. As imagens foram
realizadas em equipamento Philips Modelo 208, pertencente ao Departamento de
Morfologia da FMRP-USP.
3.14 – Centrifugação em gradiente de densidade de sacarose
Uma alíquota de 0,5 mL de proteolipossomos, lipossomos ou extrato bruto
solubilizado, foi aplicada sobre um gradiente contínuo de sacarose de 1 a 30 %
(p/v) em tampão Tris-HCl 5 mmoles.L-1 pH 7,5 com uma densidade variando de
1,0381 a 1,1764 g/cm3. Após 4 horas de ultracentifugação a 180.000 x g usando
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um rotor vertical (Mod. P65VT3) em uma ultracentrífuga Hitachi (Mod. 55PT-72) a
25oC, alíquotas foram coletadas furando-se o fundo do tubo com uma agulha, a
qual foi acoplada a um coletor, calibrado para coletar frações de 0,5 mL por tubo.
De cada fração foram retiradas alíquotas para serem analisadas quanto a
concentração de proteína udando o método de Read e Northcote (1981), e
concentração de fosfato inorgânico oriundo da hidrólise dos fosfolipídios,
conforme descrito nos itens 3.4 e 3.12, respectivamente além da determinação da
concentração de sacarose, por refratometria.
3.15 – Medidas de distribuição de tamanho de partícula por espalhamento
de luz dinâmico
As

medidas

de

distribuição

de

tamanho

dos

lipossomos

e

proteolipossomos foram realizadas empregando-se o equipamento da Malvern
Instruments Ltda (modelo Zetasizer 3000HSA) no Laboratório da Profa. Dra. Maria
Elizabete Zaniquelli, no Departamento de Química da FFCLRP-USP.
Todas as amostras submetidas ao teste de espalhamento de luz foram
previamente filtradas em filtros de 0,80 µm para a remoção completa de
quaisquer partículas de resina remanescente.
Nos experimentos de espalhamento de luz dinâmico, o diâmetro médio das
partículas é determinado a partir do coeficiente de difusão, D, das vesículas
quando estas se movem ao acaso devido ao movimento Brawniano. O coeficiente
de difusão das vesículas é calculado a partir da flutuação da intensidade da luz
espalhada, expressa através do decaimento da função de correlação:
g(τ) = 1+exp(-2Dq2 τ )
onde τ é o tempo e q é o vetor espalhamento de luz.
A intensidade de luz espalhada é modulada através do movimento
Brawniano das vesículas que se difundem, resultando na ampliação da largura da
linha do laser (efeito Doppler). Pelo exame da amplitude espectral da luz
espalhada, o tamanho da vesícula pode ser calculado (Bohren e Huffman, 1983).
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3.16 – Determinação da quantidade de ufc da P. multocida para a infecção
experimental (LD50)
Para a determinação da dose de bactéria necessária para que metade da
população inoculada sobreviva (LD50), partimos de uma suspensão de células
bacterianas que continha 1,9 x 108 ufc.
A partir desta suspensão estoque foram feitas 4 diluições em meio de
cultivo BHI: (1) 1:10 (v/v) com 1,9 x 107 ufc; (2) 1:100 (v/v) com 1,9 x 106 ufc; (3)
1:1.000 (v/v) com 1,1 x 105 ufc, e; (4) 1:10.000 (v/v) contendo 1,9 x 103 ufc.
Cada uma destas diluições, inclusive a suspensão estoque, foi inoculada
pela via intraperitoneal em grupos de 4 coelhos com as características descritas
no item 3.1. A sobrevivência destes animais foi avaliada diariamente.
3.17 – Avaliação dos níveis séricos de anticorpos IgG, IgM e IgA específicos
para P. multocida
Para avaliação dos níveis séricos de anticorpos IgG, IgM e IgA específicos
para P. multocida padronizamos o método imunoenzimático indireto – ELISA
(com a colaboração do Prof. Dr. Auro Nomizo, do Departamento de Análises
Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da FCFRP-USP). Para tanto, placas de
polipropileno com 96 poços e fundo chato, foram sensibilizadas com 10 µg do
extrato bruto solubilizado em 50 µL de tampão carbonato 0,05 moles.L-1 pH 9,6
por 12 horas a 4ºC. O conteúdo dos poços foi descartado por inversão. Os poços
da placa de ELISA foram em seguida bloqueados durante 1 hora com 200 µL de
tampão PBS 0,01 moles.L-1 pH 7,2 contendo Tween 20 0,05 % (p/v) e 5 % (p/v)
de caseína (PBS-T-C) para evitar ligações inespecíficas de anticorpos na placa.
Após o período de bloqueio os conteúdos das placas foram descartados por
inversão e, 50 µL dos diferentes soros experimentais serialmente diluídos em
PBS-T-C foram adicionados aos poços e as placas incubadas por 2 horas a 37ºC.
As placas foram lavadas 3 vezes com PBS-T (tampão PBS 0,01 moles.L-1 pH 7,2
contendo Tween 20 0,05 % p/v) em lavador automático, e 50 µL de anticorpo antiIgG de coelho conjugado com peroxidase, foram adicionados aos poços na
diluição de 1:2.500 (v/v); as placas incubadas por 2 horas a 37ºC. Após 3
lavagens, conforme descrito acima, a reação de ELISA foi revelada, adicionandose aos poços 50 µL de cloreto de ortofenilenodiamina 0,4 mg/mL (OPD) em
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tampão citrato 20 mmoles.L-1 contendo 0,02% (v/v) de água oxigenada. As placas
foram incubadas em câmara escura e a reação foi interrompida adicionando-se
50 µL de ácido sulfúrico 2 moles.L-1 aos poços. A densidade ótica foi medida em
492 nm em leitora de ELISA.
A detecção de anticorpos IgM específicos para P. multocida foi realizada
adicionando-se à placa anticorpos anti-IgM de coelho (no lugar de anti-IgG),
utilizando uma diluição de 1:2.000. Uma vez que o anti-IgM é biotinilado, as
placas foram incubadas com 100 µL de Streptoavidina peroxidase 1:1.000
durante 30 minutos. Após este período foram lavadas 3 vezes com PBS-T e a
reação para a revelação do ELISA foi realizada adicionando-se 100 µL de OPD
em tampão citrato 20 mmoles.L-1 contendo 0,02 % (v/v) de água oxigenada e
interrompida conforme descrito anteriormente.
Para o ELISA de IgA foi empregado o protocolo descrito acima
modificando-se o tampão de bloqueio para tampão PBS 0,01 moles.L-1 pH 7,2
contendo Tween 20 0,05% (p/v), 5% (p/v) de sacarose e 1% (p/v) de BSA e o
tampão de diluição do anti-IgA para PBS 0,01 moles.L-1 pH 7,2 contendo Tween
20 0,05% (p/v) e 0,1% de BSA. A diluição padronizada para anti-IgA biotinilada foi
de 1:200.
3.18 – Remoção do SDS do extrato bruto solubilizado para formação das
microesferas lipídicas
Para a remoção do SDS, cada mililitro do extrato bruto solubilizado obtido
conforme descrito em 3.6 foi incubado com a 62 mg da resina Calbiosorb® por 2
horas a 25oC, sob agitação constante. Alíquotas de 100 µL das amostras foram
coletadas em tempos pré-determinados e estimada a concentração de SDS
conforme descrito no item 3.11.
3.19 – Imunização de coelhos com proteolipossomos e avaliação da
capacidade protetora da imunização pela infecção experimental
com P. multocida
Para a realização dos testes de imunização, primeiramente avaliamos a
presença de anticorpos séricos específicos para P. multocida pelo método
imunoenzimático (ELISA), conforme descrito no item 3.17. Os coelhos soro
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negativos para P. multocida foram divididos em 3 grupos experimentais: Grupo 1
– Imunização com lipossomo; Grupo 2 – Imunização com Extrato bruto
solubilizado de P. multocida (0,5 mg/mL) e Grupo 3 – imunização com
proteolipossomo de DPPC.
Os coelhos dos diferentes grupos experimentais foram imunizados com
dose única contendo 1,0 mL de: lipossomo de DPPC (controle), extrato bruto
solubilizado ou proteolipossomo de DPPC pela via intramuscular na região glútea.
21 dias após a imunização, todos os grupos de animais foram desafiados com
105 ufc de P. multocida. Estes animais foram observados por um período total de
6 semanas. Ao final do experimento, os animais sobreviventes foram
eutanasiados e então realizada necrópsia, inclusive dos não sobreviventes, para
a observação de seus órgãos e vísceras.
Amostras de 3,0 mL de sangue dos animais foram coletadas por punção
cardíaca, semanalmente durante todo o período experimental. Os respectivos
soros obtidos foram armazenados a -20°C para avaliação dos níveis séricos de
anticorpos IgG, IgM e IgA específicos para P. multocida.
3.20 – Obtenção das microesferas lipídicas ou microcápsulas
Foram ressuspensos 29,2 mg de óleo de soja e 11,3 mg de DPPC em 10
mL de tampão Tris-HCl 5 mmol.L-1, pH 7,5, resultando em uma suspensão de
concentração final de lipídios de 5 mmoles.L-1. Esta suspensão foi sonicada em
banho de gelo utilizando-se 20 pulsos de potência igual a 120 W (1 min/pulso),
com intervalos de 1 minuto após cada pulso.
Esta primeira emulsão foi então gotejada em 100 mL de uma solução de
PVA 3 % (p/v) sob agitação vigorosa 12.000 rpm durante 2 minutos utilizando-se
o equipamento Ultra Turrax (Ika Modelo T18). A segunda emulsão foi então
agitada suavemente com o auxílio de um agitador magnético por 3 horas a
temperatura

ambiente.

Em

seguida

esta

preparação

foi

submetida

à

centrifugação a 4.000 x g em centrífuga Sorval durante 20 minutos a temperatura
de 15º C. O sobrenadante foi coletado e o pellet foi ressuspenso em 50 mL de
Tris-HCl 5 mmoles.L-1 pH 7,5. Este processo de centrifugação foi repetido por 3
vezes para a lavagem do excesso de PVA da amostra.
Para a obtenção das microesferas contendo as proteínas antigênicas, foi
adicionada ao tampão de suspensão dos lipídios quantidade suficiente de extrato
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bruto solubilizado, na ausência do detergente, para obter 3,75 mg de proteína
total, preservando-se sempre o volume final de 10 mL de suspensão de lipídeos.
3.21 – Marcação das proteínas antigênicas com fluoresceína isotiocianato
(FITC)
Inicialmente, o detergente presente no extrato bruto solubilizado das
proteínas antigênicas foi removido através do tratamento com a resina hidrofóbica
Calbiosorb® conforme descrito no item 3.18. Em seguida, o extrato bruto
solubilizado foi concentrado com sistema Amicon utilizando uma membrana YM10 para uma concentração final de proteína de 1 mg/mL. A esta amostra foi
adicionado igual volume de uréia 7 moles/L e 17 % (v/v) de Tampão Carbonato
0,5 moles.L-1 pH 9,5 (TC). A amostra resultante foi dialisada por 18 horas contra o
TC contendo 2 mg/mL de FITC e 0,85 % (p/v) de NaCL gelado. Após este
período, o tampão de diálise foi trocado para apenas TC e a diálise realizada por
mais 2 horas. O tampão de diálise foi então substituído por Tris-HCL 5mmoles.L-1
pH 7,5 o qual foi finalmente trocado por mais 5 vezes a cada 3 horas para a
remoção do excesso de uréia.
3.22 – Microscopia eletrônica de varredura
As amostras obtidas seguindo-se o protocolo de preparação das
microesferas lipídicas conforme descrito no item 3.20, foram imobilizadas sobre
stubs de latão com o auxílio de uma lamínula, em seguida a amostra foi recoberta
através da deposição de uma fina camada de ouro, utilizando-se um metalizador
SCD 050 Sputter Coater BAL-TEC.
As observações e análises foram realizadas no microscópio eletrônico de
varredura Jeol 5.200, pertencente ao Departamento de Morfologia da FMRPUSP.
3.23 – Microscopia de Fluorescência
As microesferas lipídicas obtidas conforme descrito no item 3.20 contendo
as proteínas antigênicas marcadas com FITC conforme descrito no item 3.21,
foram submetidas à microscopia de fluorescência em Microscópio NIKON Eclipse
E-800, pertncente ao Departamento de Morfologia da FMRP-USP.
As imagens foram adquiridas com o auxílio de uma câmara digital NIKON
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DXM-1200 acoplada ao microscópio.
3.24 – Análise dos resultados
Os resultados foram expressos pela média ± desvio padrão (SD). A análise
estatística foi realizada pelo teste t-estudant e os níveis de significância
considerados dentro do intervalo de confiança 0,1<p<0,05.
4 – Resultados
4.1 – Obtenção, solubilização e identificação das proteínas antigênicas da
membrana da P. multocida
A obtenção de colônias puras de P. multocida foi realizada conforme
descrito no item 3.2 de Materiais e Métodos. As colônias foram analisadas
automaticamente utilizando-se o equipamento Bacster Microscan Modelo
Walkway 96, pertencente ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto-USP (FMRP-USP). Os testes realizados vieram a confirmar a
presença da P. multocida como único microrganismo na amostra.
A obtenção das frações de membrana da P. multocida requer uma etapa
prévia de sucessivas centrifugações para separação e lavagem das células
bacterianas inativadas (~109 ufc/mL) do meio de crescimento constituído por BHI,
conforme descrito no item 3.3 de Materiais e Métodos. Este meio rico em
proteínas solúveis pode representar até cerca de 70 % da constituição protéica da
amostra e poderia interferir nos ensaios posteriores.
Após a lavagem do meio de cultivo, as células foram rompidas para a
obtenção das frações de membranas através do processo de sonicação utilizando
uma potência de 240 W por 30 min em banho de gelo conforme descrito no item
3.3 de Materiais e Métodos.
Uma preparação típica das frações de membrana da P. multocida, partindo
de 1 litro de meio de cultivo, produziu cerca de 8 mg/mL de proteína. A
eletroforese (SDS-PAGE) destas frações de membranas revelou uma série de
bandas protéicas, dentre elas as mais intensas foram as de massas moleculares
de 97,5; 87; 74; 66; 60; 34 e 26 kDa (Figura 1A linha 3). A ausência de β mercaptoetanol não causa alteração significativa no perfil eletroforético (dados
não mostrados).
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Figura 1 – SDS-PAGE e Western Blotting das proteínas da membrana da P.
multocida. A: bandas protéicas coradas com prata e B: Western Blotting. (1)
extrato

