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RESUMO 

 

KANNO, A. I. Expressão de antígenos de Schistosoma mansoni em BCG recombinante. 

2013. 135 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

O BCG é um bacilo atenuado de Mycobacterium bovis, atualmente utilizado como vacina 

profilática contra a tuberculose. Por suas propriedades adjuvantes o BCG tem sido investigado 

na expressão de antígenos heterólogos como vacina multivalente. Genes de antígenos 

importantes oriundos de vírus, bactérias e parasitas são clonados em vetores micobacterianos 

e a partir deles, são geradas cepas de BCG recombinante (rBCG). No presente trabalho, foram 

construídos vetores de expressão micobacterianos para direcionar a expressão dos genes de 

Schistosoma mansoni: smtsp-2, sm29, smval-4, smval-5 e smstolp-2, em duas espécies de 

micobactérias, BCG e M. smegmatis e observamos expressão do antígeno SmStoLP-2. 

Animais imunizados com as construções de rBCG expressando SmStoLP-2 revelaram uma 

resposta imune diferenciada, embora não tenha sido observado uma diferença de proteção 

contra a infecção por cercárias. Outra estratégia foi tentar obter a expressão destes genes a 

partir de seus códons otimizados (smtsp-2opt, sm29opt e smval-5opt) que possibilitaram 

detectar a expressão dos antígenos SmTSP-2 e SmVAL-5 apenas em M. smegmatis. Ainda, 

com o objetivo de expressar os antígenos de S. mansoni em BCG, em uma linha de trabalho 

complementar, construímos uma biblioteca de plasmídeos contendo um promotor de 

micobacteriófago mutagenizado randomicamente, na qual foi possível verificar a diferença na 

força dos promotores mutados usando a proteína fluorescente verde como “reporter” (eGFP). 

M. smegmatis foi usada como ferramenta de primeira escolha para análise da força desses 

promotores onde encontramos uma grande diferença de fluorescência entre os bacilos 

analisados. Dois destes plasmídeos – definidos como “forte” e “fraco”, com base em sua 

capacidade de produzir eGFP – foram utilizados para direcionar em BCG, a expressão dos 

antígenos inicialmente propostos e conseguimos observar a expressão de Sm29, induzida em 

níveis diferentes por cada promotor. O rBCG expressando maiores quantidades de Sm29 foi 

capaz de induzir uma resposta imune específica em camundongos imunizados. 

 

Palavras-chave: Mycobacterium bovis BCG. M. smegmatis. Schistosoma mansoni. BCG 

recombinante. Vacina. Promotor. eGFP. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

KANNO, A. I. Expression of Schistosoma mansoni antigens in recombinant BCG. 

2013.135 p. Ph. D. thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

BCG is an attenuated bacillus derived from Mycobacterium bovis currently used as 

prophylactic vaccine to tuberculosis. Its adjuvant properties led BCG to be also investigated 

as a vector in the expression of foreign antigens as a multivalent vaccine. Genes from viruses, 

bacteria and parasites antigens are cloned to mycobacterial vectors and with them, 

recombinant BCG strains (rBCG) are created. In this work, mycobacterial expression vectors 

were constructed to express Schistosoma mansoni genes: smtsp-2, sm29, smval-4, smval-5 and 

smstolp-2 in two species, BCG and M. smegmatis and we observe the expression of 

SmStoLP-2. Mice immunized with these rBCG constructs expressing SmStoLP-2 show a 

different immune response despite no protection against cercarial challenge could be 

observed. Another strategy was using codon optimized genes (smtsp-2opt, sm29opt e smval-

5opt) which allowed the expression of SmTSP-2 e SmVAL-5 only in M. smegmatis. 

Thereafter, pursuing the expression of S. mansoni antigens in BCG, in a complementary line 

of work, a library of plasmids containing a mycobacteriophage promoter sequence altered by 

random mutagenesis was created using the green fluorescent protein as reporter (eGFP). M. 

smegmatis was used as a primary tool to analyze the strength of these promoters as they 

showed a wide range in fluorescence between screened transformants. Two of these plasmids 

– a strong and a weak – defined as such to their ability in producing eGFP were used to 

express in BCG the proposed S. mansoni antigens and we observe the expression of Sm29 at 

different levels by each promoter. The rBCG strain expressing high levels of Sm29 induced a 

specific immune response in immunized mice. 

 

Keywords: Mycobacterium bovis BCG. M. smegmatis. Schistosoma mansoni. Recombinant 

BCG. Vaccine. Promoter. eGFP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A vacina BCG 

 

 O desenvolvimento da vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) data do início do 

século XX, quando uma cepa de Mycobacterium bovis, foi isolada por Edmond Nocard a 

partir do leite de uma vaca com tuberculose em 1902, e posteriormente repassada aos 

pesquisadores do Instituto Pasteur na França, Albert Calmette e Camille Guérin. A princípio, 

os estudos focavam-se na patologia causada por M. bovis e a necessidade de desfazer os 

grumos bacilares característicos de cultivos desta cepa e obter emulsões homogêneas do 

bacilo fizeram com que testassem alguns métodos diferentes, onde o mais eficiente foi a 

adição de bile bovina ao meio de cultura. Este meio de batata glicerinada contendo bile 

bovina foi então padronizado para o cultivo de M. bovis (CALMETTE, 1931). 

 A grande descoberta, e que mudou o foco dos estudos, ocorreu após 30 passagens 

neste meio contendo bile quando a cepa torna-se incapaz de matar cobaias. Após 60 passagens 

a cepa ainda detinha certa virulenta em coelhos e cavalos, mas demonstra ser totalmente 

avirulenta em cobaias, macacos e bezerros (BEHR, 2002). 

 O fato desta nova cepa ser menos virulenta significava que a atenuação do bacilo era 

possível e consequentemente a possibilidade de se obter proteção cruzada contra a tuberculose 

humana, causada principalmente pelo M. tuberculosis. Os subcultivos deste “bile-bacilo” 

seguiram-se por mais de uma década – inclusive demonstrando-se proteção contra o 

desenvolvimento de tuberculose em modelos animais – até que em 1º de julho de 1921 surge 

a 1ª oportunidade de teste em um ser humano – no momento em que a cepa encontrava-se na 

230ª passagem. O caso de um neonato, cuja mãe tuberculosa havia falecido logo após o parto 

e a avó também tuberculosa, foi vacinado via oral com 6 mg de bile-bacilo divididos em 3 

doses, vindo a desenvolver-se normalmente sem qualquer tipo de reação patológica. Nos 3 

anos seguintes até julho de 1924, 317 neonatos – 67 dos quais eram nascidos e criados em 

famílias com ao menos um caso de tuberculose – foram imunizados (30 mg divididos em 3 

doses de 10 mg dados via oral). Este período serviu para observar os efeitos da vacinação em 

uma escala maior e, se não mais importante, para estudar a possibilidade de reversão da 

virulência uma vez inoculado no hospedeiro humano (CALMETTE, 1931). 

 Nos 7 anos seguintes, quase 1 milhão de crianças foram vacinadas, fato que coincidiu 

com uma significativa queda na mortalidade infantil e apesar dos questionamentos da época 

levantados pela comunidade científica a respeito da eficácia do bile-bacilo na prevenção da 
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tuberculose, sua utilização foi adotada pela Liga das Nações em 1928, sendo também 

distribuído a pesquisadores do mundo todo que, por sua vez, implantaram a produção da 

vacina em suas instituições de origem (CALMETTE, 1931). 

 O incidente de Lubeck, na Alemanha em 1930 foi um marco negativo na história da 

vacina – adiando sua adoção definitiva na prevenção à tuberculose. Naquele ano, 250 

neonatos da referida cidade foram acidentalmente inoculados com uma preparação de BCG 

contaminada com 2/3 de M. tuberculosis e contendo apenas 1/3 de BCG, ocasionando a morte 

de 73 destas crianças. Apesar dos fatos terem sido esclarecidos, o caso reduziu a aceitação da 

população quanto à vacina. (BENEVOLO-DE-ANDRADE et al., 2005). Os números exatos 

são contraditórios na literatura científica, mas se aproximam destes aqui citados (DANIEL, 

2005). Este incidente demonstra que o desenvolvimento da patologia depende bastante do 

hospedeiro infectado. Apesar da inoculação direta com 3 doses de M. tuberculosis 

administradas oralmente logo aos primeiros dias de vida destes neonatos, pouco mais de 25% 

faleceram em seu 1º ano de vida. Cerca de 55% desenvolveram complicações em maior ou 

menor grau devido à tuberculose e os 20% restantes não demonstraram sintoma algum, 

tornando-se apenas positivos ao teste da tuberculina. 

 Somente após o término da 2ª Guerra Mundial e com o risco crescente de uma 

epidemia é que a vacina começou a ser extensivamente utilizada na prevenção da tuberculose 

(BEHR, 2002). Desde então, a vacina BCG é utilizada sistematicamente em diversos países, 

sendo dentre todas as vacinas, a mais utilizada e a única disponível na prevenção da 

tuberculose (BEHR, 2002). No Brasil, Arlindo de Assis – considerado o pai da vacina BCG – 

implantou sua produção na atual Fundação Ataulpho de Paiva após recebê-la de Julio Elvio 

Moreau – dando origem ao nome da subcepa brasileira, BCG Moreau (BENEVOLO-DE-

ANDRADE et al., 2005). 

 Desde a distribuição da cepa BCG original pelo Instituto Pasteur a quase um século 

atrás, as diferentes condições de cultivo e estocagem de cada instituição geraram profundas 

alterações entre a vacina original e as subcepas derivadas (Figura 1). Uma análise a nível 

genômico entre as espécies M. tuberculosis, M. bovis e as subcepas de BCG evidencia uma 

série de mutações, especialmente a deleção de grandes fragmentos genômicos, denominados 

de RD (do inglês “region of difference”), (BROSCH et al., 2007), apontadas como uma das 

principais causas na atenuação da virulência de BCG (GOMES et al., 2011). Outras mutações 

em comparação ao genoma de M. bovis são observadas como as regiões denominadas DU (do 

inglês “tandem duplication”) ou deleções e inserções em genes específicos. Sendo umas das 
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cepas mais próximas, historica e geneticamente à cepa original, a subcepa Moreau é 

considerada uma das mais imunogênicas (HAYASHI et al., 2009; KOZAK; BEHR, 2011). 

 

 

Figura 1 – Filogenia genética das subcepas de BCG. A comparação genômica entre M. 

tuberculosis e M. bovis evidencia 8 RD (RD4 – RD11). A atenuação de BCG exclui a 

RD1 e possivelmente a RD3. Cada subcepa de BCG demonstra deleções RD específicas 

e a inserção de regiões de duplicação em tandem DU. Algumas cepas exibem 

características específicas: as substituições E178K e L47P no gene crp (cAMP receptor 

protein), a perda de um elemento de inserção IS6110, a substituição M1I que inativa a 

expressão de MPB70 e MPB83, a deleção de N-RD18 que une Rv1189 e Rv1191 em 

fase, a deleção de Rv1810 e a deleção no códon 91 do gene phoR. 

 Fonte: (BROSCH et al., 2007). 

 

1.2 Características da vacina BCG 

 

 A profilaxia da tuberculose é realizada através da imunização com BCG e 

convenientemente, há muitas vantagens próprias da vacina como sua segurança e eficácia com 

raros casos de reações adversas, inclusive sendo recomendada pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, na imunização de neonatos. Todo a cadeia de imunização, desde a fabricação, 

transporte e armazenamento favorecem-se da sua estabilidade ao calor e do baixo custo de 

produção da vacina. Suas propriedades adjuvantes da resposta imune (KHALIL et al., 2006) e 
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também por isso, tem sido utilizado no tratamento de câncer de bexiga superficial ou 

carcinoma in situ (KAWAI et al., 2013; SHELLEY et al., 2000) 

 Acredita-se que a imunogenicidade e consequente proteção esteja associada à 

persistência do bacilo no organismo imunizado. Em modelos animais, a persistência do bacilo 

dependente da espécie hospedeira, da subcepa de BCG utilizada e da via de administração 

(KOZAK; BEHR, 2011; LEVERSEN et al., 2012; SAXENA et al., 2002). 

 Atualmente no Brasil, a vacinação com BCG é dada via intradérmica ou percutânea, 

porém, seguindo o modelo adotado por Calmette e Guérin no início da vacinação com BCG, a 

vacina já foi administrada em crianças pela via oral. A via de inoculação pode influenciar na 

intensidade, foco e duração da resposta imune. Em geral, a imunização via oral ou intranasal 

proporciona uma maior carga de bacilos nos pulmões, ao passo que a imunização via 

intradérmica ou intraperitonial concentra os bacilos no baço e linfonodos drenantes locais 

(LAGRANDERIE et al., 1997a,b) . Além disso, os bacilos podem persistir no organismo 

hospedeiro por até 16 semanas após a imunização, estimulando continuamente o sistema 

imune do hospedeiro (KREMER et al., 1998). 