bruto

solubilizado

das

proteínas;

(2)

proteínas

presentes

no

proteolipossomo constituído de DPPC e (3) fração de membrana. Os ensaios de
SDS-PAGE e Western blotting foram realizados conforme descrito nos itens 3.5 e
3.9 de Materiais e Métodos, respectivamente.
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Além disso, foi realizado ensaio de Western Blotting para verificar a
presença de proteínas antigênicas nas frações de membrana. A Figura 1B linha 3,
mostra que grande parte das bandas protéicas foram reconhecidas pela IgG
obtida após a inoculação da bactéria inativada em animais e posteriormente
purificada, conforme descrito nos itens 3.7 e 3.8 de Materiais e Métodos.
A solubilização das proteínas antigênicas das frações de membrana da P.
multocida foi realizada incubando-se 0,5 mg/mL de proteína com SDS 1 % (p/v)
por 2 horas sob agitação, conforme descrito no item 3.6 de Materiais e Métodos.
A dosagem de proteína do material solubilizado, separado por ultracentifugação,
revelou um rendimento de solubilização de 85 % das proteínas presentes nas
frações de membranas.
O perfil eletroforético das frações de membrana e do extrato bruto
solubilizado (EBS) foram muito semelhantes, indicando uma gama de bandas
protéicas que variaram de 10 a 150 kDa (Figura 1A, linhas 3 e 1,
respectivamente). Após o Western Blotting, as bandas protéicas do extrato bruto
solubilizado mostraram atividade imunogênica, uma vez que foram reconhecidas
pelo anticorpo policlonal desenvolvido contra a bactéria inativada (Figura 1B,
linhas 3 e 1, respectivamente). Como podem ser observadas nesta Figura, as
bandas mais intensas foram: 97,5, 87, 74, 66, 60, 34 e 26 kDa.
Obtido o extrato bruto solubilizado (EBS), contendo todas as espécies
protéicas presentes nas frações de membrana da P. multocida e, uma vez que
todas as proteínas solubilizadas foram reconhecidas pelo anticorpo policlonal,
efetuamos estudos sistemáticos para definir a melhor condição para a
reconstituição das proteínas em lipossomos.
4.2 – Preparação e caracterização dos proteolipossomos
A incorporação das proteínas antigênicas solubilizadas das frações de
membrana em lipossomos foi realizada através do método de co-solubilização.
Para a obtenção de um bom rendimento de incorporação foram necessários
estudos para determinar condições ótimas como: metodologia adequada para a
remoção do detergente da mistura lipídio:proteína:detergente; melhor relação
lipídio:proteína e a natureza do fosfolipídio.
Uma vez que a incorporação de proteínas em lipossomos pelo método de
co-solubilização requer a completa remoção do detergente, 2 métodos foram
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testados para esta remoção: a diálise e o uso de resinas hidrofóbicas. A Figura 2
mostra que usando a resina Calbiosorb®, a remoção do SDS foi maior que 99 %
após 4 horas de incubação, enquanto que a diálise removeu apenas 55 % do
SDS mesmo após 90 h de incubação e a resina Biobeads® removeu cerca de 90
% do detergente após 80 min de incubação.
O método de remoção do SDS parece estar relacionado à incorporação
das proteínas em lipossomos constituídos de DPPC. O uso de Calbiosorb®
resultou em 93 % de incorporação das proteínas, enquanto Biobeads® e diálise
renderam apenas 2,9 % e 10 % de incorporação, respectivamente.
A melhor relação lipídio:proteína:detergente foi 10:1:70 (p/p), a qual rendeu
93 % de incorporação das proteínas. Aumentando a concentração de detergente
e mantendo as mesmas proporções de proteína e lipídio, a incorporação caiu para
65%.

Diminuindo

a

concentração

de

proteína

e

mantendo

a

razão

lipídio:detergente a eficiência de incorporação diminui para 55 %.
Um passo importante para alcançar um alto rendimento de incorporação
das proteínas em proteolipossomos é o estudo da composição lipídica mais
adequada.
A influência da cabeça polar dos fosfolipídios na construção dos sistemas
de proteolipossomos foi estudada utilizando-se DPPE, DPPG, DPPS, DPPC e
DPPA fixando-se a porção hidrocarbônica. A Tabela I mostra que para os
sistemas

constituídos

de

fosfolipídios

zwiteriônicos,

DPPE

e

DPPC,

a

incorporação das proteínas nos lipossomos foi de 68,4 % e 93 %,
respectivamente. A reconstituição de proteínas em lipossomos formados por
lipídios carregados negativamente apresentou uma incorporação de 49,6 % para
o DPPA, a qual caiu para 19,2 % para o DPPS e 11,6 % quando o DPPG foi
utilizado. Todas as preparações, realizadas conforme descrito no item 3.10 de
Materiais e Métodos, foram submetidas ao ensaio de gradiente de densidade de
sacarose no intuito de verificar a homogeneidade destes sistemas reconstituídos,
conforme descrito no item 3.14 de Materiais e Métodos. Com excessão do
proteolipossomo constituído de DPPC, todos os ensaios utilizando-se outros
fosfolipídios para a produção dos proteolipossomos revelaram perfis de eluição
característicos da presença de agregados de lipídio ou proteína, além das
vesículas de proteolipossomos.
O gradiente de densidade de sacarose para os sistemas constituídos de
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-○-

Figura 2 – Remoção de SDS durante a preparação dos proteolipossomos. A
mistura de lipídio:proteína:detergente preparada como descrito no item 3.10 de
Materiais e Métodos foi monitorada quanto a determinação da concentração de
SDS residual durante a formação dos proteolipossomos utilizando-se (■)
200mg/mL da resina Calbiosorb (trocas de resina com 2 e 4 h). Inserção:
remoção de SDS monitoradas durante: (○) diálises contra Tris-HCl 5 mmoles.L-1,
pH 7,5 contendo 150 nmoles.L-1 de NaCl (trocas de tampão em 4, 20, 40 e 72 h) e
(●) incubação com 200 mg/mL da resina Biobeads (trocas de resina com 10, 20 e
65 min).
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DPPE indicou uma co-migração dos lipídios e proteínas para a região de maior
densidade do gradiente de sacarose. Este efeito é característico da presença de
agregados lipídio:proteína, portanto quando se verificou um rendimento de 68,4
%, não estávamos verificando somente a quantidade de proteína incorporada em
um sistema vesicular de lipossomo, mas também estávamos dosando a proteína
presente no agregado lipídio:proteína (resultados não mostrados).
Para os lipossomos constituídos de DPPG, o gradiente de densidade
mostrou que, além de termos uma dispersão de proteínas e lipídios presentes em
todo o gradiente de sacarose, característico de proteína livre e agregados
protéicos, detectamos estas espécies

também no fundo do gradiente,

característico da formação de agregados constituídos de lipídio:proteína
(resultados não mostrados).
Comportamento semelhante pode ser observado para o gradiente de
densidade de sacarose dos proteolipossomos constituídos de DPPS onde ocorreu
uma dispersão de lipídios por todo o gradiente, além disso, foi quantificada
proteína livre no topo e no fundo do gradiente indicando também, para este último
a presença de agregados protéicos (resultados não mostrados).
O gradiente de densidade de sacarose para os sistemas formados de
DPPA indicou a presença tanto de lipídios quanto de proteínas no topo do
gradiente, além disso, nota-se também a presença de lipídios no fundo do
gradiente, o que é característico de agregados lipídicos (resultados não
mostrados).
Uma vez determinado a cabeça polar mais adequada para a incorporação
das proteínas, passou-se a investigar a influência do comprimento da cadeia
hidrocarbônica da fosfatidilcolina (número de carbonos presentes na cadeia acil
dos ácidos graxos do fosfolipídio) pelo estudo da concentração de proteínas
antigênicas incorporadas e o perfil de eluição em gradientes de densidade de
sacarose para proteolipossomos reconstituídos por DLPC, DMPC, DPPC e
DSPC, os quais apresentam 12, 14, 16 e 18 átomos de carbono,
respectivamente. Os resultados mostrados na Tabela I indicaram que lipossomos
de DLPC, DMPC e DSPC incorporam 35, 75 e 46% das proteínas presentes no
extrato bruto solubilizado, enquanto que lipossomos de DPPC incorporam 93%.
A centrifugação da preparação de extrato bruto solubilizado em gradiente
contínuo de sacarose de 9 a 30 % (p/v), Figura 3A, revelou a presença de
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proteína em concentrações de sacarose na faixa de 10 a 12 % (p/v), mostrando
Tabela I: Curvatura espontânea, temperaturas de transição e rendimento de
incorporação

das

proteínas

em

lipossomos

constituídos

por

diferentes

fosfolipídios.