 Independentemente da via, doses menores, p.ex. abaixo de 10
5
 CFU (do inglês 

“colony forming unit”) no modelo murino, tendem a direcionar a resposta imune a um perfil 

Th1 – indicado para patógenos intracelulares p.ex. – e doses maiores, p.ex. acima de 10
7
 CFU, 

a um perfil Th2 (DENNEHY; WILLIAMSON, 2005). Por outro lado, ao utilizarmos doses 

maiores ou várias doses de rBCG podemos direcionar o sistema imune ao perfil Th2 

(NURUL; RAPEAH; NORAZMI, 2010), que pode ser interessante quando se busca a atuação 

de anticorpos específicos, inclusive do tipo neutralizantes (KREMER et al., 1996) 

 Utilizando 10
5
 CFU da cepa BCG Connaught (ATCC #35745) inoculada via 

intratraqueal em camundongos C57BL/6 observamos que estes bacilos permanecem em 

grande número nos pulmões até a 5ª semana. Também se disseminam rapidamente por outros 

órgãos como linfonodos mediastinais e baço, onde a CFU se eleva rapidamente nas duas 

primeiras semanas e se mantém constante pelo menos até a 14ª semana. Até a 2ª semana, os 

pulmões apresentam alguns poucos agregados inflamatórios, compostos por linfócitos e 

macrófagos e, em menor quantidade, neutrófilos (Figura 2, B-C). No pico da infecção, entre a 

3ª e a 5ª semana, se observa uma intensa infiltração linfocitária composta principalmente por 

macrófagos ativados (macrófagos maiores com núcleos alargados e citoplasma eosinofílico) 

(Figura 2, D-E). Entre a 6ª e a 8ª semana, quando a infecção está controlada, ainda se observa 

um grande infiltrado celular composto principalmente de linfócitos (Figura 2, F-G) (FULTON 

et al., 2000). 
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Figura 2 – Pulmão de camundongos infectados com BCG. A) Histologia normal do pulmão 

demonstrando uma ramificação do brônquio (seta) e um artéria (a). B e C) Agregados 

inflamatórios (setas) ao lado dos brônquios (b). D) Intenso infiltrado celular ao redor as 

artérias (seta) e brônquios (b) contendo macrófagos ativados (seta em E). F) Infiltrado 

composto principalmente por linfócitos (seta) e macrófagos (seta em G). Coloração por 

hematoxilina e eosina. 

 Fonte: (adaptado de (FULTON et al., 2000)). 

 

 Ozeki e colaboradores demonstram que a imunização com BCG (via intraperitonial) é 

capaz de fornecer proteção contra um posterior desafio 20 semanas após a imunização, mas 

não com o dobro do tempo, na 40ª semana. A proteção é relacionada ao tipo de resposta 

imune, mais associada ao perfil do tipo Th1 no primeiro momento com altos níveis de IFN-γ, 

mudando para um perfil mais Th2 posteriormente com altos níveis de IL-4 e IL-5 nos 

linfonodos drenantes locais (OZEKI et al., 2011). 

 Kaveh e colaboradores, demonstram existir proteção mesmo 1 ano após a imunização 

(via intradérmica) com 2 x 10
5
 CFU de BCG subcepa Danish 1331 e desafio intranasal com 

M. bovis, utilizando camundongos BALB/c. Neste modelo, a proteção também relaciona-se à 

maior concentração de células produtoras de IFN-γ e a presença de células T CD4
+
 

multifuncionais capazes de produzir mais de uma citocina (KAVEH et al., 2011). 
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 Quando instilado ou injetado via intravesical, o BCG adere às células da superfície do 

urotélio e é internalizado resultando na secreção de diversas moléculas imunoestimulatórias 

como IL-1, IL-6, TNF-α e GM-CSF no lúmen urotelial. Como consequência, ocorre um 

influxo leucocitário diversificado – constituído de neutrófilos, macrófagos, linfócitos, células 

dendríticas e células NK – que, por sua vez, produz mais citocinas e quimiocinas (LUO; 

HENNING; O'DONNELL, 2011). Apesar do desconhecimento dos mecanismos de ação, o 

BCG é eficiente na diminuição da recorrência e redução na progressão do tumor (KIM; 

STEINBERG, 2001). 

 

1.3 O BCG recombinante 

 

 Desenvolvida há quase 100 anos e administrada em mais de 3 bilhões de indivíduos de 

todas as partes do mundo, a vacina de BCG hoje é base de processos de melhoramento através 

da biologia molecular associada à vacinologia reversa. 

 Desde a geração dos primeiros vetores de expressão em micobactéria (JACOBS et al., 

1989) o objetivo fundamental é produzir uma vacina multivalente que se beneficie das 

propriedades vantajosas do BCG. Diversas cepas de BCG recombinante (rBCG) foram 

desenvolvidas com a capacidade de expressar antígenos proteicos de diferentes patógenos, 

com alguns casos de resposta imune protetora. Tais trabalhos incluem tanto a expressão de 

antígenos de organismos eucariotos mais complexos como helmintos, e unicelulares como 

protozoários; quanto de procariotos mais simples como bactérias, além de antígenos de vírus e 

proteínas imunoestimulatórias como toxinas e citocinas (BASTOS et al., 2009). 

 Anterior ao desenvolvimento das cepas recombinantes, o BCG era utilizado como 

adjuvante da resposta imune, apenas misturado a extratos antigênicos de parasitas como 

Leishmania (FORTIER et al., 1987) ou Schistosoma (JAMES; PEARCE, 1988; JAMES; 

PEARCE; SHER, 1987). O racional destas abordagens baseia-se na indução de citocinas 

como IFN-γ e IL-2 e ativação de macrófagos, características do perfil tipo Th1 da resposta 

celular efetora – proporcionadas justamente pela adjuvância do BCG. 

 

1.3.1 Vetores de expressão micobacterianos 

 

 Historicamente, os primeiros vetores desenvolvidos para modificar geneticamente 

espécies micobacterianas (Quadro 1) foram criados pela combinação aleatória de sequências 

genéticas do micobacteriófago TM4 de M. avium ou do fago temperado L1 à um cosmídeo de 
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E. coli. Estes plasmídeos-ponte E. coli-micobactéria, denominados de fasmídeos, replicam-se 

como plasmídeo em E. coli e podem se replicar em micobactéria como fagos (JACOBS; 

TUCKMAN; BLOOM, 1987) ou integrar-se em sítios específicos no DNA genômico 

(SNAPPER et al., 1988). 

 

Quadro 1 – Primeira geração de vetores para recombinação em micobactéria 

IDENTIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIA 

pHC79 
Cosmídeo de E. coli. Possui origem de replicação 

ColE1 e gene de resistência à ampicilina. 
(JACOBS; 

TUCKMAN; 

BLOOM, 1987) phAE1 

Selecionado por resistência à ampicilina da 

mistura de fragmentos genômicos de fago TM4 e 

cosmídeo pHC79. Replica-se em M. smegmatis e 

E. coli. 

phAE15 
Substituindo o fago TM4 pelo temperado L1, e 

misturado ao cosmídeo pHC79. 

(SNAPPER et 

al., 1988) 

phAE19 
Inserção do gene aph conferindo resistência à 

canamicina, no fasmídeo phAE15. 

pIJ666 

Plasmídeo contendo gene neo de resistência a 

neomicina/canamicina, a origem de replicação 

P15A, e o gene cat de resistência à cloranfenicol 

pYUB12 
Mistura dos fragmentos plasmidiais de pAL5000 

de M. fortuitum e pIJ666.  

 Esta primeira geração de plasmídeos-ponte demonstrou a possibilidade de se 

transformar geneticamente espécies micobacterianas. No entanto, seu tamanho, falta de sítios 

de restrição adequados para clonagem e sua instabilidade em BCG na ausência de antibióticos 

tornavam estes vetores pouco práticos. 

 Na segunda geração, graças a identificação das sequências funcionais de cada 

fragmento (Quadro 2), novos plasmídeos-ponte foram construídos, denominados pMV261 e 

pMV361, ainda utilizados atualmente (STOVER et al., 1991). São variados os elementos que 

podem estar presentes em um vetor micobacteriano, mas essencialmente se observam: um 

gene marcador de resistência a antibiótico ou gene de complementação auxotrófica, origem de 

replicação em E. coli para expansão do plasmídeo, origem de replicação em micobactéria ou 

sítio para integração ao genoma, promotor ativo em micobactéria autólogo ou oriundo de 

p.ex. micobacteriófagos e sítios de enzimas de restrição para inserção de sequèncias de 

interesse (BASTOS et al.). 
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Quadro 2 – Descrição dos fragmentos genéticos presentes em vetores micobacterianos 

frequentemente usados 

FRAGMENTO VETOR DESCRIÇÃO 

oriM 

pMV261 (STOVER et 

al., 1991) 

Origem de replicação oriunda de M. 

fortuitum. 

oriE Origem de replicação oriunda de pBR322 

aph 
Confere resistência à canamicina oriundo de 

Tn903 

phsp60 
Promotor da proteína hsp60 oriundo de BCG 

incluindo os primeiros 6 aminoácidos 

rrnAB_T1 Terminador transcricional 

MCS Sítio de multiclonagem 

attP e int 

pMV361 (STOVER et 

al., 1991) 

Sítio e gene para integração ao genoma 

oriundos do micobacteriófago L5. 

pYUB1336 

(SWEENEY et al., 

2011) 

Plasmídeo utilizado para a gerar IKEPLUS, a 

cepa de M. smegmatis capaz de proteger 

contra o desafio de M. tuberculosis. Integra-

se ao genoma no sítio attP. 

phAE159 (SWEENEY 

et al., 2011) 

Derivado do fago TM4, possui a capacidade 

de inserir fragmentos de até 10 kb no genoma 

micobacteriano. 

pBlaF* 
pLA71 (LIM et al., 

1995) 

Promotor da β-lactamase de M. fortuitum 

modificado. 

Shine-Dalgarno 

pMIP12 

(LE DANTEC et al., 

2001) 

Sequência codificante para um sítio RBS de 

ligação ribossomal. 

c-myc epitope 

tag 

pJEX65 

(SPRATT et al., 2005) 

Marcador geneticamente ligado a porção 

terminal do gene a ser transcrito utilizado 

para facilitar a detecção da proteína traduzida. 

Sequência sinal 

pJEX65 (SPRATT et 

al., 2005) 

pLA71 

(NASCIMENTO et al., 

2000) 

Uma sequência sinal para exportação ou 

direcionamento à membrana justaposto ao 

ATG. Pode ser derivada do antígeno alfa de 

M. tuberculosis, Ag85B de BCG ou β-

lactamase de M. fortuitum 

Ms6 e Giles 
pML1361 e pML1357 

(HUFF et al., 2010) 

Sítios de integração do genoma 

micobacteriano. 

 

 Estes recursos genéticos utilizados na transformação micobacteriana apresentam 

vantagens e desvantagens associadas. Os vetores integrativos tendem a ser mais estáveis ao 

passo que vetores extracromossomais, por manterem mais cópias, geralmente exibem maiores 

níveis de expressão (STOVER et al., 1991). A escolha do promoter utilizado para direcionar a 

expressão do gene de interesse é essencial, pois será um dos fatores mais determinantes na 
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expressão do mesmo. A presença de uma sequência sinal após o códon de iniciação pode 

direcionar a exportação da proteína de interesse para compartimentos subcelulares específicos 

ou ao ambiente extracelular. Uma sequência Shine-Dalgarno, anterior ao códon de iniciação, 

será um sítio RBS no mRNA transcrito (do inglês, “ribosome binding site”) e poderá auxiliar 

na tradução da proteína. Já a utilização de genes sintéticos com códon otimizado para 

micobactéria adequa a tradução para uso de tRNAs mais abundantes facilitando assim o 

processo de tradução (DENNEHY; WILLIAMSON, 2005). Além de otimizarmos o cassette 

de expressão compreendendo promotor e gene, é possível otimizar a região da origem de 

replicação elevando a estabilidade e o nível de expressão (GRIFFIN; WILLIAMSON; 

CHAPMAN, 2009). 

 

1.3.2 Promotores micobacterianos 

 

 Além do promotor de hsp60 utilizado nos vetores da 2ª geração pMV261 e pMV361, 

outros promotores também foram empregados com sucesso. São os promotores de hsp70 de 

BCG, do antígeno alfa de M. kansassi, da IS900 ORF de M. paratuberculosis (PAN), o 

promotor da proteína de 19 kDa de M. tuberculosis, da proteína de 18 kDa de M. leprae e o 

promotor da β-lactamase de M. fortuitum, pBlaF* (BASTOS et al., 2009). Este último é 

bastante utilizado por nosso laboratório, inserido nos plasmídeos pLA71, pLA73 e pMIP12. 

 Alguns promotores podem ser induzidos em ocasiões específicas. O promotor da 

proteína de 18 kDa de M. leprae aparenta induzir maior expressão da β-galactosidase clonada 

à jusante, durante a infecção do macrófago e menor in vitro. Já o promotor de hsp60 de BCG 

aparenta induzir expressão de forma mais constitutiva (DELLAGOSTIN et al., 1995), apesar 

de ser induzível em certas condições de estresse, como a súbita elevação de temperatura de 37 

a 45
o
C (BATONI et al., 1998). Paralelamente, o promotor de hsp60 pode proporcionar mais 

instabilidade ao plasmídeo que outros promotores, como o promotor da proteína de 18 kDa de 

M. leprae e do antígeno 85A de M. tuberculosis (AL-ZAROUNI; DALE, 2002). 

 Ao conseguirmos definir níveis de expressão ou direcionamento precisos, podemos 

controlar mais eficientemente a resposta imunológica necessária à vacina multivalente. Os 

promotores e vetores micobacterianos, assim como outros componentes regulatórios 

importantes (Quadro 2) são revisados por Bastos (BASTOS et al., 2009).  
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1.3.3 Expressão de citocinas em BCG recombinante 

 

 A expressão em BCG de moléculas imunoestimulatórias, como a citocina IL-2, altera 

o perfil da resposta imune induzida pela vacina e muito se investiga estas inclusões para 

melhorar as propriedades adjuvantes do BCG (YAMADA et al., 2000). Um fato interessante é 

que pequenas diferenças na construção do vetor micobacteriano possuem um grande impacto 

na capacidade de cada cepa de rBCG modular a resposta imune do hospedeiro imunizado. Por 

exemplo, um vetor micobacteriano expressando IL-2 sob o direcionamento de uma sequência 

sinal de exportação oriunda do alfa antígeno de BCG é capaz de modificar a produção das 

citocinas IL-2 e IFN-γ (O'DONNELL et al., 1994) e o perfil de isotipos IgG1 e IgG2a 

(YOUNG; O'DONNELL; BUCHAN, 2002). 