Fosfo-

Carga
líquida

Cadeia
hidrocarbônica
(# de carbonos)

lipídio

Temperatura
de transição
principal (°C)

Diâmetro *Diâmetro
crítico da da vesícula
vesícula (Ǻ)
(Ǻ)

Incorporação
*Diâmetro do
Proteolipossomo de Proteína
(%)
(Ǻ)

DPPG

-1

16

41,0

904

1388 ± 7

1232 ± 31

11,6 ± 0.1

DPPS

-1

16

54,0

630

1144 ± 1

1689 ± 241

19,2 ± 0.4

DPPA

-1

16

67,0

904

1008 ± 23

1937 ± 121

49,6 ± 7.5

DPPE

0

16

64,0

2160

1057 ± 14

2508 ± 115

68,4 ± 9.0

DLPC

0

12

- 1,7

128

720 ± 2

1110 ± 16

35,1 ± 0.3

DMPC

0

14

23,5

288

684 ± 2

1195 ± 7

75,3 ± 0.5

DPPC

0

16

41,4

1310

1430 ± 9

1850 ± 43

92,8 ± 0.7

DSPC

0

18

54,5

1362

1280 ± 6

1960 ± 4

46,0 ± 0.2

(*) Determinado por espalhamento de luz
que a amostra do extrato bruto solubilizado permanece praticamente no topo do
gradiente. Para a centrifugação em gradiente de sacarose dos lipossomos
constituídos de DPPC obtidos conforme descrito no item 3.10 de Materiais e
Métodos (Figura 3B), observa-se a presença de um único pico, em concentração
de sacarose ao redor de 16 % (p/v) que é identificado pela dosagem de fosfato
inorgânico oriundo da hidrólise ácida dos fosfolipídios, conforme descrito no item
3.12 de Materiais e Métodos. Finalmente, quando é realizada a centrifugação em
gradiente de sacarose dos proteolipossomos, também é observada a presença de
um único pico em concentrações de sacarose ao redor de 16 % (p/v) onde, tanto
as proteínas quanto o lipídio se equilibram na mesma densidade, sugerindo,
portanto, a associação das proteínas aos lipossomos (Figura 3C).
Também pode ser observado que não há presença de proteínas e/ou
lipídios no topo ou no fundo do gradiente indicando que para este fosfolipídio não
existem estas espécies livres ou agregadas.
A migração dos proteolipossomos constituídos pelos fosfolipídeos DLPC,
DMPC e DSPC no gradiente de densidade de sacarose mudou de acordo com o
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lipídeo utilizado. Em geral, para as três preparações não houve uma
correspondência entre os picos de proteína e fosfolipídio, indicando eluições
independentes, o que sugere que junto

com

a

formação

de

alguns

proteolipossomos, houve também uma possível agregação de proteínas e/ou
lipídeos (Figura 4).
O perfil de eluição no gradiente de densidade de sacarose para
proteolipossomos constituídos de DLPC (Figura 4A) mostrou 2 picos, o primeiro
onde os lipídios e proteínas coexistem (representando os proteolipossomos) e o
segundo no qual o conteúdo protéico foi muito maior do que o de lipídio
(representando possivelmente a presença de agregados protéicos). Para os
proteolipossomos constituídos de DMPC (Figura 4B) o perfil de eluição também
revelou 2 picos, correspondentes a lipídios e proteínas, porém estes não
apresentam comportamento de agregados, mas talvez representem 2 populações
de tamanhos diferentes de proteolipossomos, portanto com densidades
diferentes. Para os sistemas reconstituídos de DSPC (Figura 4C) o perfil de
eluição mostra um único pico em cerca de 16% de sacarose, porém o conteúdo
em fosfato é maior que o de proteína sugerindo uma maior formação de
lipossomos não associados a proteínas.
Além disso, foram realizados ensaios de espalhamento de luz de todos os
sistemas lipídicos testados e os resultados estão resumidos na Tabela I. É
interessante ressaltar que para qualquer um dos fosfolipídios utilizados, o
diâmetro médio dos lipossomos aumenta consideravelmente quando estes
sistemas estão associados com as proteínas, com excessão do proteolipossomo
constituído de DPPE.
Estes resultados, associados com a eficiência de incorporação em
diferentes proteolipossomos, sugerem uma relação entre o comprimento da
cadeia de ácido graxo (ou das propriedades físicas que a porção hidrocarbônica
confere à bicamada lipídica) e o rendimento de incorporação das proteínas,
indicando que o proteolipossomo constituído de DPPC é mais adequado e
apresenta o melhor rendimento de incorporação de proteínas alcançando valores
de 92,8%.
Uma

alíquota

de

proteolipossomos

constituída

de

DPPC

foi

ultracentrifugada, fixada com glutaraldeído 3 %, processada conforme descrito no
item 3.13 de Materiais e Métodos e finalmente submetida à microscopia eletrônica
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Figura 3: Centrifugação em gradiente de densidade de sacarose: (A) extrato
bruto solubilizado das proteínas da P. multocida, (B) lipossomos de DPPC e (C)
proteolipossomos de DPPC. Absorção: (○) 595 nm, referente ao conteúdo
protéico; (●) 820 nm, referente ao fosfato inorgânico, obtido pela hidrólise ácida
dos fosfolipídeos e (■) % sacarose determinada por refratometria.
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de transmissão. A Figura 5 mostra que de fato pode ser observado um sistema de
proteolipossomo que apresentou características vesiculares com um diâmetro
médio de 200 nm, muito semelhante ao obtido pelo ensaio de espalhamento de
luz (185 nm), apesar da diferença entre as técnicas empregadas.
Com o objetivo de verificar quais proteínas estavam presentes no sistema
reconstituído, realizamos uma eletroforese sob condições desnaturantes das
proteínas presentes nos proteolipossomos, conforme descrito no item 3.5 de
Materiais e Métodos. Como pode ser observado na Figura 1A linha 2, ocorreu a
incorporação de todas as proteínas originalmente presentes no extrato bruto
solubilizado.
Finalmente,

para

verificar

a

atividade

antigênica

das

proteínas

reconstituídas no lipossomo, foi realizado o Western Blotting que está mostrado
na Figura 1B linha 2. Mais uma vez, foi obtido um perfil muito semelhante ao
observado tanto para as frações de membranas quanto para o extrato bruto
solubilizado (Figura 1B linhas 3 e 1, respectivamente). Estes resultados vêm
confirmar que não há uma seleção de um tipo de proteína presente no extrato
bruto solubilizado, preferencialmente a outra, durante o processo de incorporação.
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Figura 4 – Centrifugação em gradiente de densidade de sacarose dos
proteolipossomos constituídos por: (A) DLPC, (B) DMPC e (C) DSPC. Absorção:
(○) 595 nm, referente ao conteúdo protéico; (●) 820 nm, referente ao fosfoto
inorgânico obtido pela hidrólise ácido dos fosfolipídeos e (■) % sacarose
determinada por refratometria.

61

Figura 5 – Imagem obtida após a microscopia eletrônica de transmissão dos
proteolipossomos constituídos por DPPC obtidos conforme descrito no item 3.10
de Materiais e Métodos. A barra corresponde a 100 nm.
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4.3 – O uso dos proteolipossomos como sistemas de imunização contra a
pasteurelose
Uma vez que o DPPC revelou ser o melhor fosfolipídio para a construção
de sistemas de proteolipossomos, apresentando maior homogeneidade relativa
com melhor rendimento de incorporação de proteínas, passamos para outra etapa
do projeto, que se refere à aplicação deste sistema como uma possível vacina
contra a pasteurelose.
Para a realização dos testes de imunização foram escolhidos coelhos
hígidos, os quais não apresentavam sinais de contato com a P. multocida. Esta
verificação foi realizada através de análise sorológica, onde uma amostra de
sangue do coelho foi coletada e o soro foi separado para a avaliação da presença
de anticorpos IgG específicos contra a bactéria utilizando-se para isto, a técnica
de ELISA, conforme descrito no item 3.17 de Materiais e Métodos. Os animais
soronegativos foram escolhidos para os ensaios de imunização.
Assim, estes animais foram separados em grupos e imunizados através de
injeção intramuscular com: 1) tampão Tris-HCl 5 mmolesL-1, pH 7,5 (controle); 2)
extrato bruto solubilizado das proteínas antigênicas; 3) lipossomos constituídos de
DPPC, e 4) proteolipossomos constituídos de DPPC.
Para efeito de comparação, um outro grupo de animais escolhidos sob as
mesmas condições foi vacinado com a bactéria atenuada utilizando-se hidróxido
de alumínio como imunoadjuvante.
Após 21 dias da imunização, todos os animais foram infectados
experimentalmente com 105 ufc por duas vias. A primeira por via nasal, através de
“swab”, e a segunda por via peritoneal. Para cada uma das vias de infecção,
foram utilizados grupos diferentes de animais. Os resultados utilizando-se a via de
infecção peritoneal estão sumarizados na Tabela II enquanto os obtidos através
da infecção pela via nasal estão apresentados na Tabela III.
Os animais controle, imunizados com o tampão de trabalho, não resistiram
à infecção experimental e todos vieram a óbito em um período de 10 dias após a
infecção tanto por via peritoneal (Tabela II) quanto por via nasal (Tabela III). A
observação dos órgãos destes animais, realizada após a necrópsia, revelou um
quadro de septicemia hemorrágica típico de pasteurelose, além disso, o
estriamento em placas contendo meio de crescimento específico para P.
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multocida foi positivo para esta bactéria, indicando que a causa da morte foi de
fato a contaminação pela bactéria.
Tabela II: Testes da eficiência de imunização de coelhos contra a pasteurelose
utilizando-se a vacina constituída com proteolipossomos. Os grupos de animais
foram imunizados com diferentes preparações e infectados experimentalmente
pela via intraperitoneal. Todos os animais sobreviventes foram eutanasiados 6
semanas após a infecção experimental.
Sobreviventes/

Proteção

total testado

(%)

Controle (tampão)

0/5

0

Extrato bruto solubilizado

1/5

20

12/40

30

Lipossomo

0/5

0

Proteolipossomo

5/5

100

Teste de Imunização

Bactéria atenuada

A imunização realizada com o extrato bruto solubilizado das proteínas,
apresentou uma proteção de 20 % quando a infecção experimental foi via
intraperitoneal (Tabela II).
A imunização utilizando-se bactéria atenuada não apresentou uma boa
eficiência em imunizar animais contra a pasteurelose, visto que a taxa de
sobrevida foi de apenas 30 % (Tabela II).
Os animais imunizados com os lipossomos de DPPC, também não
resistiram à infecção experimental, tanto pela via peritoneal (Tabela II) quanto
pela via nasal (Tabela III) e, todos vieram a óbito após 10 dias da infecção. Os
órgãos dos animais, que foram avaliados pela necrópsia também revelaram a
presença da bactéria, além de apresentarem um quadro clínico de septicemia
hemorrágica muito expressivo.
Para o ensaio de eficiência na imunização com proteolipossomos
constituídos de DPPC também foram testadas as duas vias de infecção
experimental. Os animais infectados via peritoneal apresentaram uma sobrevida
de 100 % (Tabela II), enquanto que os animais infectados pela via nasal
apresentaram uma taxa de sobrevida de 80 % (Tabela III).
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Tabela III: Testes da eficiência de imunização de coelhos contra a pasteurelose
utilizando-se a vacina constituída com proteolipossomos. Os grupos de animais
foram imunizados com diferentes preparações e infectados experimentalmente
pela via intranasal. Todos os animais sobreviventes foram eutanasiados 6
semanas após a infecção experimental.
Teste de

Sobreviventes/

Proteção

Imunização

total testado

(%)

Controle

0/5

0

Lipossomo

0/5

0

Proteolipossomo

4/5

80

O animal que veio a óbito após a infecção intranasal apresentou o quadro
clínico de infecção por pasteurelose, porém neste caso não o da septicemia
hemorrágica, mas sim conjuntivite e pneumonia. Além disso, os órgãos
examinados apresentaram teste positivo para a P. multocida.
4.4 – Padronização do método imunoenzimático (ELISA) para análise dos
níveis de anticorpos IgG específicos para P. multocida no soro de
coelhos.
Com o intuito de avaliar se coelhos imunizados com as diferentes
preparações de antígeno são capazes de produzir anticorpos específicos para P.
multocida, foram padronizados os ensaios de ELISA para detecção de anticorpos
específicos no soro.
Para a padronização da detecção dos níveis séricos de IgG, inicialmente
realizamos experimentos variando: a quantidade de antígeno (EBS) fixada na
placa de ELISA (1, 10 e 20 µg/poço), diluições de soro de animais sabidamente
infectados com P. multocida (1:100 - 1:12.600) e de anticorpo de cabra anti-IgG
de coelho conjugado com peroxidase (1:1.125, 1:2.500 e 1:5.000) (Figura 6). A
análise dos nossos resultados indicou que a curva que apresentava melhor
decaimento de leitura usando as diferentes diluições do soro, leitura de
absorbância dentro do limite de detecção do aparelho e uma melhor distinção
entre os diferentes soros testados, foi obtido quando utilizamos 10 µg de antígeno
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total/poço e uma diluição do anti-IgG de 1:2.500 (Figura 6E). Deste modo de
todos os experimentos de ELISA para a detecção de IgG sérica realizados neste
trabalho, escolhemos 10 µg de antígeno/poço e anticorpo de cabra anti-IgG de
coelho marcado com peroxidase na diluição de 1: 2.500.
Uma vez padronizado o teste de ELISA para a análise dos níveis séricos
de anticorpos IgG específicos para P. multocida no soro de coelhos, foi realizado
o monitoramento semanal da produção de IgG nos animais imunizados somente
com o veículo (lipossomo), com o sistema de proteolipossomo e com o extrato
bruto solubilizado de P. multocida (EBS) (Figura 7).
A Figura 7A mostra que os níveis séricos de IgG específicos para P.
multocida nos animais imunizados com lipossomo, não apresenta alteração
significativa durante o período avaliado, pois, os níveis séricos de IgG específicos
são semelhantes aos encontrados em animais não imunizados.
A imunização de coelhos com extrato bruto solubilizado (EBS) foi capaz de
induzir a produção de IgG específicos para P. multocida (Figura 7B). Os
resultados indicam que, sete dias após a imunização com EBS, os níveis de
anticorpos IgG específicos no soro já se encontram bastante aumentados, e
permanecem estáveis, sem alteração significativa durante as 3 semanas de
observação dos animais.
Os ensaios de ELISA para os soros de animais imunizados com o
proteolipossomo constituído de DPPC (Figura 7C), indicam que este sistema é
capaz de estimular a produção de anticorpos IgG específicos para P. multocida.
Nossos resultados demonstram elevação dos níveis séricos de IgG específicos 7
dias após a imunização, que permanecem elevados por mais uma semana.
Diferentemente dos resultados observados com soros de animais imunizados
com

EBS,

foi

verificado

que

os

soros

de

animais

imunizados

com

proteolipossomo coletados 21 dias após a imunização, apresentam níveis séricos
de IgG específicos significativamente reduzidos.
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Figura 6 – Perfil dos diferentes ensaios da técnica imunoenzimática indireta para
detecção de anticorpos IgG específicos para P. multocida em soros de animais
infectados. Símbolos: (▲) soro de animais imunizados com extrato bruto
solubilizado; (▼) Soro de animais vacinados com proteolipossomos, e; () soro
de animais infectados pela P. multocida. Os ensaios de ELISA foram realizados,
conforme descrito no item 3.17 de Materiais e Métodos. Os dados da figura
representam uma média (n=5) e p<0,05.
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Figura 7 – Níveis séricos de IgG específicos para P. multocida após
imunização intramuscular com proteolipossomo constituído de DPPC. Os
níveis de IgG específicos no soro de coelhos dos diferentes grupos
experimentais foram analisados antes da imunização (■), 7 (▲), 14 (▼) e 21
(♦) dias após imunização A – animais imunizados com lipossomo; B – animais
imunizados com EBS; C – animais imunizados com proteolipossomo e; D –
diagrama de barras do monitoramento dos níveis de IgG após a imunização.
Os níveis de anticorpos IgG específicos nos soros foram obtidos pelo ensaio
de ELISA, conforme descrito em Materiais e Métodos. Os dados da figura
representam a Média ± SEM (n=5 e p<0,05).
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4.5 – Padronização do método imunoenzimático (ELISA) para análise dos
níveis de anticorpos IgM específicos para P. multocida no soro de
coelhos.
Para a padronização do ensaio de ELISA, a fim de detectar os níveis
séricos de IgM, a quantidade de antígeno (EBS) para a sensibilização da placa
de ELISA foi fixada em 10 µg/poço, uma vez que esta quantidade já havia sido
padronizada para a detecção de IgG específica, e consideramos que a
afinidade do antígeno pelo anticorpo IgM é semelhante à afinidade do antígeno
pelo anticorpo IgG. E realizamos experimentos variando: diluições de soro de
animais sabidamente infectados com P. multocida dentro de dois intervalos
distintos (1:100 - 1:12.800 e 1:5 – 1:640) e diluições dos anticorpos anti-IgM
biotinilados (1:2.000, 1:4.000 e 1:8.000). A análise dos nossos resultados
indicou que a curva que apresentou melhor decaimento da leitura usando as
diferentes diluições do soro, leitura de absorbância dentro do limite de detecção
do aparelho, que é linear até absorbância igual a 2. e melhor distinção entre os
diferentes soros testados, foi obtido quando utilizamos uma diluição de 1:2.000
para anti-IgM e uma faixa de diluição de soro total de coelho de 1:5 – 1:640
(Figura 8B).
A análise dos níveis séricos de IgM específicos para P. multocida no
soro de coelhos imunizados com diferentes preparações de antígenos foi
realizada pelo monitoramento semanal da produção de IgM nos animais
imunizados somente com o veículo (lipossomo), com o sistema de
proteolipossomo e com o extrato bruto solubilizado de P. multocida (EBS)
(Figura 9).
A Figura 9A mostra que os animais imunizados com lipossomo não
apresentaram aumento nos níveis séricos de IgM específicos para P. multocida
durante o período avaliado, porém, é importante ressaltar que a resposta IgM
para o lipossomo é maior do que a IgG detectada para a mesma preparação
(Figura 8A).
A imunização de coelhos com extrato bruto solubilizado de P. multocida (EBS)
foi capaz de induzir a produção de IgM específicos para esta bactéria (Figura
9B). Os resultados também indicam que a produção de IgM aumenta chegando
a um máximo de produção em 7 dias após a imunização, e depois começa a
decrescer gradativamente durante o período experimental (Figura
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Figura 8 – Padronização do ensaio imunoenzimático indireto para detecção de
anticorpos IgM específicos para P. multocida em soros de animais
sabidamente infectados. A: diluição do soro de 1:100 a 1:12.800 e B: diluição
do soro de 1:5 – 1:640. Símbolos: () diluição de anti-IgM de 1:2.000; (▲)
diluição de anti-IgM de 1:4.000; (▼) diluição de anti-IgM de 1:8000. Os ensaios
de ELISA foram realizados, conforme descrito em Materiais e Métodos. Os
dados da figura representam uma média (n=5) e p<0,05.
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Figura 9 – Níveis séricos de IgM específicos para P. multocida após
imunização intramuscular com proteolipossomo constituído de DPPC. Os
níveis de IgM específicos no soro de coelhos dos diferentes grupos
experimentais foram analisados antes da imunização (■), 7 (▲), 14 (▼) e 21
(♦) dias após imunização. A – animais imunizados com lipossomo; B – animais
imunizados com EBS; C – animais imunizados com proteolipossomo e; D –
diagrama de barras do monitoramento dos níveis de IgM após a imunização.
Os níveis de anticorpos IgM específicos nos soros foram obtidos pelo ensaio
de ELISA, conforme descrito em Materiais e Métodos. Os dados da figura
representam a Média ± SEM (n=5) e p<0,05.
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9D).
Os ensaios de ELISA com soros de animais imunizados com o
proteolipossomo constituído de DPPC (Figura 9C, D), indicam que este sistema
é capaz de estimular a produção de anticorpos IgM específicos para P.
multocida. Nossos resultados demonstram elevação dos níveis séricos de IgM
específicos 7 dias após a imunização, que permanecem elevados durante todo
o período experimental. Além disso, os níveis séricos de IgM dos animais
imunizados previamente com proteolipossomos são signficativamente maiores
que os níveis detectados no soro dos animais imunizados com EBS (Figura
9D).
4.6 – Padronização do método imunoenzimático (ELISA) para análise dos
níveis de anticorpos IgA específicos para P. multocida no soro de
coelhos.
A fim de padronizarmos os parâmetros experimentais para a detecção
de IgA específica para a P. multocida, utilizamos a mesma concentração de
antígeno padronizada para a detecção de IgG e IgM (10 µg/poço) para a
sensibilização da placa e variamos os intervalos de diluições seriadas dos
soros dos animais (1:5 – 1:640; 1:10 – 1:1.280; 1:100 – 1:12.800) e a diluição
do anti-IgA biotinilado de coelho (1:100 e 1:200). A análise das curvas
resultantes indicou que a detecção de IgA em soro de animais sabidamente
infectados com P. multocida é melhor realizada quando sensibilizamos as
placas utilizando uma concentração de antígenos de 10 µg/poço, o intervalo de
diluição seriada do soro de animais de 1:5 a 1:640 e uma diluição de anti-IgA
de coelho de 1:200 (Figura 10D).
Além disso, foram necessárias mudanças na metodologia como, o
tampão utilizado no bloqueio de sítios inespecíficos e na diluição seriada do
soro, o qual passou a ser composto por PBS contendo 0,05 % (p/v) de Tween
20, 1 % (p/v) de BSA e 5 % (p/v) de sacarose e o tampão de diluição do antiIgA que passou a ser composto por PBS contendo 0,05 % (p/v) de Tween 20 e
0,1 % (p/v) de BSA.
A Figura 10 mostra as curvas obtidas durante o processo de
padronização do ELISA para a detecção de IgA no soro dos animais. As
diluições de anti-IgA testadas não apresentaram diferenças significativas na
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Figura 10 – Padronização do ensaio imunoenzimático indireto para detecção
de anticorpos IgA específicos para P. multocida em soros de coelhos
sabidamente infectados. A e D: diluição do soro de 1:5 a 1:640; B e E: diluição
do soro de 1:10 a 1:1.280; C e F: diluição do soro de 1:100 a 1:12.800.
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sensibilidade de detecção, porém quanto mais diluído o soro menor a
sensibilidade de detecção da IgA indicando, portanto, que o melhor intervalo
de diluição do soro é de 1:5 – 1:640.
A análise dos níveis séricos de IgA específicos para P. multocida no
soro de coelhos imunizados com diferentes preparações de antígenos foi
realizada pelo monitoramento semanal da produção de IgA nos animais
imunizados somente com o veículo (lipossomo), com o extrato bruto
solubilizado de P. multocida (EBS) e com o sistema de proteolipossomo (Figura
11).
A Figura 11A mostra que os níveis séricos de IgA específicos para P.
multocida nos animais imunizados com lipossomo, não apresenta alteração
significativa durante o período avaliado, pois os níveis séricos de IgA
específicos são semelhantes aos encontrados em animais não imunizados.
A imunização de coelhos com extrato bruto solubilizado de P. multocida
(EBS) foi capaz de induzir a produção de IgA específicos para P. multocida
(Figura 11B). Os resultados indicam que, sete dias após a imunização com
EBS, os níveis de anticorpos IgA específicos no soro já se encontram bastante
aumentados, e continuam aumentando gradativamente durante o período de
monitoramento antes da infecção experimental que ocorre 21 dias após a
imunização.
Os ensaios de ELISA para os soros dos animais imunizados com o
proteolipossomo constituído de DPPC (Figura 11C), indicam que os anticorpos
séricos IgA específicos para P. multocida não foram detectados, pois não
ocorreu nenhuma mudança significativa nos níveis de IgA durante o
monitoramento da produção destas espécies de anticorpos séricos, nas 3
semanas após a imunização com o proteolipossomo (Figura 11D).
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Figura 11 - Níveis séricos de IgA específicos para P. multocida após
imunização intramuscular com proteolipossomo constituído de DPPC. Os
níveis de IgA específicos no soro de coelhos dos diferentes grupos
experimentais foram analisados antes da imunização (■), 7 (▲), 14 (▼) e 21
(♦) dias após imunização A – animais imunizados com lipossomo; B – animais
imunizados com EBS; C – animais imunizados com proteolipossomo e; D –
diagrama de barras do monitoramento dos níveis de IgA após a imunização.
Os níveis de anticorpos IgA específicos nos soros foram obtidos pelo ensaio de
ELISA, conforme descrito em Materiais e Métodos. Os dados da figura
representam a Média ± SEM (n=5) e p<0,05.
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4.7 – Avaliação dos níveis séricos de anticorpos IgG, IgM e IgA
específicos para P. multocida em coelhos imunizados com
proteolipossomos antes e depois da infecção experimental.
Para avaliar se os níveis de anticorpos IgG, IgM e IgA específicos no
soro estão correlacionados com o grau de proteção conferida pela imunização
prévia com EBS ou proteolipossomos em coelhos infectados com P. multocida,
comparamos os níveis de anticorpos séricos dos animais antes (21 dias após
imunização) e depois da infecção experimental (7 dias após a infecção) (Figura
12).
Os nossos resultados indicam que animais imunizados com EBS antes
da infecção apresentam um aumento nos níveis séricos de anticorpos IgG, IgM
e IgA específicos (Figura 12A). A produção de IgG é notadamente maior que as
outras imunoglobulinas estudadas, porém os níveis séricos de IgM e IgA são
semelhantes após 21 dias de imunização com EBS (dados não mostrados).
Após a infecção experimental destes animais com 105 ufc da bactéria
não houve mudança significativa nos níveis séricos de IgG e IgM, mantendo os
níveis semelhantes aos verificados antes da infecção, porém há um aumento
na resposta IgA específica para a P. multocida 7 dias após a infecção
experimental (Figura 12A). Vale ressaltar que 14 dias após a infecção
experimental cerca de 40 % dos animais do grupo decresceram drasticamente
os níveis séricos de IgA voltando aos níveis basais detectados antes da
imunização com EBS (dados não mostrados).
Por outro lado, animais imunizados com proteolipossomos, que
apresentaram, antes da infecção, níveis séricos de IgG específica menores que
os observados para os animais imunizados com o EBS, após a infecção
experimental aumentaram significativamente os níveis de IgG (Figura 12B).
Os níveis séricos de IgM específicos 21 dias após a imunização com o
proteolipossomo foram notadamente mais elevados que os detectados para os
animais imunizados com o EBS no mesmo período. Após a infecção
experimental a produção de IgM para os animais imunizados com o sistema de
proteolipossomo continua sendo estimulada apresentando um aumento
significativo.
Não foi detectada a estimulação nos níveis séricos de IgA para animais
imunizados com o proteolipossomo, mesmo após a infecção experimental.
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Figura 12 – Níveis séricos de (■) IgG, (■) IgM e (■) IgA específica para P.
multocida em coelhos imunizados com A: EBS e B: proteolipossomo, antes (21
dias após a imunização) e depois da infecção experimental (7 dias). Os níveis
de IgG, IgM e IgA específicos no soro foram detectadoss por ensaios de ELISA
conforme descrito em Materiais e Métodos. Os resultados representam uma
média±SEM (n=5). * e ** p<0.05.
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Para avaliar se imunização com as preparações de antígeno
desenvolvidos neste trabalho apresentavam propriedade de vacina, ou seja,
seriam capazes de proteger os animais frente à infecção com P. multocida, 21
dias após a imunização os animais imunizados de todos os grupos
experimentais foram desafiados através da injeção intraperitoneal de 105 ufc
de P. multocida, conforme descrito no item 3.19 de Materiais e Métodos.
Os resultados mostrados na Figura 13 indicam que a imunização com
lipossomo, como esperado, não protege o animal frente o desafio com P.
multocida. A imunização prévia com EBS é capaz de aumentar o tempo de
sobrevida dos animais desafiados com P. multocida, porem 10 dias após a
infecção todos os animais morreram. Por outro lado, a imunização prévia com
o proteolipossomo foi capaz de proteger 95 % dos animais frente à infecção
com P. multocida.
Estes animais imunizados com os proteolipossomos foram observados
durante os 140 dias após o desafio experimental. Durante este período,
nenhum dos animais apresentou qualquer sintoma de hipersensibilidade
referente ao desafio experimental com P. multocida. Após o período de
observação descrito acima, foram coletados os soros e o lavado nasal destes
animais para determinação dos níveis de anticorpos específicos para a P.
multocida, como dia zero, os quais estão monstrados na Figura 14.
Uma vez determinados os níveis séricos de IgG, IgM e IgA e de IgA do
lavado nasal, os animais foram novamente infectados por uma nova carga
bacteriana de 105 ufc para a avaliação de uma possível memória imunológica,
uma vez que estes animais haviam sido vacinados com os proteolipossomos
161 dias antes deste novo desafio. Todos os animais sobreviveram e,
novamente, foram coletados o soro e o lavado nasal em 5, 12 e 25 dias após a
reinfecção.
A Figura 14A mostra que os níveis de IgG antes da reinfecção já se
apresentam elevados (dia zero) e que após o novo desafio com a bactéria
ocorre um aumento discreto destes níveis, que se mantém durante o período
avaliado.
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Figura 13 – Porcentagem de sobrevida de animais imunizados com diferentes
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(n=25) e desafiados 21 dias após a imunização com 105 ufc de P. Multocida,
através de injeção intraperitoneal.
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Os níveis séricos de IgM antes da reinfecção também se apresentam
mais elevados. Após o novo desafio os níveis séricos de IgM aumentam
significativamente. Após 25 dias de experimentação os níveis de IgM
apresentam um pequeno decaimento, porém continuam elevados (Figura 14B).
Como observado anteriormente, não foi possível detectar através do
ensaio de ELISA os níveis séricos de anticorpos IgA nos animais imunizados
previamente com o sistema de proteolipossomo (Figura 14C). No entanto,
após a reinfecção, pode ser observado um aparecimento crescente de
anticorpos IgA específicos para P. multocida presentes na secreção nasal
destes animais (Figura 14D).
Após o período de observação dos animais reinfectados todos foram
eutanasiados para a avaliação da integridade de seus órgãos internos, como
pulmões e tecidos. Os animais não apresentaram nenhum tipo de lesão
purulenta, secreções nas vias aéreas superiores ou mesmo vaso dilatação que
é indício da instalação da septicemia hemorrágica.
Estes resultados indicam que os animais imunizados com o sistema de
proteolipossomos são protegidos pela infecção com P. multocida e que este
sistema foi capaz de produzir memória imunológica.