 A expressão de IL-18 em BCG também promove a modulação da resposta imune 

induzindo principalmente IFN-γ, em camundongos C57BL/6, podendo ser um efeito 

específico para cada linhagem do modelo murino. Um efeito interessante está na menor 

recuperação em CFU destes rBCGs dos animais imunizados. Tal fato, indica que a 

potencialização da resposta imune pelo rBCG ao expressar moléculas imunoestimulatórias 

também pode resultar na sua maior eliminação pelo organismo hospedeiro (LUO et al., 2004; 

SLOBBE et al., 1999). Ao interferir na persistência do bacilo no organismo poderíamos, por 

outro lado, comprometer sua eficiência como vacina protetora. 

 

1.3.4 Expressão de citolisinas em BCG recombinante 

 

 Os acontecimentos que seguem a imunização de BCG são: o BCG é fagocitado por 

macrófagos residentes e contido no fagossomo destes. Uma parte dos bacilos imunizados 

consegue sobreviver por longos períodos ao elevar o pH do fagossomo para um pH neutro, e 

ao inibir a fusão do fagossomo ao lisossomo. Outra parte dos bacilos é processada e seus os 

antígenos apresentados especialmente ao sistema imune via MHC de classe II – estimulando 

preferencialmente a ativação de linfócitos T CD4
+
. 

 A expressão de proteínas citolíticas como a listeriolisina O de Listeria monocytogenes 

em BCG visa o escape do bacilo ou de seus antígenos através da perfuração da membrana do 

fagossomo e apresentação antigênica via MHC de classe I – elevando a resposta de linfócitos 

T CD8
+
 (CONRADT; HESS; KAUFMANN, 1999; HESS et al., 1998). 

 Se a atividade da proteína é importante ao propormos BCG recombinante, será 

necessário analisar o ambiente intrafagossomal em que se localiza o BCG. O pH do neutro do 
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fagossomo contendo os bacilos de BCG contrasta com o pH ótimo para a atividade da 

listeriolisina de 5,8. A construção de uma cepa de BCG deletada do locus para urease C 

(REYRAT; BERTHET; GICQUEL, 1995) inibe a capacidade do BCG de neutralizar o pH 

intrafagossomal e, de fato, este BCGΔureC expressando a listeriolisina em um pH ótimo para 

sua atividade citolítica é mais imunogênico (CONRADT; HESS; KAUFMANN, 1999) 

(DESEL et al., 2011) e, como vacina, induz maior proteção contra a infecção de M. 

tuberculosis (GRODE et al., 2005). Esta cepa atualmente denominada VPM 1002 encontra-se 

em ensaios clínicos de fase II (BRENNAN; THOLE, 2012). De maneira similar, a criação de 

um rBCG (AERAS-422) que possui integrado ao seu genoma o cassete de expressão da 

perfringolisina O de Clostridium perfringens exatamente no locus da urease C e, 

complementado pela adição de antígenos imunodominantes de M. tuberculosis, também 

encontra-se em ensaio clínico de fase I (SUN et al., 2009). 

 

1.3.5 Expressão dos fragmentos RD perdidos na atenuação do BCG 

 

 Os fragmentos genômicos RD perdidos durante o processo de atenuação do BCG 

contêm várias ORFs (do inglês “open reading frame”) que, se reintroduzidas, aumentam a 

imunogenicidade da vacina. Um dos fragmentos genômicos mais importantes, contido no 

genoma de M. bovis patogênico, mas não em M. bovis BCG é a região RD1. Em suas 9,5 kb 

estão distribuídas 9 ORFs e alguns promotores putativos, incluindo o sistema de secreção esx-

1 responsável pela exportação dos antígenos imunodominantes CFP-10 (do inglês “10 kDa 

culture filtrate protein”) e ESAT-6 (do inglês “6 kDa early secretory antigenic target”). 

 Esta região RD1 é considerada essencial na atenuação do BCG, pois está presente 

somente nas cepas patogênicas, M. bovis e M. tuberculosis. Além disso, a deleção da região 

RD1 em M. tuberculosis diminui significativamente sua virulência em animais experimentais 

infectados, possivelmente por inibir a citólise das células infectadas e a consequente invasão 

de outras células (HSU et al., 2003). Já a reintrodução deste fragmento em BCG aumenta sua 

persistência no organismo hospedeiro infectado e eleva sua imunogenicidade (PYM et al., 

2003). 

 Uma possível explicação pode estar na capacidade de perfuração de membranas 

proporcionada pelo sistema ESX-1. A deleção da região RD1 no genoma de M. tuberculosis 

inibe a translocação dos bacilos fagocitados pelo macrófago fagossomo ao citosol e, 

reciprocamente a introdução da região RD1 em BCG promove seu escape do fagossomo 

(HOUBEN et al., 2012), uma correlação clara entre a região RD1 e a patogênese. 
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1.3.6 Expressão de antígenos heterólogos 

 

 O BCG tem sido usado para a apresentação de antígenos heterólogos de diversos 

patógenos, vírus bactérias e parasitas. Por ser uma bactéria intracelular e induzir uma resposta 

imune do tipo Th1, torna-se apropriada para o desenvolvimento de uma vacina contra 

patógenos que requerem este tipo de resposta imune para proteção. 

 Em nosso laboratório, foi demonstrado que a imunização com o rBCG, expressando a 

subunidade 1 da toxina PT de Bordetella pertussis (NASCIMENTO et al., 2000), é eficaz na 

proteção de camundongos desafiados com o patógeno. Por induzir uma resposta imune do 

tipo Th1, esta cepa foi utilizada terapeuticamente em modelo de câncer de bexiga em 

camundongos. O tratamento com este rBCG foi capaz de diminur o tamanho do tumor e 

aumentar a sobrevida dos animais quando comparado com os animais tratados com BCG 

selvagem (ANDRADE et al., 2010). 

 Para muitos modelos de proteção em animais experimentais relacionados à atuação da 

resposta imune do tipo Th1, como nos casos de Leishmania spp., Plasmodium spp. ou 

Toxoplasma gondii, coincidentemente, parasitas intracelulares, o BCG tem sido utilizado por 

sua adjuvância (BASTOS et al., 2009; OHARA; YAMADA, 2001) 

 Camundongos imunizados com a forma recombinante de BCG expressando a 

proteinase gp63, antígeno de superfície comum às espécies de Leishmania como L. major e L. 

mexicana, quando desafiados com as formas mastigota e amastigota do protozoário L. 

mexicana demonstram uma lesão cutânea diminuída (CONNELL et al., 1993). Outra cepa de 

rBCG expressando o mesmo antígeno gp63 demonstra diminuir a lesão cutânea causada pelo 

desafio de L. major (ABDELHAK et al., 1995). Estes casos demonstram o efeito 

determinante que a dose de rBCG e via de administração causam na diminuição ou não da 

lesão cutânea. Abdelhak e colaboradores ainda observam que um sistema de expressão é mais 

efetivo que outro na diminuição da lesão (ABDELHAK et al., 1995). 

 Outros antígenos de parasitas também foram expressos sob a forma de rBCG, como: 

CSP (do inglês “circumsporozoite surface protein”) (ARAMA et al., 2012; HAESELEER et 

al., 1993) e MSP-1 (do inglês “merozoite surface protein-1”) (NURUL; RAPEAH; 

NORAZMI, 2010) ou MSP-2 do gênero Plasmodium (ZHENG; XIE; CHEN, 2002). Cada 

cepa de rBCG construída demonstra ser capaz de estimular especificamente o sistema imune e 

há indícios de que essa estimulação é dada pela persistência do bacilo no organismo, uma vez 

que a imunização com bacilos mortos por calor não estimulam eficientemente o sistema 

imune (ZHENG; XIE; CHEN, 2002).  
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 De Toxoplasma gondii, foram construídas cepas de rBCG expressando os antígenos 

ROP-2 (do inglês “rhoptry protein 2”) e GRA-1 (do inglês “granule antigen 1”) também 

com a demonstração de resposta imune específica porém os dados de proteção – determinados 

pela sobrevivência de camundongos infectados – demonstram uma pequena diferença em 

relação ao grupo imunizado unicamente com BCG selvagem (SUPPLY et al., 1999; WANG 

et al., 2007). 

 Em um dos poucos estudos publicados de humanos imunizados com rBCG, o rBCG 

expressando o antígeno OspA (do inglês “outer surface protein A”) de Borrelia burdorferi foi 

administrado a indivíduos adultos em diferentes doses. A maior parte dos indivíduos 

administrados com as maiores doses de rBCG tornam-se PPD positivo (preparação antigênica 

de BCG, do inglês “purified protein derivative”), contudo anticorpos específicos anti-OspA 

não são detectados (EDELMAN et al., 1999). 

 Os antígenos Sm14 (do inglês “fatty acid binding protein”) e Sm28GST (do inglês 

“glutathione S-transferase”) de Schistosoma mansoni já foram expressos de forma heteróloga 

em rBCG (KREMER et al., 1996; VARALDO et al., 2004). O rBCG expressando Sm14 

desenvolvido em nossos laboratórios, foi capaz de induzir uma resposta imune específica em 

animais experimentais imunizados. Ao desafiar estes animais com cercárias, a forma 

infectante de S. mansoni, verificou-se um alto nível de proteção (VARALDO et al., 2004). 

 Apesar de diversas cepas de rBCG terem sido geradas com a habilidade de expressar 

diferentes antígenos e outras moléculas, uma das grandes limitações de uma vacina 

multivalente baseada em BCG recombinante está nos níveis de expressão destes genes 

inseridos. Vários são os fatores que determinam a expressão em BCG como: o conteúdo GC e 

utilização de códons do gene inserido especialmente se heterólogo. O alto conteúdo GC de 

genomas micobacterianos e consequentemente os códons disponíveis às micobactérias faz 

com que os genes de organimos com alto conteúdo AT em seus genomas tenham sua tradução 

dificultada (DENNEHY; WILLIAMSON, 2005). 

 Por fim, por ser uma vacina inserida atualmente no calendário de imunização de 

muitos países, a implantação e aceitação de uma vacina recombinante baseada no BCG 

possuiria maiores chances de sucesso. 

 

1.4 Doenças tropicais negligenciadas 

 

  O advento de medidas sanitárias e o desenvolvimento de novos antibióticos de amplo 

espectro assim como a adoção de medidas profiláticas não conseguiu erradicar os malefícios 
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impostos pelas doenças infecciosas, que persistem como a principal causa pela morte de 

crianças no mundo inteiro (W.H.O., 2012), especialmente dada a localização destas doenças 

concentradas nos países subdesenvolvidos onde condições sanitárias e o acesso a 

quimioterápicos é deficitário. 

 Neste contexto, as doenças tropicais negligenciadas ou NTDs (do inglês “neglected 

tropical diseases”) representam um segmento especialmente sensível à saúde pública, pois 

comumente restringem-se às populações mais pobres (Figura 3) (HOTEZ et al., 2009). 

 

 

Figura 3 – Distribuição e co-incidência geográfica das doenças negligenciadas mais 

prevalentes. São malária, esquistossomose, leishmaniose, helmintíases transmitidas 

pelo solo, ascaridíase, trichuríase, filariose linfática, tracoma, oncocisticercose, doença 

de Chagas, dengue e tripanossomíase. Os países afetados por cinco (bege), seis (rosa) 

ou sete (vermelho) doenças estão realçados na figura. 

 Fonte: (HOTEZ et al., 2009). 

 

 As recomendações da OMS para o controle e prevenção de NTDs atualmente se 

baseiam em: quimioterapia preventiva, controle de vetores, disponibilização de água, 

sanitização e higiene, controle veterinário e acompanhamento de casos. Estas medidas devem 

ser adotadas em conjunto e, se não continuadas por longos períodos, há o risco do 

ressurgimento da doença. Com recursos limitados de ordem humana, financeira e estrutural, a 

implementação e manutenção de tais programas é de uma logística complexa, por vezes, 

subestimada e, que pode ser invalidada caso não abranja toda uma área endêmica (W.H.O., 

2010). 
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Quadro 3 – Prevalência, mortalidade e as medidas de controle epidemiológico adotadas 

para as principais NTDs 

DOENÇA MORTALIDADE 
PREVALÊNCIA 

GLOBAL 

MEDIDAS DE 

CONTROLE 

Helmintíases 

transmitidas pelo solo 
24.000 – 415.000 600 milhões Administrações massivas 

Ascaridíase 3.000 – 65.000 800 milhões Administrações massivas 

Trichuríase 3.000 – 60.000 600 milhões Administrações massivas 

Filariose linfática 3.000 – 10.000 120 milhões Administrações massivas 

Esquistossomose 15.000 – 280.000 200 milhões Administrações massivas 

Tracoma < 500 84 milhões 
Estratégia integrada 

(SAFE)* 

Oncocisticercose < 500 37 milhões Administrações massivas 

Dengue 19.000 50 milhões 
Controle do vetor Aedes 

aegypti 

Leishmaniose 51.000 12 milhões 
Detecção e controle de 

casos. Controle de vetor 

Doença de Chagas 

(tripanossomíase 

americana) 

14.000 8 – 9 milhões 
Controle de vetor 

(triatomíneos) 

Tripanossomíase 

africana 
48.000 < 100.000 

Detecção e controle de 

casos. Controle de vetor. 

*SAFE: sigla para a estratégia que adota cirurgia (S), antibióticos (A), limpeza facial (F) e controle 

ambiental (E) 

Fonte: Adaptado de (HOTEZ et al., 2009): 

 

1.5 A esquistossomose e o parasita Schistosoma mansoni 

 

 Uma destas doenças tropicais negligenciadas de maior prevalência é a 

esquistossomose. São mais de 200 milhões de pessoas afetadas ao redor do mundo, 

especialmente em 74 países, cuja situação de endemia (GRYSEELS et al., 2006) coloca sob 

risco outras 779 milhões. Destas, mais de 90% encontram-se na África subsaariana (HOTEZ; 

FENWICK, 2009; STEINMANN et al., 2006). 

 No Brasil (Figura 4), há ocorrência apenas da espécie S. mansoni, com estimativas de 

que 5,4% da população esteja infectada, concentrada em 9 Estados endêmicos (BRASIL, 

2011). Todavia, a falta de dados fidedignos pode subestimar as estatísticas de distribuição e 

prevalência (PIERI; FAVRE, 2007). Segundo o Ministério da Saúde, somente em 2011 foram 

notificados mais de 63 mil casos de esquistossomose no país. A maioria dos casos ocorrem 

nos estados de Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia (BRASIL, 2012). 
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Figura 4 – Distribuição da esquistossomose no Brasil. A ocorrência da doença se concentra 

principalmente na região nordeste, incluindo Maranhão, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, 

Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e a Paraíba. 

 Fonte: (AMARAL et al., 2006). 

 

1.5.1 Controle epidemiológico da esquistossomose 

 

 A inexistência de uma vacina profilática, capaz de prevenir a infecção ou diminuir a 

morbidade da patologia associada à esquistossomose, torna o controle da doença baseado na 

administração quimioterápicos como a oxamniquina (OXA) e o praziquantel (PZQ). O PZQ 

possui uma alta eficácia, baixa toxicidade e baixo custo de produção o que a torna a droga de 

escolha tanto em tratamentos curativos individuais quanto nas administrações massivas de 

populações de áreas endêmicas (VAN DER WERF et al., 2003). 

 Apesar de ser aceita como mecanismo de controle – até mesmo pela indisponibilidade 

de uma alternativa viável – a adoção da quimioterapia massiva e periódica é preocupante. Em 

primeiro lugar, ela não impedirá a reinfecção do paciente e pode selecionar as cepas menos 

susceptíveis ao fármaco, fato já observado em laboratório. Outro questionamento diz respeito 

à eficácia em campo onde as taxas de cura variam bastante atingindo uma taxa mínima de 

60%, todavia taxas de 100% de cura nunca foram reportadas (DOENHOFF; CIOLI; 

UTZINGER, 2008). Por fim, as estimativas mais atuais apontam para menos de 10% a 
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população endêmica que esteja recebendo algum tratamento de forma continuada (HOTEZ; 

FENWICK, 2009). 

 No cenário atual, o praziquantel é virtualmente a única droga eficaz no cuidado 

profilático e terapêutico da esquistossomose. Com poucas alternativas, e até mesmo pela falta 

de conhecimento sobre seu mecanismo de ação a nível molecular (DOENHOFF; CIOLI; 

UTZINGER, 2008; GREENBERG, 2005), cresce a preocupação sobre os efeitos deletérios de 

seu uso massivo e continuado. 

 

1.5.2 Ciclo de vida do S. mansoni 

 

 Na história natural da doença (Figura 5), o hospedeiro humano infectado libera os 

ovos do parasita nas fezes, que ao entrarem em contato com a água, eclodem em miracídeos 

que, por sua vez, infectam o hospedeiro intermediário, o caramujo da espécie Biomphalaria 

glabrata. No caramujo, sucessivas gerações de esporocistos geram as cercárias, que uma vez 

liberadas no meio aquático são capazes de infectar o hospedeiro humano através da pele 

(C.D.C., 2008). 

 No hospedeiro humano, as cercárias atravessam as camadas da epiderme e derme, 

perdem a cauda bifurcada transformando-se em esquistossômulos que, continuam migrando 

até o sistema sanguíneo e linfático. Uma vez na corrente circulatória, seguem o fluxo e 

migram passivamente através dos vasos chegando aos pulmões e, passando pelo ventrículo 

esquerdo do coração – finalmente chegam ao fígado. Neste órgão, encontram o ambiente ideal 

para desenvolverem-se em vermes adultos machos e fêmeas. Estes vermes formam casais e 

migram para as veias mesentéricas onde as fêmeas promovem sua oviposição. Estes ovos, ou 

seguem a corrente sanguínea e acabam presos nos microcapilares do fígado, ou eventualmente 

atravessam o lúmen das veias e mucosa intestinal sendo excretados junto às fezes, assim 

reiniciando o ciclo (PEARCE; MACDONALD, 2002; ROSS et al., 2002). 

 



39 

 

 

 

Figura 5 – Ciclo de vida do Schistosoma mansoni. 

 Fonte: (ROSS et al., 2002). 

 

1.5.3 Desenvolvimento de vacinas: O modelo de proteção de cercárias irradiadas 

 

 Uma alternativa à quimioterapia seria a vacinação. Uma vacina profilática poderia 

atingir proteção sem induzir resistência e até mesmo uma vacina que não esterilize, mas que 

seja capaz de diminuir a morbidade seria benéfica (MCMANUS; LOUKAS, 2008; 

OLIVEIRA et al., 2008; SIDDIQUI et al., 2008). 

 Desenvolver uma vacina anti-esquistossomose é algo factível e o principal argumento 

se baseia em modelos animais imunizados com cercárias atenuadas por radiação que 

demonstram altos níveis de proteção ao serem desafiados com cercárias normais. A proteção é 

demonstrada em modelos mais próximos de humanos como babuínos e chimpanzés, porém a 

maior parte dos dados é oriunda do modelo murino (BICKLE, 2009). 
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 As cercárias atenuadas com uma dose ótima de irradiação penetram a pele igualmente 

às cercárias normais e também são capazes de desenvolver-se em esquistossômulos. A grande 

maioria atravessa as camadas da pele e migra intravascularmente até aos pulmões (Figura 6). 

Apenas uma pequena fração dos parasitas penetrantes consegue ultrapassar os pulmões e 

cerca de 10% destes são encontrados no fígado e órgãos sistêmicos (Figura 6d, Figura 6e). 

Porém, parasitas atenuados com altas doses de radiação gama morrem na pele e não migram 

aos pulmões, tampouco induzem proteção. Por isto, acredita-se que a sensibilização da pele, 

por meio das células T dérmicas e dos linfonodos drenantes locais ou sDLN (do inglês “skin 

draining lymph nodes”) não são suficientemente fortes para induzir uma resposta imune 

adequada (HEWITSON; HAMBLIN; MOUNTFORD, 2005). Ainda, a sensibilização do 

pulmão é essencial na contenção dos parasitas e até mesmo em animais naive o pulmão é o 

principal órgão de atrito à migração do parasita (WILSON, R. A.; COULSON, 2009). 

 

 

Figura 6 – Migração dos parasitas no modelo murino. O número de parasitas S. mansoni nos 

diferentes órgãos A) pele, B) total, C) pulmões, D) órgãos sistêmicos e E) fígado, baço e 

intestinos, indica o padrão de migração, em camundongos previamente imunizados com 

cercárias irradiadas e desafiados (linha pontilhada) ou apenas infectados (linha contínua). 

 Fonte: (WILSON, R. A.; COULSON, 2009). 

 

 A indução de proteção por cercárias irradiadas baseia-se na hipótese de que ao migrar 

mais lentamente (Figura 6) o parasita irradiado interaja mais intimamente com o sistema 

imune do hospedeiro (Figura 7b). Já na pele, uma parcela morre e tem seus antígenos 

sequestrados pelos linfonodos enquanto a outra parcela hábil em migrar persiste por mais 

tempo nos linfonodos drenantes locais (Figura 7a). Este primeiro estímulo na pele promove 

uma intensa proliferação de células T efetoras específicas (WILSON, R. A.; COULSON, 

   Imunizados 

   Não imunizados 
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2009), que são liberadas na corrente circulatória. Quando os parasitas irradiados hábeis em 

migrar chegam aos pulmões, estas células são recrutadas pelos linfonodos mediastinais e se 

desencadeia um intenso influxo de leucócitos da circulação para o parênquima pulmonar e 

vias respiratórias. Em sua grande maioria estas células são linfócitos T CD4
+
, uma minoria 

CD8
+
 e apenas 5% são linfócitos B (COULSON; WILSON, 1997; WILSON, R. A.; 

COULSON, 2009). 

 

 

Figura 7 – Interação dos parasitas atenuados por radiação com o sistema imunológico 

no modelo murino. (a) Célula dendrítica (DC) em contato com a superfície de um 

esquistossômulo atenuado (S) no sDLN. Escala = 0,1 µm. (b) Contato do endotélio 

capilar do pulmão (EN) e o esquistossômulo (T). Escala = 0,25 µm. (c) Esquistossômulo 

do desafio (S) no pulmão de um camundongo imunizado cercado por um foco 

inflamatório predominantemente composto por linfócitos e monócitos. Escala = 50 µm. 

 Fonte: (WILSON, R. A.; COULSON, 2009). 

 

 Quando o desafio é realizado com parasitas viáveis, os pulmões do camundongo – já 

sensibilizados – rapidamente armam um foco inflamatório composto principalmente de 

linfócitos T CD4
+
 e macrófagos em torno dos esquistossômulos (Figura 7c), que impedem a 

continuidade da migração (COULSON; WILSON, 1997; WILSON, R. A.; COULSON, 

2009). Acredita-se que a proteção, neste modelo, seja proveniente da rapidez com que as 

células, principalmente linfócitos T, desencadeiam o foco inflamatório ao redor dos parasitas, 

bloqueando a migração (WILSON, R. A.; COULSON, 2009). 

 Supõe-se que a proteção, neste modelo, não seja determinada por mecanismos 

citotóxicos, pois apesar de os parasitas não se desenvolverem se deixados in situ, eles 

encontram-se morfologicamente inalterados e, ainda, se forem recuperados e injetados na veia 

porta de camundongos naive, desenvolver-se-ão normalmente em vermes adultos (WILSON, 
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R. A., 1992). Ambos os perfis tipo Th1 e Th2 da resposta imune parecem ter sua importância, 

especialmente nas situações em que mais doses são administradas (HOFFMANN et al., 

1999); no entanto, os maiores níveis de proteção até hoje atingidos, envolveram uma única 

dose de cercárias irradiadas e a administração de IL-12 recombinante (WYNN et al., 1995), o 

que favoreceria o perfil Th1 da resposta imune. 

 

1.5.4 Vacinas para esquistossomose 

 

 Diferentes estratégias visando o desenvolvimento de uma vacina contra a 

esquistossomose foram adotadas valendo-se de vacinas de DNA, peptídeos e proteínas 

recombinantes associadas em diferentes formulações e adjuvantes, além de vacinas baseadas 

em vetores vivos, incluindo o BCG (MCMANUS; LOUKAS, 2008; OLIVEIRA et al., 2008; 

SIDDIQUI et al., 2008). 

 Alguns dos candidatos mais promissores foram avaliados em um teste conjunto 

conduzido pela Organização Mundial da Saúde (O.M.S.) em meados de 1990 utilizando os 

antígenos: IrV5, Sm28GST e Sm14 como proteínas recombinantes, paramiosina em sua 

forma nativa purificada, TPI e Sm23 como peptídeos sintéticos). O relatório final concluiu 

que “nenhuma das formulações antigênicas testadas alcançou o limiar pré-estabelecido de 

40% ou mais de proteção” (WILSON, R ALAN; COULSON, 2006). Por 40% de proteção 

entende-se, no modelo animal utilizado, em que o número de vermes recuperados diminui em 

média 40% nos animais imunizados, em relação ao número de vermes recuperados do grupo 

não imunizado. 

 A hipótese por trás dos baixos níveis de proteção no ensaio clínico conduzido pela 

O.M.S. em parte está na localização destas proteínas no parasita. Excetuando-se a Sm23 que 

pode estar na superfície do parasita e, portanto, exposta ao sistema imune do hospedeiro, 

todos os outros antígenos testados possuem localização citosólica ou são componentes do 

citoesqueleto. A IrV5 (miosina de 68 kDa) e a Sm97 (paramiosina de 97 kDa) são proteínas 

musculares. A Sm28GST (glutathione-S-transferase de 28 kDa), a TPI (triose phosphate 

isomerase de 28 kDa) e a Sm14 (fatty acid binding protein de 14 kDa) são enzimas 

citosólicas. 

 Há ainda o questionamento a respeito do período, durante o ciclo de vida do parasita, 

em que estas proteínas estão presentes. A paramiosina e a Sm28GST são encontradas na fase 

adulta do esquistossômulo. A miosina, a TPI e a Sm23 se encontram em todas as fases. A 

Sm14 é encontrada nas fases de esquistossômulo e de verme adulto. 
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Quadro 4 – Características dos antígenos testados pelo O.M.S. em 1996 
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Sm28 (GST) Citosol Enzima Todos 30 – 60 40 – 60 
40 

(babuíno) 

Sm97 

(paramiosina) 
Músculo 

Proteína 

muscular 

Verme 

adulto e 

sômulo 

30 – – 

IrV5 

(miosina) 
Músculo 

Proteína 

muscular 
Todos 50 – 70 95 

25 

(babuíno) 

TPI Citosol Enzima Todos 30 – 60 – – 

Sm23 Membrana – Todos 40 – 50 – – 

Sm14 
Citosol e 

tegumento 

Proteína 

ligadora a 

ácidos graxos 

Verme 

adulto e 

sômulo 

65 – 
100 

(coelho) 

 

 Supõe-se que antígenos da fase de esquistossòmulo seriam os mais interessantes, pois 

uma vez estabelecidos no fígado, os esquistossômulos irão maturar em vermes adultos, além 

de ser intrigante a idéia de uma vacina que induza o sistema imune ao fígado. 