80

A

0.75

1.00

A492nm

A492nm

1.00

0.50
0.25
0.00

B

0.75
0.50
0.25

0.0

5.0

12.0

0.00

25.0

0.0

5.0

dias

25.0

1.00

C

0.75

A492nm

A492nm

1.00

0.50

D

0.75
0.50
0.25

0.25
0.00

12.0

dias

0.0

5.0

12.0

dias

25.0

0.00

0

5

12

25

dias

Figura 14 – Níveis de anticorpos IgG, IgM e IgA específicos para P. multocida
161 dias após a imunização com proteolipossomos (dia zero), infectados e
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p<0,05.
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4.9 – Preparação de microesféras lipídicas
4.9.1 – Microesferas lipídicas brancas
Um outro sistema carregador de proteínas e drogas muito empregado é
o de microesferas. Uma vez que as proteínas antigênicas estudadas neste
trabalho são de membrana, optamos por construir sistemas de microesferas
lipídicas.
Inicialmente, foram realizadas montagens de sistemas de microesferas
na ausência de proteínas antigênicas da bactéria (microesfera branca), para a
adequação das condições experimentais.
Para tal, foram realizados estudos de adequação da metodologia de
obtenção das microesferas bem como as concentrações dos componentes da
suspensão: a concentração de lipídios e a concentração de álcool polivinílico
(PVA).
O primeiro ensaio para a preparação das microesferas lipídicas foi
realizado ressuspendendo-se 50 mg de óleo de soja, 12 mg de lecitina de
gema de ovo, 22 mg de glicerol em 5 mL de tampão Tris-HCl 5 mmol.L-1, pH
7,5. Esta suspensão foi aquecida a 60oC em banho termostatizado por uma
hora com agitações em vortex a cada 10 minutos. Após este período a amostra
foi sonicada por 1 minuto com sonicador de ponta sob uma potência de 240 W.
Esta emulsão foi centrifugada a 13.000 x g por 30 minutos para a separação
das microesferas lipídicas.
A amostra resultante desta preparação, após a centrifugação, mostrouse não homogênea apresentando uma fase oleosa de cor branca leitosa na
superfície da amostra o que sugere a presença de uma emulsão. Uma alíquota
desta emulsão foi tomada e observada em microscópio ótico onde foi
visualizada a presença de gotículas translúcidas que são características de
microgotas de óleo e não a formação de microesferas lipídicas, as quais
aparecem como partículas opacas.
Com o intuito de minimizar a agregação e estabilizar estes sistemas
passamos a gotejar a preparação descrita acima em 10 mL de álcool
polivinílico 1 % (p/v), sob agitação vigorosa, utilizando o equipamento Ultra
Turrax. Esta primeira emulsão foi então gotejada em 150 mL de álcool
polivinílico 0,1 % (p/v) sobre igual agitação vigorosa, até formação da segunda
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emulsão. Finalmente, a emulsão resultante foi centrifugada a 13.000 x g por 30
minutos.
Também para esta nova formulação foi observada a fase emulsificada
na superfície da amostra, indicando mais uma vez que esta metodologia
também não foi a mais adequada para a formação das microesferas lipídicas.
Uma vez que a fase emulsificada não é possível de ser separada por
centrifugação, modificamos a metodologia para a filtração a vácuo em
membranas Amicon YM-3. Porém, durante o processo a fase oleosa adsorveu
na membrana obstruindo seus poros e impedindo assim a filtração da amostra.
Visto que os protocolos anteriores não resultaram nas microesferas
lipídicas, elaboramos uma outra metodologia de montagem das microesferas,
desta vez unindo e adaptando 2 métodos descritos na literatura, conforme
descrito em Materiais e Métodos item 3.20.
As amostras resultantes para este novo protocolo se apresentaram
homogêneas, com aparência turva característica de uma suspensão de
micropartículas.
Para os estudos referentes à composição em PVA mais adequada para
a produção das microesferas lipídicas, foram testadas várias concentrações
deste polímero: 0,01, 0,05, 0,1, 1 e 3 % (p/v). Para as formulações onde foram
empregadas concentrações de PVA em 0,01, 0,05 e 0,1 % (p/v) não foram
observadas, através de MEV, a formação das microesferas, mas sim de tramas
ao acaso formadas pelo PVA polimerizado (Figura 15).
Quando utilizamos na preparação o PVA 1 % (p/v), já foi possível
observar algumas formações vesiculares, porém associadas às tramas de PVA
polimerizado ao acaso, formando uma espécie de malha polimérica (Figura 16).
Já, na micrografia eletrônica obtida por MEV para concentrações de PVA
de 3 % (p/v), as tramas que antes estavam presentes quando eram usadas
concentrações menores de PVA não aparecem mais e, em seu lugar pode-se
observar estruturas esféricas bem definidas, características das microesferas
lipídicas recobertas por PVA (Figura 17).
Portanto, dentre as diversas concentrações de PVA testadas, a
formulação que resultou em uma suspensão característica de microesferas foi
quando utilizamos para a preparação da segunda emulsão uma solução de
PVA 3 % (p/v).
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Figura 15 – Micrografia obtida pela microscopia eletrônica de varredura da
formulação desenvolvida para construção de sistemas de microesferas
lipídicas conforme descrito no item 3.20 de Materiais e Métodos variando-se a
concentração de PVA (p/v): (A) 0,01 %; (B) 0,05 %; (C) 0,1 %.
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Figura 16 – Micrografia obtida pela microscopia eletrônica de varredura da
formulação de microesferas lipídicas desenvolvida conforme descrito no item
3.20 de Materiais e Métodos utilizando-se PVA 1 % (p/v). A barra corresponde
a 5 µm.
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Figura 17 – Micrografia eletrônica obtida pela microscopia eletrônica de
varredura da preparação de microesferas lipídicas utilizando-se PVA 3% (p/v)
conforme descrito no item 3.20 de Materiais e Métodos. A barra corresponde a
5 µm.
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4.9.2 – Microesferas lipídicas contendo proteínas antigênicas da
membrana da P. multocida (microcapsulas)
Prevendo a necessidade de uma solução protéica livre de detergente
para a posterior construção destes sistemas de microcapsulas com proteínas
antigênicas encapsuladas, padronizamos uma metodologia para a remoção do
detergente (SDS 1 % p/v) empregado para a solubilização das proteínas
antigênicas da bactéria.
Para tal, foram realizados testes de remoção do SDS utilizando-se a
resina Calbiosorb®, uma vez que já se conhece a sua eficiência na remoção do
detergente durante a formação dos proteolipossomos pelo método da cosolubilização.
Assim, foram realizados dois testes: no primeiro utilizamos uma
proporção de 200 mg/mL de resina, já que esta quantidade de resina é utilizada
durante a obtenção dos proteolipossomos. Os resultados apresentaram uma
remoção final de 99,4 % do detergente após 4 horas de tratamento, com uma
troca de resina após 2 horas, e uma perda final em proteína de 24 %. No
segundo teste, a quantidade de resina foi ajustada proporcionalmente à
concentração de detergente a ser removida, para eliminar o excesso de resina
e minimizar a perda de proteína, utilizamos 62 mg de Calbiosorb® para cada 1
mL de extrato bruto solubilizado a ser tratado. Ao final das 2 primeiras horas de
tratamento obteve-se uma remoção de 76,3 % do SDS e nenhuma perda de
proteína. Neste ponto, a resina foi trocada e a amostra tratada por mais 2
horas, como resultado final, observou-se uma remoção de 98,7 % e uma perda
final de proteína de 8 %.
Além disso, segundo a nossa metodologia, a mistura lipídio:proteína
deve ser sonicada, o extrato bruto solubilizado livre de detergente também foi
submetido ao mesmo procedimento (controle). A eletroforese desta amostra
sonicada revelou que não houve o aparecimento de novas bandas protéicas
indicando que o tratamento não leva a perda do padrão eletroforético inicial,
bem como processos de proteólise (resultados não mostrados).
Para a obtenção das microesferas lipídicas constituídas das proteínas
antigênicas, foi utilizada a mesma relação proteína:lipídio ideal para a formação
dos proteolipossomos, portanto durante a preparação do sistema, o tampão
Tris-HCl 5mmol.L-1 pH 7,5 foi substituído pelo extrato bruto solubilizado, livre
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de detergente, em quantidade suficiente para obtermos uma relação
proteína:lipídio (1:10 p/p).
A micrografia obtida pela microscopia eletrônica de varredura (MEV)
apresentada na Figura 18, mostra a presença de microesfera formada a partir
da formulação contendo proteínas antigênicas. A microscopia eletrônica revela
a formação de uma população polidispersa, apresentando um tamanho médio
de 15 µm.
Além disso, também podemos observar que as microesferas obtidas são
sensíveis ao calor, pois quando foi utilizada uma potência de 25 kV para a
realização da MEV foi possível observar durante a documentação das imagens
no microscópio, que a microesfera se degradava mostrando rachaduras na sua
superfície (Figura 19). Isto se dá devido ao aquecimento que ocorre no portaamostra pelo bombardeamento de elétrons durante o processo de MEV. Para
evitarmos esta degradação durante a análise, diminuímos a potência do feixe
de elétrons para 10 kV, resultando em uma diminuição no aquecimento do
porta amostra.
A fim de determinarmos se as proteínas antigênicas estavam
encapsuladas na microesfera, submetemos o EBS ao processo de marcação
com o fluoróforo isotiocianato de fluoresceína (FITC), o qual se liga aos
grupamentos amino dos resíduos laterais e terminais presentes nas proteínas.
Inicialmente, a marcação de proteína com FITC, conforme descrito no
item 3.21 de Materiais e Métodos, foi realizada na presença do detergente
utilizado na solubilização das proteínas antigênicas das frações de membranas
(SDS 1 % p/v). Para esta amostra o procedimento não resultou na marcação
das proteínas, muito provavelmente devido à solvatação da proteína pelo SDS.
Removemos o SDS do extrato bruto solubilizado através do tratamento com
Calbiosorb® e submetemos esta amostra ao processo de marcação.
Novamente, não obtivemos êxito, pois após a eletroforese sob condições
desnaturantes

não

foi

possível

a

visualização

de

bandas

protéicas

fluorescentes durante a iluminação com luz ultravioleta.
Para verificarmos se a metodologia empregada para marcar as
proteínas apresentava algum problema, realizamos um controle utilizando a
proteína soro albumina bovina (BSA) fixando as mesmas condições usadas
para o ensaio com o EBS e, obtivemos resultado positivo para a marcação com
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Figura 18 – Micrografia eletrônica obtida pela microscopia eletrônica de
varredura da preparação de microesferas lipídicas contendo as proteínas
antigênicas conforme descrito no item 3.20 de Materiais e Métodos. A barra
corresponde a 5 µm.
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Figura 19 – Micrografia eletrônica de varredura da preparação de microesferas
lipídicas obtida conforme descrito em Materiais e Métodos. A barra
corresponde a 5 µm.
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o fluoróforo (resultados não mostrados), indicando que o procedimento não
apresenta falhas que pudessem comprometer a marcação, portanto nossas
proteínas não havia sido marcadas provavelmente devido a alguma dificuldade
no acesso aos grupamentos amino pelo fluoróforo.
Para disponibilizar os grupos amino das proteínas e então proporcionar
um maior acesso do fluoróforo, foi adicionada uréia 7 moles.L-1 em uma
amostra de EBS na ausência de detergente. De fato, este tratamento
possibilitou a marcação das proteínas as quais ficaram visíveis no topo do gel
de eletroforese sob condições desnaturantes (resultados não mostrados).
Quando estas proteínas marcadas com FITC foram adicionadas a
formulação de microesferas foi possível verificar por microscopia de
fluorescência a presença de esferas fluorescentes (Figura 20) indicando êxito
na encapsulação das proteínas antigênicas no interior da microesfera lipídica.
Testes para a determinação da quantidade de proteínas encapsuladas
na microesfera lipídica foram realizados através de dosagens de proteínas pelo
método de Read e Northcode, conforme descrito no item 3.4 de Materiais e
Métodos, e foi verificado que quando utilizamos 11,3 mg de DPPC e 29,2 mg
de óleo de soja tem-se um rendimento de encapsulação de 25 %, enquanto
para as preparações onde a quantidade de lipídios do sistema foi dobrada, ou
seja, foram ressuspensos 58,4 mg de óleo de soja e 22,6 mg de DPPC em 10
mL de tampão Tris-HCl 5 mmol.L-1, pH 7,5, o rendimento de incorporação das
proteínas aumentou consideravelmente, passando para 99%.

91

Figura 20 – Imagem obtida por microscopia de fluorescência das microesferas
lipídicas contendo proteínas antigênicas marcadas com isotiocianato de
fluoresceína conforme descrito em Materiais e Métodos. Aumento de 400 X.
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5 – Discussão
5.1 – Obtenção e caracterização dos proteolipossomos
O uso de vacinas para a prevenção de infecções microbianas é uma
alternativa preferencial ao tratamento quimioterapêutico. Contudo, vacinas
feitas de organismos atenuados, ainda que eficazes na produção de diversas e
persistentes respostas imunes por mimetizar infecções naturais, geralmente
sem a doença, podem ter certas desvantagens. Por exemplo, há um risco da
reversão durante a replicação de organismos vivos ou mesmo mutação para
um estado mais patogênico e comprometimento no sistema imune do indivíduo.
Alguns dos microrganismos atenuados podem ainda provocar a doença. Por
outro lado, embora a localização extracelular de vacinas de microrganismos
mortos e sua subseqüente fagocitose pelas células apresentadoras de
antígenos ou pelas células B antígeno-específicas, essas vacinas induzem à
apresentação restrita de MHC classe II, para células T helper e imunidade
humoral. Outrossim, eles não incitam significativamente respostas de linfócitos
T citotóxicos. Infelizmente, vacinas peptídicas ou de subunidades produzidas
recombinantemente ou sinteticamente (consideradas mais seguras), são fracos
imunógenos e freqüentemente não são hábeis em induzir uma resposta imune
apropriada. Para tal, uma grande variedade de adjuvantes imunológicos, agora
disponíveis, como os lipossomos, tem a propriedade de transformar estas
vacinas em mais fortes e mais eficientes (Gregoriadis et al., 2002).
O mecanismo de formação dos proteolipossomos é complexo e
extremamente importante na correta reconstituição da proteína na membrana
lipídica. Quatro técnicas principais para a reinserção da proteína na membrana
artificial podem ser encontradas na literatura (Banerjee e Datta, 1983; Gennis,
1989; Silvius, 1992; Yeagle, 1993; Rigaud et al., 1995, 1998, 2002). A
reconstituição mediada por solventes orgânicos pode ser realizada através de
evaporação do solvente da mistura proteína-lipídeo seguida de reidratação com
tampão ou pelo método de evaporação por fase reversa. No entanto, a
utilização destas técnicas para o estudo de proteínas de membranas é limitada,
pois requer a exposição destas proteínas a solventes orgânicos, levando-as
com freqüência à desnaturação irreversível (Szoka e Papahajopoulos, 1980;
Rigaud et al., 1983, 1995, 2002).
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Os proteolipossomos também podem ser formados através de métodos
mecânicos, onde a sonicação de uma suspensão mista de lipídios e proteína
tem sido extensamente empregada (Racker, 1979). As vantagens do método
de sonicação são a rapidez e a ausência de detergentes, enquanto que, as
desvantagens podem ser a não reprodutibilidade do ensaio, a inativação de
algumas proteínas devido ao processo de sonicação, bem como o pequeno
diâmetro (20-40 nm) dos proteolipossomos resultantes (Rigaud et al., 1995).
Uma outra técnica alternativa é a incorporação espontânea da proteína
de membrana em lipossomos previamente preparados. Entretanto, esta técnica
não

é

freqüentemente

transmembranas,

mas

empregada

somente

para

com

sucesso

proteínas

para

ancoradas

proteínas
e/ou

que

apresentem pequenos domínios hidrofóbicos. Além disso, a principal
desvantagem deste método é a remoção do detergente da amostra protéica
antes da incubação com o lipossomo, previamente preparado, que pode
favorecer interações proteína-proteína e/ou agregações desfavoráveis (Kihn et
al., 1990; Schroeder et al., 1994; Schreirer et al., 1994; Camolezi et al., 2002).
A técnica de co-solubilização é a estratégia de reconstituição de
proteínas transmembrana que tem apresentado maior sucesso e, portanto,
mais freqüentemente utilizada, principalmente porque a maioria destas
proteínas é solubilizada das membranas naturais na presença de detergentes
(Helenius e Simons, 1975; Krämer e Heberger, 1986; Rigaud et al., 1988, 1995;
Dierks e Krämer, 1988; Gennis, 1989; Silvius, 1992; Levy et al., 1992; Yeagle,
1993; Knol et al., 1998).
A vantagem mais significativa do método de co-solubilização é a sua
rapidez, desde que sejam evitados longos períodos de contato entre
detergente-proteína-lipídeo, que sejam utilizadas resinas específicas para a
remoção do detergente que resultem na obtenção de vesículas homogêneas.
Já, a principal desvantagem deste método é a possível perda de quantidades
de proteína por interações inespecíficas com a resina durante a remoção do
detergente, bem como a obtenção de um sistema misto em relação a
orientação da proteína reinserida na membrana (Rigaud et al., 1988, 1995;
Dierks e Krämer, 1988; Gennis, 1989; Silvius, 1992; Levy et al., 1992; Knol et
al., 1998).
Dentre as diversas metodologias para obtenção de sistemas de
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lipossomos e proteolipossomos, descritas acima, adotamos a de cosolubilização, uma vez que as proteínas antigênicas das frações de membrana
da P. multocida foram solubilizadas com detergente e a remoção prévia do
SDS poderia resultar na agregação das proteínas.
A forma como o detergente é removido da mistura parece estar
relacionada com o rendimento de incorporação das proteínas nos lipossomos
(Figura 2).
O método da diálise apresentou uma baixa remoção de SDS para um
tempo muito longo (de 88 h). Além disso, a incorporação das proteínas
constituintes no extrato bruto solubilizado em lipossomos de DPPC por este
método apresentou um baixo rendimento, de cerca de 10 %. Um dos fatores
que colaboraram para a baixa taxa de incorporação possivelmente seja a
grande quantidade de detergente residual na amostra, além do grande tempo
necessário para o processo (Figura 2).
O método para remoção de detergente que tem sido empregado com
grande sucesso é a adsorção seletiva do detergente em resinas hidrofóbicas
(Haaker e Racker, 1979; Gennis, 1989; Silvius, 1992; Rigaud et al., 1995,
1998).
Este método remove, seletivamente, o detergente na sua forma
monomérica, a qual é rápida e eficientemente seqüestrada pela resina, quando
ela se encontra em contato direto com a mistura lipídeo-proteína-detergente.
Entretanto, na prática, uma quantidade significante de proteína e/ou lipídeo
podem ser também adsorvidas durante a reconstituição. Este problema pode
ser muitas vezes minimizado, com modificações na relação resina:detergente e
no tipo de resina, detergente e lipídeo empregados ou pela exposição da
mistura a curtos e repetidos intervalos de tempo (Ueno et al., 1984; Krämer e
Heberger, 1986; Levy et al., 1990a, 1990b; Rigaud et al., 1988, 1995, 1998;
Silvius, 1992).
A utilização de uma resina não adequada para a remoção do detergente
da mistura lipídeo-proteína-detergente causa obstáculos na reconstituição das
proteínas em lipossomos. Este efeito pode ser observado neste trabalho,
quando se empregou a resina Biobeads, que levou a uma boa remoção do
SDS detergente (90 %), porém também resultou em baixa reconstituição das
proteínas (de aproximadamente 3 %).
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Já, a resina Calbiosorb mostrou-se mais adequada para a remoção do
detergente da mistura muito provavelmente pelo fato de possuir um maior
diâmetro das esferas que permite, nas condições empregadas, praticamente a
completa