 É interessante o fato de que o pulmão é o principal órgão opositor à migração dos 

esquistossômulos. Se pudéssemos elevar o bloqueio à migração do verme – provavelmente 

através do recrutamento celular como àquele observado no modelo de cercárias irradiadas, 

poderíamos diminuir a quantidade de parasitas que chegam ao fígado. A expressão destes 

antígenos de S. mansoni em BCG recombinante poderia induzir uma resposta imune 

específica nos pulmões do indivíduo imunizado. 

 

1.6 Vacina para esquistossomose baseada em BCG recombinante 

 

 A vacinação com BCG poderia induzir uma resposta imune similar à induzida pelas 

cercárias irradiadas. Primeiramente, através da vacinação intradérmica observamos um rápido 

recrutamento celular na região, composto principalmente de neutrófilos, evidenciando a 

imunogenicidade de ambos (ABADIE et al., 2005). 
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 Outro ponto interessante está na utilização de uma vacina baseada num organismo 

vivo como carreador de antígenos heterólogos e sua migração. Em ambos os casos, os 

organismos vivos são mais imunogênicos e como consequência mais protetores, que 

organismos inativados. No caso de BCG, os bacilos vivos são transportados aos linfonodos 

drenantes locais (CHAMBERS et al., 1997) para então estimular a proliferação linfocítica 

(TURNER; DOCKRELL, 1996) ao passo que bacilos mortos por calor permanecem no sítio 

da imunização (CHAMBERS et al., 1997), sugerindo uma atuação voluntária do BCG para 

atingir os linfonodos. De acordo, os bacilos contidos nos linfonodos drenantes aparentam 

estar viáveis (ABADIE et al., 2005). No caso das cercárias irradiadas, como dito 

anteriormente, se forem expostas a altas doses de irradiação não conseguirão migrar e nem 

induzir proteção, sugerindo que sua migração e sensibilização dos pulmões é essencial para 

atingir os altos níveis de proteção (HEWITSON; HAMBLIN; MOUNTFORD, 2005). 

 Os estímulos imunes são semelhantes pelo estímulo do perfil tipo Th1 da resposta 

imune. Em modelos animais, a imunização com BCG estimula as células do baço, linfonodos 

e pulmões a produzir IFN-γ, IL-2 e também IL-4 (SABLE et al., 2011). São essencialmente 

linfócitos T CD4
+
, inclusive multifuncionais, os responsáveis pela produção destas citocinas 

(COOPER, 2009). Em crianças imunizadas com BCG é possível observar também a produção 

de citocinas associadas à resposta do tipo Th1 como IFN-γ, TNF-α e IL-2, do tipo Th2 como 

IL-4 e IL-5, além de citocinas regulatórias como IL-10, outras como IL-17 e quimiocinas 

(LALOR et al., 2010). 

 Em contrapartida, modelos animais imunizados com cercárias irradiadas induzem 

majoritariamente IFN-γ e IL-3 nos linfonodos drenantes locais (LAGRANDERIE et al., 

1997b; WILSON, R. A., 1992) e lavado broncoalveolar (LAGRANDERIE et al., 1997a). 

Ainda, a presença de TNF-α é essencial à proteção, aparentemente, pela manutenção dos 

focos inflamatórios (WILSON, R. A.; COULSON, 2009).  

 Ao introduzir antígenos imunogênicos do parasita no BCG aproveitaríamos o estímulo 

imunogênico proporcionado pelo BCG a fim de levar o sistema imune a reconhecer o(s) 

antígeno(s) de Schistosoma que seriam expressos continuamente enquanto o bacilo persistisse 

no hospedeiro. Preferencialmente, envolveríamos antígenos localizados na superfície do S. 

mansoni e expostos ao sistema imune durante a migração dos esquistossômulos. 
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1.7 Antígenos de S. mansoni identificados no transcriptoma 

 

 Uma das correntes ideológicas no desenvolvimento de uma vacina propõe a escolha de 

antígenos da superfície do parasita e expostos ao sistema imune (LOUKAS; TRAN; 

PEARSON, 2007; WILSON, R ALAN; COULSON, 2006). No momento em que o parasita 

entra no hospedeiro humano – como cercária – ele começa a desenvolver um sincício que 

recobre toda a superfície do esquistossômulo e do verme, denominada tegumento (Figura 8). 

É uma camada dinâmica e multifuncional envolvida na nutrição, percepção sensorial, evasão 

imune, secreção e várias outras funções de igual importância, mas acima de tudo constitui a 

interface na interação parasita-hospedeiro (LOUKAS; TRAN; PEARSON, 2007). 

 

 

Figura 8 – Representação do tegumento de S. mansoni. A) Visualização da secção transversal 

de um verme adulto macho. B) Estrutura representativa do tegumento e o corpo celular 

associado. C) Estrutura teórica da porção mais externa do verme, o membranocálice. 

Proteínas e outras moléculas produzidas no corpo celular são transportadas ao tegumento 

passando através das fibras musculares. O membranocálice, constitui a interface de 

contato entre o parasita e o hospedeiro. 

 Fonte: (LAGRANDERIE et al., 1993). 

 

 Em camundongos imunizados com cercárias irradiadas e desafiados, a rapidez com 

que ocorre o recrutamento de linfócitos T para a formação dos focos inflamatórios e 

contenção do parasita indica que a atuação da resposta imune celular efetora seja proveniente 

de memória imunológica. Logo, os antígenos do parasita devem estar acessíveis ao sistema 

imune em ambas as ocasiões – durante a migração da cercária irradiada e normal. 

Consequentemente, proteínas expostas na superfície do esquistossômulo e importantes para o 

metabolismo, seriam excelentes candidatos vacinais. Ainda, proteínas secretadas pelo verme 
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poderiam ser importantes nos mecanismos de evasão imune deste com seu hospedeiro 

(LOUKAS; TRAN; PEARSON, 2007). 

 

Quadro 5 – Características dos antígenos de S. mansoni utilizados no projeto 

ANTÍGENO 

ACESSO 

GENBANK 

LOCALIZAÇÃO FUNÇÃO ESTÁGIO 
PROTEÇÃO 

(% )* 

Sm29 

AF029222 
Tegumento – 

Sômulo e 

adulto 
50 

SmVAL-4 

AY994063 
– Imunomodulação 

Cercária e 

sômulo 
– 

SmVAL-5 

DQ269980 
– Imunomodulação Miracídeo – 

SmTSP-2 

AF521091 
Tegumento 

Estabilidade 

/maturação do 

tegumento 

Todos 25 – 65 

SmStoLP-2 

EU531730 
Tegumento – Todos 30 

*Proteção avaliada em camundongos. 

 

1.7.1 Sm29 

 

 A Sm29 foi identificada a partir do transcriptoma de S. mansoni. A sequência da 

proteína madura possui 17 cisteínas, possivelmente formando 8 pontes dissulfeto. Possui um 

peptídeo sinal, três sítios de O-glicosilação e dois sítios de N-glicosilação, além de um 

domínio transmembrana (CARDOSO et al., 2006b). 

 Sua localização na camada mais externa do tegumento foi verificada por microscopia 

confocal (CARDOSO et al., 2006a) e por Western blot utilizando o tegumento de 

esquistossômulos e anticorpos policlonais anti-Sm29 gerados em camundongos (CARDOSO 

et al., 2008). Além disso, o soro de pacientes infectados reage à proteína Sm29 recombinante, 

produzida em E. coli (CARDOSO et al., 2006a), indicando sua exposição ao sistema imune 

do hospedeiro. Através da hibridização in situ em espécimes inteiros ou WISH (do inglês 
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“whole amount in situ hibridization”) os transcritos de Sm29 localizam-se majoritariamente 

nos corpos celulares contidos logo abaixo do tegumento (DILLON et al., 2007). 

 Os ensaios de imunização e desafio, utilizando 3 doses da rSm29 combinada ao 

adjuvante de Freund, demonstram que os animais imunizados apresentam 51% de redução da 

carga parasitária, 60% menor oviposição e 50% menor formação de granulomas no fígado, no 

modelo murino. Sugere-se que a proteção esteja associada à alta produção de anticorpos IgG1 

e IgG2a, assim como altos níveis de citocinas associadas ao perfil Th1 como IFN-ɣ, TNF-α e 

IL-12 (CARDOSO et al., 2008). 

 Trata-se, portanto de um antígeno promissor para uso em uma vacina, pois se encontra 

exposto na superfície do parasita e, uma vez que o BCG induz uma resposta imune com 

características Th1, este antígeno expresso em BCG recombinante poderia potencializar a 

imunogenicidade e consequentemente, aumentar a proteção. 

 

1.7.2 SmVAL-4 

 

 Pertence a grande família das S. mansoni venom-allergen-like proteins, SmVALs, 

proteínas semelhantes a alérgenos com possíveis propriedades imunomodulatórias 

(CHALMERS et al., 2008).  

 É uma proteína presente no estágio de cercária e há evidências de ser uma proteína 

secretada no estágio de esquistossômulo, assim como outras SmVALs do grupo 1. Suas 

propriedades imunomodulatórias são evidenciadas no modelo murino, onde observa-se, em 

um modelo de asma adaptado, que animais imunizados com a proteína recombinante e 

desafiados via intranasal, promovem um recrutamento celular mais intenso – composto 

principalmente por macrófagos e eosinófilos (FARIAS et al., 2012). 

 Suas propriedades imunomodulatórias poderiam contribuir nas interações parasita-

hospedeiro ou no próprio processo de migração – direcionando o sistema imune a uma 

resposta não protetora. Se pudéssemos gerar anticorpos neutralizantes, como previamente 

observado (KREMER et al., 1996), inibiríamos esta desorientação às proteínas importantes do 

parasita. 

 

1.7.3 SmVAL-5 

 

 A smval-5 possui 813 nucleotídeos em seu RNA mensageiro processado. Este possui 

transcrição aumentada nas fases de ovo, miracídeo e esporocisto, portanto fases relacionadas 
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ao hospedeiro intermediário. A smval-5 possui uma sequência sinal de exportação o que 

indica que seja secretada (Chalmers, McArdle et al. 2008). 

 A SmVAL-5, assim como a SmVAL-4, pertence a grande família das SmVALs 

(CHALMERS et al., 2008). De fato, não somente a SmVAL-4, mas outras proteínas desta 

família – expressas sob a forma de proteína recombinante – apresentam propriedades 

imunomodulatórias (FARIAS et al., 2012). 

 Sobretudo, ensaios realizados em nossos laboratórios demonstram que a SmVAL-5, 

como vacina de DNA, possui um efeito protetor contra o desafio de cercárias. 

 

1.7.4 SmTSP-2 

 

 A proteína SmTSP-2 possui quatro domínios transmembrana e dois loops 

extracelulares preditos, um menor e outro maior (Figura 9). Enquanto os domínios 

transmembrana proporcionariam estabilidade, os loops extracelulares indicam a capacidade de 

interação com outras proteínas (LOUKAS; TRAN; PEARSON, 2007). A SmTSP-2 ou 

tetraspanina-D é uma proteína localizada na camada mais externa do tegumento de vermes 

adultos machos e fêmeas, ou seja, no membranocálix. Ortólogos de mamíferos indicam que 

esteja relacionada às interações intercelulares e também na manutenção da integridade da 

membrana. 

 O domínio descrito como o loop extracelular maior da SmTSP-2 expresso sob a forma 

de proteína recombinante em E. coli e fusionado à tioredoxina, proporciona 61% e 67% de 

proteção contra desafio e redução da carga de ovos no fígado, respectivamente (TRAN et al., 

2006). 

 Ainda, ao inibir a transcrição do RNA mensageiro da smtsp-2 por RNA de 

interferência (RNAi), profundas alterações tegumentares são observadas e este torna-se mais 

delgado e vacuolizado. A hipótese é que o silenciamento da tetraspanina-D modifique sua 

interação com as integrinas, que são importantes na integridade do tegumento (TRAN et al., 

2010). 
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Figura 9 – Representação da tetraspanina-D na superfície do S. mansoni. Os domínios 

transmembrana (círculos brancos 1-4) indicam sua estabilidade e loops extracelulares 

(EC-1, EC-2) sua capacidade de interação com proteínas extracelulares. 

 Fonte: (LOUKAS; TRAN; PEARSON, 2007). 

 

1.7.5 SmStoLP-2 

 

 O gene de smstolp-2 possui 1077 pb em seu RNA mensageiro e foi caracterizado em 

nossos laboratórios (FARIAS et al., 2010). A proteína SmStoLP-2 ou estomatina de S. 

mansoni (acesso GenBank EU531730) ainda não teve sua função determinada. Contudo, 

possui identidade de 58% com seu ortólogo em humanos HuSLP-2 (EDELMAN et al., 1999), 

o qual é implicado na interação de proteínas do citoesqueleto celular a outras proteínas 

integrais da membrana. 

 A SmStoLP-2 possui 358 aminoácidos e apresenta uma massa molecular predita de 

39,5 kDa. Sua localização no tegumento do parasita indica uma possível interação com o 

sistema imune do hospedeiro e de fato, a imunização de camundongos com a proteína 

recombinante rSmStoLP-2 purificada de E. coli com o posterior desafio utilizando-se 

cercárias, observamos em torno de 30% de proteção. A capacidade do soro anti-StoLP-2 de 

inibir as cercárias de penetrarem na pele sugere que a proteína esteja exposta à interação aos 

anticorpos, e também seja importante na infecção e migração do parasita. 