remoção

do

SDS

e,

conseqüentemente

um

redimento

de

incorporação das proteínas de 93 %.
Além disso, a velocidade de remoção do detergente pode ser crucial na
formação dos proteolipossomos, sendo que em remoções lentas a formação
das vesículas pode preceder a incorporação da proteína na bicamada e,
quando são utilizadas remoções rápidas do detergente, a incorporação da
proteína ocorre durante a formação da vesícula (Eytan, 1982; Rigaud et al.,
1995). Assim, a utilização de várias trocas de quantidades de resina, pode
permitir a eliminação de detergente residual, bem como de micelas binárias
mistas,

proteínas

e

lipídios

livres presentes na formação final dos

proteolipossomos (Levy et al., 1990a, 1990b; Rigaud et al., 1995).
A eletroforese das proteínas constituintes dos proteolipossomos indicou
que todas as proteínas presentes no extrato bruto solubilizado foram
incorporaras nos lipossomos de DPPC não evidenciando predileção do sistema
por uma ou outra proteína específica (Figura 1A linha 2).
O Western Blotting das proteínas reconstituídas nos proteolipossomos
mostrou a manutenção da integridade antigênica destas proteínas, o que foi de
extrema importância para a sua posterior aplicação (Figura 1B linha 2). Além
disso, o processamento dessas proteínas, como a obtenção das frações de
membrana, a solubilização das proteínas destas frações e a reconstituição
destas proteínas em lipossomos, não prejudicaram a interação antígeno
anticorpo.
A microscopia eletrônica da Figura 5 mostrou proteolipossomos bem
caracterizados que apresentam diâmetros ao redor de 200 nm, que são
semelhantes aos encontrados por outros autores que usam metodologia similar
para a preparação dos sistemas biomiméticos (Parmar et al., 1999).
Uma vez verificada a viabilidade de incorporação do pool de proteínas
em lipossomos pelo método de co-solubilização, passamos a realizar estudos
da composição em fosfolipídios do sistema: (i) variando a natureza da cabeça
polar do fosfolipídio e fixando o número de átomos de carbono das cadeias acil,
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e; (ii) fixando a cabeça polar com o melhor rendimento de incorporação das
proteínas e variando o número de átomos de carbono da cadeia acil.
Uma vez que todos os fosfolipídios testados, DPPG, DPPS, DPPA,
DPPE e DPPC, têm 2 cadeias hidrocarbônicas com 16 átomos de carbono,
nossos experimentos indicam uma preferência seletiva para o grupo cabeça
polar fosfatidilcolina do fosfolipídio, comparado ao outro fosfolipídio zwiteriônico
estudado (DPPE). Além disso, a incorporação foi muito menor para os
fosfolipídios com grupos cabeça polares carregados negativamente.
A Tabela I mostra a variação da porcentagem de proteína incorporada
como uma função do número de átomos de carbono das cadeias acil dos
fosfolipídios, o máximo sendo alcançado para DPPC tendo cadeias
hidrocarbônicas com 16 carbonos, e a incorporação das proteínas decresce
quando reconstituída com fosfolipídios de cadeias mais longas. É bastante
conhecido que o comprimento das cadeias hidrocarbônicas dos fosfolipídios,
bem como o tipo de grupo cabeça polar tem uma profunda influência no estado
de fase da bicamada em uma temperatura particular; por outro lado, é também
bem conhecido que proteínas geralmente mostram uma partição preferencial
em fases líquido cristalinas, devido ao melhor emparelhamento e compensação
dos defeitos laterais requeridos para incorporação do volume das moléculas
protéicas na bicamada, comparado ao estado de fase gel (Cevc e March,
1987). Nós incluímos na Tabela I as temperaturas para a principal transição de
fase gel-líquido cristalino dos fosfolipídios utilizados. Nenhuma simples
correlação emerge tomando-se em consideração a temperatura de transição
de fase dos fosfolipídios em questão.
Tem sido mostrado que o comprimento e possibilidades para desordem
configuracional das cadeias hidrocarbônicas, em relação ao tamanho da
cabeça polar, hidratação e repulsão de cargas no grupo cabeça polar
influenciam marcantemente a topologia e a curvatura espontânea do autoarranjo da estrutura lipídica em meio aquoso (Israelachvili et al., 1980; Carrer e
Maggio, 2001). Estes efeitos são exercidos através do comprimento da cadeia
carbônica e volume ótimo da área seccional dos fosfolipídios. Uma combinação
geométrica da sua influencia é resumido nos parâmetros de empacotamento
crítico o qual permite calcular teoricamente o raio de curvatura crítico
espontâneo (mínimo) da bicamada da vesícula (Israelachvili et al.,1980). A

97

Tabela I mostra ambos o diâmetro espontâneo mínimo calculado e o medido
experimentalmente para as vesículas lipídicas (lipossomos e proteolipossomos)
estudados. Novamente, nenhuma correlação simples é aparente para uma
série homóloga de fosfatidilcolinas. O diâmetro experimental encontrado para o
DPPC é similar ao calculado e coincidentemente o rendimento de incorporação
para este fosfolipídio é o maior.
Os diâmetros calculados representam um limite mínimo permitido pela
geometria molecular e valores menores não são possíveis devido ao aumento
de tensões transversais e laterais (Cevc e March, 1987). Em concordância com
isto, os valores medidos experimentalmente são similares aos valores
calculados somente para os lipossomos maiores (DPPC, DSPC), mas são
muito maiores no caso de lipossomos menores (DLPC, DMPC), indicando que
todas as vesículas adotam tensões de curvatura mais relaxadas. Para os
proteolipossomos o diâmetro se torna ainda maior, refletindo que a
incorporação das proteínas requer estruturas maiores.
Todos os dados analisados indicam que proteínas da membrana da P.
multocida são incorporadas mais favoravelmente em proteolipossomos
formados por fosfatidilcolinas tendo cadeias hidrocarbônicas de 14-16 átomos
de carbono, com uma preferência clara para DPPC. Isto está provavelmente
relacionado ao conceito de emparelhamento hidrofóbico, que controla a
partição das proteínas de membrana nas bicamadas, ou regiões de uma
bicamada

multicomponente,

tendo

comprimentos

complementares

ao

comprimento de uma meia bicamada; em sistemas binários ou terciários mais
simples tem sido mostrado para várias proteínas que fosfatidilcolinas tendo um
comprimento de cadeia de 14-16 carbonos, comparado aqueles com cadeias
de 18 carbonos, geralmente favorecem a partição de proteínas em seus
domínios de fase (Bloom et al., 1991).
Vamos considerar uma fração protéica como a da P. multocida com um
peso molecular médio de cerca de 37 kDa e assumir um volume específico de
proteína de cerca de 0,70-0,76 cm3/g (Creighton, 1993). Isto leva a uma área
seccional média da proteína de cerca de 13,9 nm2 imersa em um
proteolipossomo de DPPC (com lipídio de uma área seccional média de cerca
de 0,48 nm2, em uma pressão de superfície lateral de 30 mN/m atribuída as
bicamadas lipídicas (Cevc e March, 1987). Neste sistema, pode ser calculado
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que uma molécula de proteína média requereria cerca de 34 moléculas de
lipídios para circundar completamente a vizinhança da proteína inserida
perpendicularmente a superfície da membrana.
Por outro lado, o número de moléculas de lipídio e proteínas
(considerando as áreas seccionais mencionadas acima) presentes nas
vesículas de liposomo e proteolipossomo, com base nos diâmetros medidos
experimentalmente (Tabela I) indicam uma razão lipídio/proteína de cerca de
30. Isto está em concordância com o valor teoricamente calculado e sugere
que a incorporação de proteína ocorra até que o limite de saturação de cerca
de 30 moléculas de lipídio por proteína seja satisfeito. Para a otimização
termodinâmica do auto-arranjo do sistema todos estes fatores agem
sinergicamente e é provável que o rendimento obtido para os diferentes lipídios
reflitam a combinação das diferentes influencias (Israelachvili et al., 1980;
Bloom et al., 1991; Carrer e Maggio, 2001).
À parte da clara preferência pelo grupo polar da fosfatidilcolina, parece
que o aumento no comprimento da cadeia hidrocarbônica e o diâmetro da
vesícula pode progressivamente favorecer a incorporação das proteínas por
permitir menor stress de curvatura nos proteolipossomos que estão sendo
formados. Além disso, o aumento no comprimento da cadeia também traz
inevitavelmente um concomitante aumento da largura da bicamada ordenando
uma perda da fase líquido-cristalina da bicamada na mesma temperatura, a
qual deveria desfavorecer a incorporação das proteínas (Sackman, 1995),
como ocorre para DSPC (Tabela I).
Uma correlação entre o diâmetro das vesículas e o tamanho da cadeia
de ácido graxo é aparente. Além disso, é importante enfatizar que o diâmetro
médio dos proteolipossomos é maior que o os lipossomos livres de proteína o
que pode explicar o fato das densidades do lipossomo e do proteolipossomo
fserem similares, sugerindo que a incorporação das proteínas induz um
aumento proporcional da dimensão da vesícula. Isto foi confirmado pelo
espalhamento

de

luz

dinâmico,

mostrando

que

os

proteolipossomos

constituídos por DPPC tem um diâmetro médio de 1.850 Å, comparado a 1.430
Å das vesículas de DPPC puras.
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5.2 – Obtenção das microesferas lipídicas
Dentre os diversos protocolos para obtenção de microesferas lipídicas
testados neste trabalho, sem dúvida o mais adequado foi aquele em que na
formulação o álcool polivinílico (PVA) foi utilizado, devido a sua característica
de estabilizar microesferas lipídicas. De fato, este procedimento resultou em
uma preparação aparentemente homogênea e estável. Este protocolo é a
união e adaptação de duas metodologias descritas na literatura (Asai e
Watanabe, 1999; Hilbert et al., 1999).
As primeiras imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV)
desta

formulação

mostraram

a

presença

de

tramas

provavelmente

provenientes da polimerização do PVA junto com estruturas esféricas indicando
uma possível formação de algumas micropartículas. Frente a estes resultados
estava claro que devíamos investigar os componentes desta suspensão para
obtermos melhores resultados.
O estudo da concentração de PVA presente na formulação mostrou que
a concentração ideal de PVA é de 3 % (p/v) para a obtenção de microesferas
lipídicas. As imagens obtidas por MEV para as microesferas lipídicas na
ausência ou na presença de proteínas (Figuras 17 e 18, respectivamente)
revelam a presença de estruturas esféricas bem definidas, características das
microesferas lipídicas recobertas por PVA (Hilbert et al., 1999; Dinarvand et al.,
2002; Bouissou et al., 2004) e a ausência das tramas poliméricas encontradas
(nas imagens de microscopia) que antes eram observadas nas formulações
com menores concentrações de PVA, 0,01, 0,05, 0,1 e 1 % (p/v) (Figura 15 e
16).
Podemos observar nas imagens obtidas por MEV para formulações com
menores concentrações de PVA a formação de uma espécie de trama,
provavelmente referente à polimerização do PVA. Associadas a elas é possível
observar também a formação de algumas regiões onde a trama é mais fina e
presa a estruturas relativamente esféricas que possivelmente possam estar
relacionadas as microcapsulas preparadas por esta formulação (Figura 16).
Isto está baseado em observações de imagens de microscopia eletrônica de
PVA (dados não mostrados), onde somente encontram-se fibras muito
próximas e mais organizadas semelhando-se às fibras de um tecido.

100

Provavelmente, esta organização não ocorre nas formulações devido à
desorganização provocada pela fase oleosa (lipídeo e óleo).
Quando utilizamos concentrações de PVA de 0,01 0,05, 0,1 e 1% (p/v)
não tínhamos na formulação quantidade suficiente do polímero para que
pudéssemos alcançar um balanço adequado da relação lipídio:polímero
necessária para a formação de microcápsulas. Devido a isto, obtínhamos
apenas tramas de PVA ao acaso e não uma estrutura organizada referente a
microesferas. De fato, as imagens de microscopia eletrônica (Figuras 15 e 16)
indicam que não houve formação de micropartículas para as preparações
realizadas com menores concentrações de PVA (Hu et al., 2002).
Com o intuito de verificarmos se as proteínas antigênicas da P.
multocida eram encapsuladas durante a formação das microesferas lipídicas,
estas proteínas foram marcadas com o agente fluorescente FITC.
Quando estas proteínas marcadas com FITC foram adicionadas a
formulação de microesferas foi possível verificar por microscopia a presença de
estruturas fluorescentes (Figura 20) indicando êxito na encapsulação das
proteínas

antigênicas

no

interior

da

microesfera

lipídica.

Resultados

semelhantes foram encontrados por Sun e colaboradores (2003) para
proteínas marcadas com FITC encapsuladas em microesferas poliméricas.
A análise da concentração de lipídios presentes na formulação das
microesferas lipídicas contendo as proteínas antigênicas revelaram que quando
foram utilizados 11,3 mg de DPPC e 29,2 mg de óleo de soja, a encapsulação
o rendimento de encapsulação das proteínas foi de aproximadamente 25 %
enquanto para as formulações nas quais a concentração de lipídios foi
dobrada, o rendimento de encapsulação aumentou para cerca de 99 %.
Estes dados de rendimento de encapsulação das proteínas nas
microesferas pode ser um indicativo de que nas menores quantidades de
lipídios utilizadas na formulação não era possível a formação de um bulk
oleoso dentro da microesfera que fosse capaz de acomodar adequadamente
as proteínas hidrofóbicas em questão.
A análise conjunta dos dados apresentados indica que a formulação de
um sistema de proteolipossomo é dependente da natureza das proteínas que
queremos encapsular. Para o pool de proteínas antigênicas estudadas, o
fosfolipídio mais adequado, apresentando um alto rendimento de incorporação,

101

preparações homogêneas, sem a presença de agregados lipídio:proteína ou
proteína:proteína foi o DPPC.
Além disso, os estudos referentes à capacidade de proteção de coelhos
imunizados previamente com os proteolipossomos constituídos das proteínas
antigênica e DPPC mostraram uma sobrevida de 95 % destes animais contra a
pasteurelose, frente ao desafio experimental com a bactéria. Os ensaios de
ELISA para a detecção de anticorpos mostram que animais imunizados com o
proteolipossomo apresentam elevados níveis séricos de IgG e IgM e também
de anticorpos IgA, presentes na secreção nasal dos animais. Estes resultados
indicam que a proteção dos animais contra a pasteurelose pode estar
associada à produção de IgG e IgM antes da infecção experimental e, à rápida
produção destas classes de anticorpos após a infecção experimental.
A formulação para a obtenção das microesferas lipídicas foi padronizada
mostrando que a metodologia desenvolvida produz estruturas esféricas
recobertas por PVA com um diâmetro médio de 15 µm, caracterizado por MEV.
Além disso, foi possível obter uma formulação que encapsula cerca de 99 %
das proteínas presentes no EBS.
Os estudos de imunização com as proteínas encapsuladas nas
microesferas lipídicas deverão ser realizados, para avaliar seu potencial de
imunização dos coelhos contra a pasteurelose.
5.3

–

Eficiência

de

proteção

contra

a

pasteurelose

utilizando

proteolipossomos
A imunização utilizando o EBS estimula rapidamente uma acentuada
produção de IgG específica para P. multocida no 7o dia, enquanto que a
produção deste mesmo tipo de anticorpo é menos acentuada no soro de
animais imunizados previamente com o proteolipossomo, no mesmo período
(Figura 7). No entanto, esta classe de anticorpos parece não ser a única que
está diretamente relacionada com a proteção dos animais contra a
pasteurelose, pois frente ao desafio experimental os animais imunizados com o
EBS, que apresentam elevados níveis de IgG, morreram 10 dias após a
infecção

enquanto

que

os

animais

imunizados

com

o

sistema

proteolipossomos apresentaram uma sobrevida de 95 % (Figura 13).

de
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Além disso, os animais imunizados com proteolipossomos e desafiados
com 105 ufc da bactéria apresentam uma estimulação da produção de IgG
maior e mais rapidamente que a observada no soro de animais imunizados
previamente com EBS, sugerindo fortemente que a vacinação com
proteolipossomos é eficente para geração de células de memória (Figura 12).
Os ensaios de ELISA para a detecção de anticorpos IgM específico para
P. multocida mostraram que esta classe de anticorpos é significativamente
mais estimulada em soro de animais imunizados previamente com os
proteolipossomos quando comparado com aqueles imunizados com EBS
(Figura 9). Além disso, os níveis de anticorpos IgM se mantêm constantes
durante os 21 dias prévios do desafio experimental.
Após a infecção experimental os níveis séricos de IgM para os animais
imunizados

com

proteolipossomos

continuaram

sendo

estimulados,

permanecendo elevados, enquanto que os animais vacinados previamente
com EBS apresentam um decaimento dos níveis séricos de IgM (Figura 12).
Estes dados indicam que os animais vacinados com proteolipossomos ao
serem desafiados com a bactéria, induzem tanto células de memória (células
primadas), bem como, estimulam células B recém diferenciadas produtoras de
IgM (células não-primadas).
Estes resultados sugerem fortemente que o grau de proteção em
animais imunizados com proteolipossomos está correlacionado com o fato
destes animais manterem elevados níveis séricos de IgM específicos após a
infecção.
Nossos dados indicam a ausência de anticorpos IgA séricos em animais
imunizados com o proteolipossomos (Figura 11), porém é notado um
significativo aumento nos níveis de IgA presentes no lavado nasal destes
animais após a infecção experimental (Figura 14).
Estes resultados associados aos de sobrevida dos animais indicam que
os níveis de IgA da cavidade nasal estão agindo na prevenção da adesão e
colonização da P. multocida no trato respiratório, conforme sugerido por
Suckow et al. (2002).
Os resultados referentes à atividade imunológica das preparações de
antígeno desenvolvidos neste trabalho indicam que a imunização de coelhos
com EBS ou proteolipossomo induzem elevados níveis séricos de IgG

103

específicas para P. multocida (Figura 7). Os níveis de anticorpos IgG
específicos gerados pelas duas preparações são semelhantes, sugerindo que
as frações imunogênicas da P. multocida seriam predominantemente de
natureza protéica e não polissacarídica. A qualidade da preparação antigênica,
no entanto, parece afetar a dinâmica da resposta humoral. Verificamos que a
imunização com EBS foi capaz de manter os níveis de IgG específicos
elevados por 21 dias após a imunização, enquanto que, a imunização com
proteolipossomo foi capaz de manter a elevação de IgG específicos por um
período de 14 dias (Figura 7).
A redução nos níveis de IgG específicas após 14 dias em coelhos
imunizados com proteolipossomo não indica necessariamente que esta
preparação de antígeno seja menos eficiente que o EBS, pois os resultados
mostram que o estimulação de anticorpos específicos IgG, IgA e IgM são
diferentes para cada uma das formulações utilizadas na imunização.
O fato das preparações com proteolipossomo não manter persistente os
níveis de IgG específicas após a imunização, no entanto, não parece afetar sua
propriedade vacinal. Pelo contrário, torna esta preparação altamente eficiente
para proteção frente à infecção pela P. multocida (Figura 13).
Um fato importante é que as preparações de proteolipossomo são
capazes induzir um aumento rápido dos níveis de IgG especificas após o
desafio com P. multocida (Figura 12). Essas observações sugerem que a
imunização com preparações de proteolipossomo induzem rapidamente (3
semanas) a geração de células B de memória capazes de produzir
rapidamente IgG específicas. A geração de células B e T de memória está
diretamente relacionado à utilização racional de vacinas, para prevenção de
infecções (Sprent, 1997).
Nossos resultados referentes a avaliação de anticorpos específicos
gerados pela vacinação de coelhos com proteolipossomos indica a presença
de IgG, IgM e IgA na mucosa, sugerindo que a estimulação de uma resposta
humoral seria a responsável pelo grau de proteção elevada de nossa vacina.
De fato, a proteção de coelhos contra a pasteurelose promovida pela vacinação
com este sistema parece estar relacionada com a produção tanto de IgG, a
qual auxilia na fagocitose da bactéria pelas células fagocíticas do sistema
imune e na ativação do complemento (Suckow et al., 2002), quanto de IgM,
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descrita na literatura como um anticorpo que é bastante estimulado pela
infecção com a bactéria (DiGiacomo et al., 1990; Jarvinen et al., 2000) e IgA na
cavidade nasal a qual age, principalmente, prevenindo contra a adesão e
colonização da bactéria.
O fato de animais imunizados com EBS, que levam a produção elevada
de anticorpos IgG não serem capazes de proteger o animal ao desafio com a
bactéria poderia ser explicado por várias hipóteses.
Uma possível explicação pelo fato das preparações de EBS não serem
eficientes para a proteção do animal frente ao desafio a infecção pela P.
multocida poderia estar relacionado ao fato destes animais apresentarem altos
níveis de IgG específicos no momento que foram desafiados. A IgG específica
pode apresentar atividade imunorregulatória inibindo a ativação de células B e
células T, bem como, levar a uma exacerbação da resposta imune pela
liberação de mediadores, ativação de células fagocíticas e formação de
complexos imunes (Casadevall e Pirofski, 2003). Deste modo, os animais
imunizados com EBS e dasafiados com P. multocida poderiam estar morrendo
devido a uma imunosupressão causada pela IgG que tornam estes animais
susceptíveis a infecção, ou ainda por causar um quadro imunopatológico de
hipersensibilidade. De fato, os animais imunizados com EBS e desafiados com
P. multocida morreram apresentando sintomatologia típica de um quadro grave
da infecção, como secreção acentuada das vias aéreas superiores, lesões
purulentas no tecido pulmonar e um quadro final de septicemia hemorrágica
bastante típica, indicando que os animais morreram devido a um quadro de
hipersensibilidade. Este fenômeno não estaria ocorrendo em animais
vacinados com proteolipossomos, pois, como verificado, os níveis de IgG são
inferiores aos encontrados em animais vacinados com EBS (Figura 7).
Uma outra explicação possível seria a geração de uma resposta imune
humoral não protetora (Th2) em animais imunizados com EBS. Em vários
modelos humanos e em camundongos, a estimulação do sistema imune com
proteínas soluveis leva predominantemente a geração de resposta imune
humoral, com estimulação predominante de células Th2 produtoras de IL-4,
que levam a produção predominante de anticorpos IgG1 capazes de opsonizar
antígenos para fagocitose, porém, incapazes de fixar complemento. Por outro
lado, proteolipossomos levam predominantemente a geração de resposta
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imune humoral, com estimulação predominante de células Th1 produtoras de
IFN-γ, que levam a produção predominante de anticorpos IgG2a capazes de
opsonizar antígenos para fagocitose e serem excelentes para ativação do
sistema complemento (Aramaki et al., 1995).
Infelizmente, no modelo de coelhos esta hipótese não pode ser avaliada
já que não existem métodos para distinguir os isotipos de IgG, ou, as citocinas
interleucina 4 e interferon γ. No entanto, esta hipótese não pode ser descartada
e poderá ser respondida em ensaios de vacinação de camundongos com EBS
e proteolipossomos, que serão realizados brevemente.
Por fim, uma outra possibilidade seria porque a imunização com EBS
não leva a produção de IgM, que está aumentada em animais vacinados com
proteolipossomos e IgA de mucosa, que estão presentes também em animais
imunizados com proteolipossomos (Figuras 9 e 14). A IgA encontrada em
animais vacinados com EBS está localizada no soro, local onde este isotipo de
anticorpo não seria eficiente para induzir proteção.
Os animais imunizados com os proteolipossomos e que sobreviveram ao
primeiro desafio com a P. multocida foram observados durante 140 dias, e ao
final

deste

período

estes

animais

foram

novamente

infectados

experimentalmente. Todos os animais sobreviveram à nova infecção. Estes
resultados sugerem que o sistema de lipossomo carreador de proteínas
antigênicas da P. multocida desenvolvido neste trabalho é capaz de incitar
memória imunológica persistente. Embora não tenhamos realizado testes de
toxicidade da nossa vacina, nenhum dos animais vacinados morreu durante o
acompanhamento experimental, sugerindo assim que ela é segura.
Estes resultados em conjunto, indicam que a vacina de proteolipossomo
desenvolvido neste trabalho é segura e, quando administrada em dose única,
gera um grau de proteção eficiente e persistente, avalizando a possibilidade do
seu uso para fins comerciais.
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