 Quando avaliamos a resposta imune celular induzida observamos que 3 doses da 

proteína (25 µg) associada ao adjuvante de Freund promovem a expressão de altos níveis de 

IFN-γ, TNF-α e IL-10 e níveis indetectáveis de IL-4, portanto citocinas associadas ao perfil 

Th1 da resposta imune celular efetora (FARIAS et al., 2010). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo principal deste projeto foi desenvolver uma vacina para esquistossomose 

baseada em BCG recombinante, através da expressão de antígenos de S. mansoni 

identificados no transcriptoma. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Construir diversos vetores de expressão micobacterianos para a expressão dos 

antígenos propostos: SmTSP-2, Sm29, SmVAL-4, SmVAL-5 e SmStoLP-2; 

 Obter cepas de BCG recombinante (rBCG) expressando os antígenos 

propostos; 

 Avaliar a resposta imune de camundongos imunizados com estas cepas de 

rBCG; 

 Investigar novas formas de expressão de antígenos em rBCG ao: 

o Criar uma biblioteca de plasmídeos com promotores mutagenizados e 

caracterizar sua força de expressão em M. smegmatis recombinante; 

o Verificar a expressão em rBCG; 

o Selecionar alguns promotores mutagenizados para investigar a expressão dos 

antígenos com códons otimizados de SmTSP-2 e Sm29. 
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3 MATERIAIS  E MÉTODOS 

 

3.1 Cepas bacterianas e condições de crescimento 

 

 Para a realização das clonagens, alíquotas da cepa E. coli DH5α (Invitrogen) 

quimiocompetentes e mantidas a -80 
o
C foram utilizadas. A seleção de transformantes de E. 

coli DH5α foi realizada em meio LB (do inglês “lysogeny broth”) contendo 20 µg/mL de 

canamicina (Sigma) – LB-kan, após incubação por 16 h a 37 
o
C. 

 As cepas de micobactéria utilizadas neste estudo foram três: M. smegmatis MC
2
 155, 

M. bovis BCG cepa Pasteur e M. bovis BCG cepa Moreau. As bactérias foram mantidas em 

alíquotas a -80 
o
C. A cepa BCG Pasteur foi utilizada para analisar a expressão de eGFP e, 

posteriormente para analisar a expressão dos antígenos induzida pelos vetores pJK. Para todas 

as outras transformações foi utilizada a cepa Moreau. 

 Os cultivos líquidos de M. smegmatis foram realizados em meio Middlebrook 7H9 

(Difco, Oxford, UK) contendo glicerol 0,5% (Sigma) e Tween 80 0,05% (Inlab) – MB7H9 e 

os cultivos em meio sólido de M. smegmatis foram realizados em placas de Middlebrook 

7H10 (Difco) contendo glicerol 0,5% – MB7H10 e com incubação por até 5 dias a 37 
o
C. 

Quando necessário para seleção de transformantes, 20 µg/mL de canamicina foram 

adicionados ao meio (MB7H10-kan). 

 Os cultivos líquidos de M. bovis BCG foram realizados em meio MB7H9 

suplementado com 10% (v/v) de meio de enriquecimento OADC (0,25 mg de ácido oleico, 

250 mg de albumina, 100 mg de dextrose, 0,02 mg de catalase e 42,5 mg de cloreto de sódio) 

– MB7H9-OADC e os cultivos sólidos realizados em placas de MB7H10 suplementados com 

OADC e com incubação por até 3 semanas a 37 °C e 5% de CO2. Quando necessário para 

seleção de transformantes, 20 µg/mL de canamicina foram adicionados ao meio (MB7H9-

OADC-kan). 

 

3.2 Preparação de bactérias competentes e transformação 

 

3.2.1 E. coli DH5α quimiocompetente 

 

 A preparação de E. coli DH5α quimiocompetente foi realizada conforme descrito por 

Sambrook. Uma alíquota da cepa E. coli DH5α foi inoculada em 100 mL meio LB sob 

agitação a 250 RPM em shaker Gyromax 737R (Amerex, Lafayette, CA, EUA) por 37 
o
C até 
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atingir D.O.600 de 0,4 – 0,6 quando o cultivo foi recuperado, deixado sob gelo por 15 min e, 

posteriormente, centrifugado a 3200 g a 4 °C por 10 min. Após a centrifugação o o 

sobrenadante foi descartado e o sedimento celular lavado com 50 mL de solução gelada estéril 

de 0,1 M CaCl2. Após 15 min sob gelo, a solução com as bactérias foi centrifugada 

novamente nas mesmas condições anteriores. O sobrenadante foi descartado e o sedimento 

celular ressuspendido com 2 mL da mesma solução gelada de 0,1 M CaCl2 contendo glicerol 

15% e aliquotado em 50 µL. As alíquotas foram estocadas a -80 
o
C até seu uso. 

 A alíquota de E. coli DH5α foi retirada do estoque a -80 
o
C e descongelada por 15 min 

sob gelo. Entre 10 – 100 ng de DNA plasmidial ou 50 – 200 ng do produto de ligação foram 

misturados à alíquota que foi deixada sob gelo por outros 30 min. Após este período 

procedeu-se o choque térmico à bactéria incubando a alíquota por 2 min a 42 
o
C seguido de 3 

min sob gelo. Após o choque térmico, 450 µL de meio LB foram adicionados e pré-incubados 

por 60 min a 37 
o
C sob agitação a 250 RPM. Em seguida, a alíquota foi semeada em placas de 

LB-kan que foram incubadas por 16 h a 37 
o
C. 

 

3.2.2 M. smegmatis MC
2
 155 eletrocompetente 

 

 Para geração de M. smegmatis MC
2
 155 eletrocompetente uma única colônia foi 

inoculada em 5 mL de MB7H9 sob agitação a 250 RPM por 37 
o
C por até 4 dias, gerando 

assim o pré-inóculo, que foi utilizado para inocular 50 mL de MB7H9 mantido sob as mesmas 

condições até chegar a fase exponencial D.O.600 0,6 – 0,8. O cultivo foi mantido por 90 min 

sob gelo e centrifugado a 3200 g a 4 °C por 10 min. O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento celular foi lavado duas vezes com 50 mL de glicerol 10% gelado estéril, 

removendo o sobrenadante por centrifugação nas mesmas condições anteriores. Ao final, o 

sedimento celular foi ressuspendido em 1 mL de glicerol 10% e aliquotado em 100 µL. As 

alíquotas foram estocadas a -80 
o
C até seu uso. 

 Para a transformação, 100-300 ng de cada plasmídeo construído foi misturado à 

alíquota em uma cuveta de eletroporação de 2 mm (BTX Harvard, Holliston, MA, EUA) e 

submetida a eletroporação a 2,5 kV, 25 µF e 1000 Ω em eletroporador de pulsação Gene 

Pulser II (BioRad, Hercules, CA, UK). A eficiência da eletroporação foi monitorada 

observando a constante de tempo indicada pelo aparelho. Usualmente entre 19 – 21 ms para 

M. smegmatis. 

 Após o pulso, a cuveta foi incubada por 10 min sob gelo e, em seguidam, as células 

ressuspendidas em 2 mL de MB7H9 e pré-incubadas a 37 °C por 2 h. Este inóculo foi 
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distribuído em placas MB7H10-kan incubadas por até uma semana a 37 °C até o 

aparecimento de colônias visíveis. 

 

3.2.3 M. bovis BCG eletrocompetente 

 

 Para geração de M. bovis eletrocompetente uma única colônia foi inoculada em 2 mL 

de MB7H9-OADC e mantido por até 2 semanas a 37 °C e 5% de CO2, que foi utilizado para 

inocular 50 mL de MB7H9-OADC mantido sob as mesmas condições até chegar a fase 

exponencial D.O.600 0,6 – 0,8. O cultivo foi centrifugado a 3200 g a 4 °C por 10 min. O 

sobrenadante foi descartado e o sedimento celular foi lavado por três vezes com 50 mL, 10 

mL e 5 mL de glicerol 10% gelado estéril, removendo o sobrenadante por centrifugação nas 

mesmas condições anteriores. Ao final, o sedimento celular foi ressuspendido em 1 mL de 

glicerol 10% e aliquotado em 50 µL. As alíquotas foram estocadas a -80 
o
C até seu uso. 

 Para a transformação de micobactéria, 100-300 ng de cada plasmídeo construído foi 

misturado a uma alíquota de bactéria competente em uma cuveta de eletroporação de 2 mm 

(BTX Harvard) e submetida a eletroporação a 2,5 kV, 25 µF e 1000 Ω em eletroporador de 

pulsação Gene Pulser II (BioRad). A eficiência da eletroporação foi monitorada observando a 

constante de tempo, usualmente entre 17 – 19 ms para BCG. 

 Após o pulso, a cuveta foi devolvida ao gelo por 10 min e as células ressuspendidas 

em 1 mL de MB7H9-OADC e pré-incubadas a 37 °C por 16 h. O inóculo foi distribuído em 

placas MB7H10-OADC-kan e incubadas por 2-3 semanas a 37 °C e 5% de CO2 até o 

aparecimento de colônias visíveis. 

 

3.3 Obtenção dos fragmentos gênicos 

 

 As sequências do cDNA de smtsp-2, smstolp-2, sm29, smval-5 e smval-4 foram 

amplificadas de plasmídeos previamente construídos para a expressão das proteínas 

recombinantes em E. coli e Pichia pastoris. 

 O plasmídeo pET-21 (Invitrogen) contendo a sequência parcial de sm29 foi 

gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Sérgio Costa Oliveira, do Departamento de Bioquímica e 

Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Os plasmídeos pDEST-17 e pPICZ-

alfa (Invitrogen) e o plasmídeo pTARGET (Promega) contendo as sequências de smstolp-2, 

smval-4ppco e smval-5 foram construídos previamente em nossos laboratórios e gentilmente 

cedidos pelo Dr. Leonardo Paiva Farias. O plasmídeo pET-41 (Invitrogen) contendo a 
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sequência parcial de smtsp-2 foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Alex Loukas, do Helminth 

Biology Laboratory do Queensland Institute of Medical Research, Austrália. 

 

3.4 Construção dos vetores de expressão 

 

3.4.1 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

 Os oligonucleotídeos utilizados foram desenhados de forma a manter a fase de leitura 

com a sequência sinal da β-lactamase ou com a β-lactamase inteira na produção das proteínas 

de fusão. 

 A sequência de sm29 foi amplificada sem sua sequência sinal e domínio 

transmembrana preditos. A sequência de smval-4 foi amplificada a partir do gene sintético 

com códon otimizado para P. pastoris disponível no laboratório. A smval-4 possui uma 

sequência sinal e o fragmento amplificado excluí essa sequência. A sequência de smval-5 foi 

amplificada sem sua sequência sinal predita e sem a porção que codificaria a região C-

terminal da proteína. A smtsp-2 foi amplificada somente no fragmento que representa seu 

loop extracelular maior (Glu107-His184). A smstolp-2 foi amplificada na totalidade de seu 

cDNA. 

 Através de reação em cadeia da polimerase (PCR): em um volume final de 50 µL 

foram adicionados 2 U de Taq DNA polimerase (Thermo Fisher, Waltham, MA, EUA), 0,4 

µM de cada oligonucleotídeo direto e reverso, 2-3 mM de MgCl2, 300 µM de dNTPs 

(Promega, Fitchburg, WI, EUA) juntamente com 100-200 ng de DNA plasmidial contendo os 

genes de interesse. Foram conduzidos 30 ciclos de amplificação (denaturação a 95 °C por 1 

min, anelamento dos oligonucleotídeos a 52-58 °C por 1 min e extensão a 72 °C por 2 min) e 

ao final 10 min a 72 
o
C para extensão final, finalizando a reação a 4 

o
C em termociclador 

PTC-100 (MJ Research, Ramsey, MN, EUA). Ao final da reação o produto de PCR foi 

observado em gel de agarose a 1% diluído em tampão TAE (40 mM Tris, 20 mM ácido 

acético e 1 mM EDTA pH 8.3). 

 As bandas do tamanho esperado foram excisadas do gel e purificadas no kit GFX PCR 

DNA and Gel Band purification (GE HealthCare, Waukesha, WI, EUA) seguindo as 

recomendações do fabricante. 
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3.4.2 Digestão e ligação 

 

 O DNA dos fragmentos purificados foi digerido com as enzimas de restrição 

adequadas a 37 °C por 1 h de acordo com as recomendações do fabricante (Kpn I e Not I para 

digestão dos fragmentos a ser inseridos em pLA71 e pLA73; BamH I e Kpn I para digestão 

dos fragmentos a ser inseridos em pMIP12) (New England Biolabs, Ipswich, MA, EUA). Os 

plasmídeos pLA71, pLA73 e pMIP12 (Figura 10) também foram digeridos nas mesmas 

condições e submetidos à eletroforese para separação dos fragmentos. Os fragmentos 

referentes aos vetores linearizados foram excisados do gel, purificados e digeridos da mesma 

maneira que o produto de PCR. 

 Após a digestão do produto de PCR e dos vetores linearizados, os fragmentos foram 

novamente purificados e quantificados em um aparelho NanoDrop 1000 (Thermo). Os 

fragmentos foram unidos por uma reação de ligação utilizando T4 DNA Ligase (Promega) e 

seu tampão pela incubação a 4 °C por 16 h em volume final de 20 µL, além de vetor e inserto 

na razão de 1:3 ou 1:5 pela seguinte fórmula:  

 

 Um quarto do produto de ligação (5 uL) foi utilizado para transformar alíquotas de 

bactérias DH5α competentes por choque térmico. 

 

3.4.3 Recuperação plasmidial 

 

 Após a transformação de E. coli DH5α, 2-3 colônias transformantes foram 

aleatoriamente escolhidas e inoculadas em 3 mL de meio líquido LB-kan e incubadas por 16 h 

a 37 
o
C. No dia seguinte, os cultivos foram centrifugados a 3200 g, a 4 

o
C por 10 min em 

centrífuga Eppendorf 5810R (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) e o plasmídeo extraído e 

purificado através do kit plasmidPrep Mini Spin (GE) seguindo orientações do fabricante. A 

integridade das sequências e a correta inserção nos vetores foram confirmadas por 

sequenciamento automático. 

ng de vetor x tamanho do inserto x razão inserto:vetor = ng de inserto 

 tamanho do vetor 
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Figura 10 – Representação esquemática dos vetores de expressão utilizados. Os vetores 

possuem o gene de resistência a canamicina (Tn903), origem de replicação em 

micobactéria de M. fortuitum (OriM), origem de replicação em E. coli de pUC19 (OriC) 

e o promotor da β-lactamase de M. fortuitum mutado, pBlaF*. Para clonagem em 

pLA71 e pLA73 o gene de interesse é inserido no lugar de phoA, nos sítios Kpn I e Not 

I. Em pLA71 sequência é inserida em fusão à sequência sinal e em pLA73 em fusão à 

sequência completa da β-lactamase. Em pMIP12, sequência é inserida após uma 

sequência Shine-Dalgarno de micobactéria (Mega SD), nos sítios BamH I e Pst I. 

 

3.4.4 Otimização de códons 

 

 Os genes sintéticos das sequências de smtsp-2, smval-5 e sm29 foram desenhados com 

base nos dados de sequências nucleotídicas expressas (CDS’s do inglês, “coding sequences”) 

de Mycobacterium bovis BCG cepa Pasteur 1173P2 disponível pela Codon Usage Database 

(NAKAMURA; GOJOBORI; IKEMURA) e otimizados pela empresa DNA 2.0 (San 

Francisco, CA, USA). Assim obtivemos as sequências otimizadas, denominadas smtsp-2opt, 

smval-5opt e sm29opt, respectivamente, clonadas pela empresa no plasmídeo pJ202, por sua 

vez adsorvidas em papel de filtro. Os plasmídeos foram eluídos do papeis de filtro 

adicionando 50 µL de água milliQ aos papeis depositados ao fundo de cada microtubo de 1,5 

mL. Os DNAs plasmídiais eluídos foram quantificado pelo aparelho Nanodrop 1000. Cerca 

de 100-200 ng foram utilizados como amostra para amplificação por PCR das sequências 

otimizadas, e seguindo a mesma metodologia empregada anteriormente, clonadas nos vetores 

de expressão pLA71 e pMIP12. 
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 Após a obtenção dos promotores pL5 mutagenizados apresentando diferentes “forças 

de expressão” de egfp, amplificou-se as sequências gênicas de smtsp-2opt, smval-5opt e 

sm29opt, utilizando novos oligonucleotídeos diretos e reversos, alterando-se apenas os sítios 

de restrição para Nde I e Pvu II (New England Biolabs), e as sequências foram clonadas nos 

vetores pJK. Cerca de 1 µg de cada um dos vetores pJK-C1, pJK-B7 e pJK-A2 foram 

digeridos com as enzimas de restrição Nde I e Pvu II, conforme as orientações do fabricante e 

separados em gel de agarose 1% para remover a sequência de egfp. Os vetores linearizados 

foram recuperados pela excisão da banda correspondente e seguido o protocolo do kit GFX 

PCR DNA and Gel Band purification (GE). Os produtos de PCR das sequèncias de smtsp-

2opt, smval-5opt e sm29opt também foram digeridos com as mesmas enzimas de restrição 

Nde I e Pvu II, gerando assim extremidadas correspondentes para a ligação aos vetores pJK. 

A ligação, transformação e recuperação dos vetores construídos ocorreu da mesma maneira 

como procedido anteriormente para a geração dos vetores pLA71, pLA73 e pMIP12 contendo 

os genes de Schistosoma, descrito em “Item 0  

 

Construção dos vetores de expressão”. A correta inserção dos fragmentos nos vetores 

correspondentes foram confirmadas por sequenciamento automático. 

 

3.5 Animais 

 

 Camundongos C57BL/6 fêmeas de 5 a 7 semanas de idade, obtidos do biotério central 

do Instituto Butantan foram utilizados para a avaliação da resposta imune e proteção das 

cepas rBCG::pLA71Sto e rBCG::pMIPSto. 

 Camundongos C57BL/6 fêmeas de 5 a 7 semanas de idade, obtidos do biotério de 

criação da Faculdade de Medicina (FMUSP) foram utilizados na avaliação da resposta imune 

da cepa rBCG-Sm29. 

 Camundongos BALB/c fêmeas de 5 a 7 semanas de idade, obtidos do biotério de 

criação da Faculdade de Medicina (FMUSP) foram utilizados na produção de anticorpos 

específicos. 

 Todos os animais foram mantidos no biotério de experimentação animal do 

Laboratório de Biotecnologia Molecular IV segundo as normas da Comissão de Ética no Uso 

de Animais do Instituto Butantan (CEUA/IB) sob o protocolo 594/09. 
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3.6 Produção dos anticorpos 

 

 Camundongos fêmeas da linhagem BALB/c entre 5 – 7 semanas de idade foram 

utilizados para a produção de anticorpos policlonais contra as respectivas proteínas 

recombinantes. Para isso, grupos de 5 animais foram imunizados por três vezes pela via 

subcutânea no dorso em intervalos de 15 dias com 25 µg de proteína recombinante associado 

ao adjuvante hidróxido de alumínio em proporção de 1:10 (p/p) ou ao adjuvante Titermax 

(CytRx Corporation, Los Angeles, CA, EUA), segundo instruções do fabricante. A 

exsanguinação foi realizada por punção cardíaca 15 dias após a última dose e o sangue 

coletado acondicionado a 4 °C por 16 h. Após este período, o coágulo formado foi descartado 

e o sangue centrifugado a 800 g a 4 °C por 10 min. O soro foi recuperado e titulado para 

determinar os níveis de anticorpos específicos IgG para cada proteína, por ELISA (Item 3.9.1 

Determinação de anticorpos IgG por ELISA). 

 

3.7 Geração de M. smegmatis e BCG recombinante 

 

 Entre 2-5 colônias transformantes de M. smegmatis para cada construção plasmidial 

foram inoculadas em 5 mL de MB7H9-kan e incubadas a 37 
o
C por até 4 dias, gerando assim 

o pré-inóculo, que foi utilizado para inocular 50 mL de MB7H9 mantido sob as mesmas 

condições até a fase exponencial D.O.600 0,8 – 1,0. Metade do cultivo foi utilizado para 

analisar a expressão dos antígenos por Western blot e a outra metade utilizada para as 

preparações vacinais. 

 Entre 2-5 colônias transformantes de BCG para cada construção plasmidial foram 

inoculadas em 2 mL de MB7H9-OADC-kan e incubadas por uma semana a 37 
o
C e 5% CO2, 

gerando assim o pré-inóculo, que foi utilizado para inocular 50 mL de MB7H9-OADC-kan 

mantido sob as mesmas condições por até duas semanas atingindo a fase exponencial D.O.600 

0,8 – 1,0. Metade do cultivo foi utilizado para analisar a expressão dos antígenos por Western 

blot e a outra metade utilizada para as preparações vacinais. 

 

3.7.1 Análise da expressão por Western blot 

 

Metade do cultivo total, cerca de 25 mL, foram separados para análise da expressão. 

Primeiro procedeu-se a centrifugação a 3200 g por 10 min. O sedimento celular foi lavado 

duas vezes com 20 mL de PBS, e ressuspendido em 500-1000 µl de PBS contendo inibidor de 
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proteases PIC (do inglês, “protease inhibitor cocktail”) (2 mM AEBSF [4-(2-

aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride], 130 µM bestatin, 1 mM EDTA, 14 µM E-64, 1 µM 

leupeptin e 0,3 µM aprotinin) (Sigma). A lise das células foi conduzida por sonicação sob 

gelo numa amplitude de 60 Hz (Ultrasonic Processor GE 100) por 5 min utilizando pulsos de 

1 s. O extrato proteico foi centrifugado a 10,000 g por 30 min a 4 
o
C para separação das 

frações, pellet e sobrenadante. O pellet do produto sonicado concentra células não rompidas e 

grandes fragmentos celulares além de estar enriquecido com fragmentos da parede celular. O 

sobrenadante, por sua vez, concentra mais produtos intracelulares e hidrosolúveis liberados 

pela lise. A concentração das proteínas totais foi determinada na fração de sobrenadante 

através do kit DC Bio-Rad Protein Assay (BioRad), utilizando albumina sérica bovina (BSA) 

como padrão. 

 Cerca de 30 µg de extrato proteico total de cada amostra foram aplicados em minigel 

de poliacrilamida 12 – 15% na presença de dodecil-sulfato de sódio (SDS-PAGE). O 

marcador de massa molecular Low Molecular Weight (GE) ou Prestained Molecular Weight 

(Thermo) foram usados como padrão. A eletroforese foi conduzida em um aparelho Mini-

PROTEAN Tetra Cell a temperatura ambiente a 120 volts até o tampão marcador atingir o 

final do gel. 

 Em seguida, as proteínas foram eletrotransferidas para uma membrana Hybond
TM

 de 

nitrocelulose ou PVDF Amersham (GE), utilizando o sistema de transferência semi-seco 

Panther Semidry Electroblotter HEP-1 (Thermo). Para isso, os minigéis de SDS-PAGE 

contendo os extratos proteicos foram colados às membranas previamente ativadas se 

necessário com etanol ou metanol, imersos por 15 min em tampão de transferência (250 mM 

de Tris pH 8,3, 129 mM de glicina e metanol 20%) e colocados entre 5 folhas de papel de 

filtro 3MM Whatman (GE), também embebidas no tampão. O conjunto foi colocado entre as 

duas placas do sistema de transferência e submetido a uma corrente de 1-3 mA/cm
2
 por 90 

min a temperatura ambiente. Em seguida, as membranas foram imersas em uma solução 

bloqueadora de PBS contendo 5% de leite em pó desnatado e incubadas a 4 °C por 16 h. No 

dia seguinte, as membranas foram incubadas por 2-4 h a temperatura ambiente com o soro 

contendo anticorpos anti-proteínas recombinantes, na diluição de 1:1000 em PBS contendo 

5% de leite, sob leve agitação. Após este período as membranas foram lavadas três vezes por 

10 min, sob leve agitação, com PBS e 0,05% de Tween 20. Depois, as membranas foram 

incubadas por 1 h nas mesmas condições em PBS contendo 5% leite e anti-IgG conjugado a 

Horseradish Peroxidase e adsorvido contra proteínas do soro de humanos (Sigma) em diluição 

de 1:2000 e novamente lavadas três vezes com PBS e 0,05% de Tween 20. A revelação foi 
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realizada por quimiluminescência através do kit ECL Amersham (GE) pela exposição ao 

filme de raio-X ou captura do sinal quimioluminescente pelo fotodocumentador LAS 4000 

(GE). 

 

3.7.2 Preparo das vacinas 

 

 As cepas de BCG recombinantes cujos extratos proteicos demonstraram por Western 

blot, expressar os antígenos de S. mansoni foram preparadas para os ensaios de vacinação e 

avaliação da resposta imune e proteção. 

 A outra metade do cultivo, ou seja 25 mL, foi centrifugada e lavada por 3 vezes com 

20 mL de H2O Milli-Q gelada estéril e centrifugada a 3200 g por 10 min. Ao final, o 

sedimento celular foi ressuspendido em 1 mL de glicerol 10% gelado estéril e as alíquotas de 

100 µL estocadas a -80 °C. 

 A viabilidade das bactérias foi determinada através de diluições seriadas de uma das 

alíquotas. Uma alíquota da preparação vacinal em glicerol foi descongelada sob gelo por 10 

min e diluições seriadas em PBS foram plaqueadas em MB7H10-OADC-kan e as placas 

incubadas a 37 °C e 5% CO2 até o aparecimento de colônias visíveis. A viabilidade foi 

determinada através da multiplicação da diluição pelo número de CFUs encontradas. 

 

3.8 Avaliação da proteção pela redução da carga parasitária 

 

 Camundongos fêmeas de 5 – 7 semanas de idade da linhagem C57BL/6 foram usados 

para analisar a resposta imune e proteção induzida pelas vacinas de BCG recombinante 

(Figura 11). Grupos de 10 camundongos foram imunizadas via subcutânea duas vezes em 

intervalos de 30 dias com 10
6
 CFU de rBCG::pLA71Sto, rBCG::pMIPSto, BCG ou salina, 

totalizando quatro grupos, e desafiados 30 dias após a 2ª dose. No dia anterior ao desafio, os 

animais foram tricotomizados na região do abdômen com o aparelho Pro-Cord Trimmer 

(Oster). No outro dia, os animais foram anestesiados com xilasina (10 mg/kg) e cetamina (90 

mg/kg) injetados via intraperitonial e colocados em canaletas de acrílico com o abdômen para 

cima. Ao abdômen exposto, um anel de metal foi preso com fita adesiva e colocado 1 mL de 

água contendo cerca de 100 cercárias, por 30 min. Os animais foram eutanasiados após 45 

dias pela injeção intraperitonial de uretano (150 mg/mL) e a perfusão da artéria aorta para 

recuperação dos vermes foi realizada com solução de salina heparinizada (500 U/L). 
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 A determinação de proteção foi estimada pela determinação do número de vermes 

adultos recuperados nos grupos imunizados em relação ao grupo salina. Abaixo está a 

representação esquemática dos procedimentos realizados ao longo deste experimento. A 

determinação estatística foi averiguada por ANOVA de uma via seguida do Teste de Tukey. 

Um valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 

 

Figura 11 – Representação esquemática do ensaio de avaliação da proteção induzida 

pelo rBCG::pMIPSto e rBCG::pLA71Sto. Camundongos C57BL/6 foram 

imunizados duas vezes com 10
6
 CFU de rBCG (rBCG::pMIPSto ou rBCG::pLA71Sto), 

além de controles salina e BCG. O desafio foi realizado expondo a barriga dos animais 

a 100 cercárias por 30 min e após 45 dias determinou-se a quantidade de vermes adultos 

recuperados pela perfusão da artéria aorta. 

 

3.8.1 Contagem de ovos 

 

A contagem de ovos do parasita nos fígados foi realizada retirando-se o lobo caudado e lobo 

quadrado dos animais desafiados, pesando-os e incubando-os sob agitação em 5 mL de 

solução contendo 5% KOH a 37 °C por 16 h. No dia seguinte, as misturas foram 

homogenizadas e procedeu-se a contagem de ovos em duplicata de 100 µL em placas de 48 

poços em microscópio invertido. A contagem foi determinada por grupo experimental após 

normalização entre quantidade de ovos por peso de fígado. A determinação estatística foi 

averiguada por ANOVA de uma via seguida do Teste de Tukey. Um valor de p < 0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. A análise de “outliers” foi determinada pelo Teste 

de Grubbs. 
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3.9 Avaliação da resposta imune 

 

3.9.1 Determinação de anticorpos IgG por ELISA 

 

 Para análise da resposta imune humoral induzida pela imunização, realizou-se a 

sangria retro-orbital dos animais 3 dias antes do desafio. O sangue foi centrifugado e os soros 

separados e utilizados para os ensaios de ELISA. Foram utilizados dois protocolos de 

imunização. O 1º foi realizado com rBCG::pMIPSto e rBCG::pLA71Sto juntamente com os 

controles BCG selvagem e salina, conforme o esquema da figura abaixo (Figura 12): 

 

 

Figura 12 – Representação esquemática do ensaio de avaliação da resposta imune 

induzida pelo rBCG::pMIPSto e rBCG::pLA71Sto. Camundongos C57BL/6 

foram imunizados duas vezes com 10
6
 CFU de rBCG (rBCG::pMIPSto ou 

rBCG::pLA71Sto), além de controles salina e BCG. No 57º dia o sangue foi coletado 

e determinou-se a concentração de anticorpos anti-SmStoLP-2 no soro. Depois, os 

animais foram sacrificados para coleta do baço e avaliação da resposta imune celular 

induzida. 

 

 No 2º ensaio, onde avaliou-se a resposta imune induzida pela imunização com a cepa 

rBCG-Sm29 um outro esquema de imunização foi adotado (Figura 13): 

 Grupo 1: Salina; 

 Grupo 2: BCG (dose única com 10
6
 CFU); 

 Grupo 3: rBCG-Sm29 (dose única com 10
6
 CFU); 

 Grupo 4: Grupo 5: rSm29 (25 µg + hidróxido de alumínio, dose única). 
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Avaliação da resposta imune

 

Figura 13 – Representação esquemática do ensaio de avaliação da resposta imune 

induzida pelo rBCG-Sm29. Camundongos C57BL/6 foram imunizados com salina 

(grupo 1), 10
6
 CFU de BCG (grupo 2), 10

6
 CFU de rBCG-Sm29 (grupo 3) ou a 

proteína recombinante (rSm29 25 µg + hidróxido de alumínio) e a resposta imune 

induzida foi analisada após 30 dias. 

 

 Para realização do ELISA, foram utilizadas placas Maxisorb de 96 poços (Nunc 

International, Rochester NY, EUA) sensibilizadas com as proteínas recombinantes 

previamente purificadas de E. coli (100 µL/poço a 5 µg/mL em tampão carbonato-

bicarbonato, pH 9.6) pela incubação a 4 °C por 16 h. Ainda, uma curva de concentração de 

proteína IgG foi utilizada em diluições seriadas. 

 No dia seguinte, as placas foram lavadas por três vezes com 300 µL de PBS e Tween 

20 0,05% (PBS-T20) por poço e bloqueadas por 30 min com PBS contendo 5% de leite em pó 

desnatado Molico. Após nova lavagem de três vezes com PBS-T20, diluições seriadas dos 

soros dos animais foram incubadas a 37 ºC por uma 1 h. Uma nova lavagem de três vezes 

com PBS-T20 e, incubação do anticorpo secundário na diluição de 1:10000 (anti-IgG de 

camundongo feito em cabra) (Southern Biotech, Birmingham, AL, EUA) a 37 ºC por uma 1 h. 

Nova lavagem de três vezes com PBS-T20 e, incubação com o anticorpo terciário na diluição 

de 1:30000 (anti-IgG de cabra feito em coelho ligado à peroxidase) (Southern Biotech) a 37 

ºC por uma 1 h. Após a lavagem final de seis vezes com PBS-T20 os anticorpos específicos 

foram determinados pela adição de OPD (0,05% o-phenylenediamine) em tampão citrato pH 

5.0 contendo H2O2 0,01%. Após o desenvolvimento de cor característica, entre 10 – 20 min, a 

reação foi interrompida adicionando 4 N de H2SO4 e a absorbância A492 determinada em um 

leitor de ELISA Labsystem (Thermo). A determinação estatística foi averiguada por ANOVA 

de uma via seguida do Teste de Tukey. Um valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 
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3.9.2 Determinação de citocinas por CBA 

 

 Para análise da resposta imune celular in vitro induzida pela imunização com rBCG-

Sm29, o baço de 5 animais de cada grupo foi removido, macerado e as células ressuspendidas 

em RPMI-1640 (Gibco, CA, EUA). Depois de lavadas e tratadas com 1 mL de água destilada 

por 10 s para remoção de eritrócitos, as células foram ressuspendidas em 10 mL de RPMI-

1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) (LGC Biotecnologia, São Paulo SP, 

Brasil), 100 U/mL de penicilina G e 100 U/mL de sulfato de streptomicina e 250 ng/mL de 

polimixina B e cultivadas (2 x 10
6
/mL) em placas de cultura de tecidos de 48 poços (Corning 

Glass Works, Corning, NY) em 500 µL de volume por poço. O estímulo da cultura de 

esplenócitos deu-se com PDS (5 µg/mL), a proteína recombinante rSm29 (20 µg/mL), 

concanavalina A (5 µg/mL, Sigma) como controle positivo para reatividade celular ou salina 

como controle negativo. As culturas foram incubadas a 37 °C e 5% de CO2 por 48 h e o 

sobrenadante das culturas coletado para determinar a secreção de citocinas por CBA. 

 A presença de citocinas foi avaliada por Kit CBA Th1/Th2/Th17 (BD Biosciences). 

Um pool contendo as beads presentes no kit com diferentes intensidades do fluorocromo APC 

e conjugadas com anticorpos específicos para as citocinas IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ , TNF-α, 

IL-17 e IL-10 foi preparado utilizando-se 5 µL de cada bead/amostra. Foram adicionados 25 

µL do pool de beads/poço em placa de 96 poços de fundo V. Em seguida, adicionou-se 25 µL 

de cada amostra de sobrenadante e 25 µL do anticorpo de detecção conjugado ao fluorocromo 

PE. Após agitação de 5 minutos, em shaker horizontal, a placa foi incubada por 2 h em 

temperatura ambiente. As amostras foram centrifugadas a 200 g por 10 min e lavadas com 

100 µL do tampão de lavagem do kit. Após nova centrifugação as amostras foram 

ressuspendidas em 100 µL do mesmo tampão e a leitura realizada ao citômetro de fluxo 

FACS Canto II (BD) adquirindo 2100 eventos (o equivalente a aproximadamente 300 eventos 

por citocina). O pool de proteínas recombinantes de cada citocina provido pelo Kit foi 

utilizado como curva padrão. Para análise dos resultados foi utilizado o Software FCAP 

Array
TM

 3.0. A determinação estatística foi averiguada por ANOVA de duas vias seguida do 

Teste de Bonferroni. Um valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 

3.9.3 Determinação de células produtoras de citocinas por ELISPOT 

 

 Para a imunização com rBCG expressando estomatina, determinou-se 

quantitativamente os esplenócitos capazes de produzir as citocinas IFN-ɣ e IL-4 quando 
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estimulados com o antígeno rStoLP-2 por ELISPOT. Os anticorpos de captura (anti-IFN-ɣ e 

anti-IL-4) foram imobilizados em placas de 96 poços (Immunoplates Maxisorp) em 100 µL 

de PBS pela incubação a 4 °C por 16 h. No dia seguinte fez-se o bloqueio da placa (RPMI, 

10% SFB, 1% penicilina, 1% streptomicina e 1% L-glutamina) a temperatura ambiente por 2 

h. Os esplenócitos de dois camundongos de cada grupo foram coletados e incubados (2 x 

10
7
/mL para IFNγ e IL-4) em triplicata a 37 °C e 5% CO2 por 20 h. No dia seguinte, lavou-se 

com água deionizada duas vezes e PBS e 0,05% de Tween 20 por três vezes e incubou-se o 

anticorpo de detecção biotinilados, anti-IFN-ɣ ou anti-IL-4 (Pharmigen, San Diego CA, EUA) 

por 2 h. Após lavar a placa por três vezes com PBS e 0,05% de Tween 20, incubou-se a 

estreptavidina (1:100, em 100 µL de PBS 10% SFB) por 1 h. Após este período, lavou-se a 

placa novamente em PBS e 0,05% de Tween 20 e adicionou-se o substrato final 5BCIP (5-

bromo-4-cloro-3-indolfosfato), monitorando a visualização dos spots e parando a reação em 

determinado momento lavando-as com água deionizada. Em seguida, os spots foram contados 

no microscópio estereoscópico. A determinação estatística foi averiguada por ANOVA de 

uma via seguida do Teste de Tukey. Um valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo.  

 

3.10 Criação da biblioteca de plasmídeos pJK 

 

 A dificuldade de obter expressão dos antígenos de Schistosoma em BCG – até mesmo 

com códon otimizado para micobactéria – nos levou a propor a modificação do promotor pL5 

oriundo do micobacteriófago L5 e ativo em micobactéria, através de error-prone PCR, 

visando a obtenção de vetores com diferentes níveis de expressção, medido através do 

marcador fluorescente eGFP. 

 O plasmídeo pJH152 utilizado no projeto foi gentilmente cedido pelo Dr. Stewart T. 

Cole ( École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL, Lausanne, Suiça). 

 

3.10.1 Geração de pJH-gfp 

 

 O cassette de expressão (promotor pL5 e a sequência nucleotídica de egfp (do inglês 

“enhanced green fluorescent protein”)) foi amplificado por PCR em uma reação de 50 µL, 

utilizando-se 2 U da enzima GoTaq DNA polimerase (Promega) de acordo com as instruções 

do fabricante juntamente com 0,4 µM de cada oligonucleotídeo direto cassette_forward 5’-

TAGGGTACCTCTAGAGGAAACAGCTATGACCAT-3’ e reverso cassette_reverse 5’-
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TAGATCGATCAGCTGTTACTTGTACAGCTCGT-3’. O produto de PCR previamente 

purificado (1-3 µg) foi digerido com as enzimas de restrição Kpn I e Pvu II (New England 

Biolabs). O plasmídeo pJH152 (1-3 µg) foi digerido com as mesmas enzimas de restrição para 

liberar assim o cassette de expressão original contendo o promotor do antígeno alfa de M. 

tuberculosis (YU et al., 2006). Após a purificação do vetor a partir do gel de agarose, a 

ligação dos fragmentos de inserto e vetor ocorreu como descrito previamente (Item 3.4.2 

Digestão e ligação). Assim, gerou-se pJH-gfp (Figura 14). A inserção correta do novo cassette 

de expressão foi confirmada por sequenciamento automático. 

 

 

Figura 14 – Desenho esquemático do plasmídeo pJH-gfp. A partir do plasmídeo pJH152, 

gerou-se pJH-gfp. O plasmídeo contém o cassette de expressão (promotor pL5 e o gene 

egfp), o marcador de resistência à canamicina (Tn903), terminador transcricional após 

egfp, origem de replicação em E. coli OriC e em micobactéria OriM. 
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3.10.2 Mutagênese randômica por PCR 

 

 

Figura 15 – Representação da abordagem experimental para a geração e caracterização 

de M. smegmatis::pJK. O promotor pL5 foi mutagenizado por "error-prone PCR" e 

clonado em pJH-gfp já removido do promotor original, gerando a biblioteca de 

plasmídeos pJK. Após a transformação de M. smegmatis com a biblioteca pJK, alguns 

transformantes foram analisados por microscopia, sequenciamento do promotor e 

citometria de fluxo. 

 

 Para gerar mutações randômicas na sequência do promotor (Figura 15), a amplificação 

por PCR da sequência de pL5 ocorreu na presença de dNTPs modificados, análogos às 
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purinas e pirimidinas, denominados dPTP e 8-oxo-dGTP (Jena Bioscience, Jena, Alemanha), 

capazes de gerar transversões (A→C, T→G) e transições (A→G, T→C, G→A, C→T), 

respectivamente (ZACCOLO et al., 1996). À reação de 20 µL foram adicionados quantidades 

equimolares dos quatro dNTPs naturais (400 µM) e 25 µM de 8-oxo-dGTP e 5 µM de dPTP, 

1,5 mM de solução MgCl
2
, 4 µL do tampão de PCR 5x própria da enzima, 0,5 µM dos 

oligonucleotídeos direto mutation_forward 5’-

TAGGTTTAAACAAACGGAAACAGCTATGACCAT-3’ e reverso mutation_reverse 5’-

TAGCATATGCGATCTCCCTTTCCCGT-3’, 90 ng do plasmídeo pJH-gfp fornecendo a fita 

molde inicial e 5 U da enzima GoTaq DNA polimerase, sem atividade “proofreading” 

(Promega). A reação foi conduzida nas seguintes condições: desnaturação inicial a 95 
o
C por 

5 min, e 20 ciclos de amplificação com 92 
o
C por 1 min, 55 

o
C por 1,5 min e 72 

o
C por 5 min, 

terminando com uma extensão final a 72 
o
C por 7 min (ALPER et al., 2005; ZACCOLO et 

al., 1996). A cada ciclo as mutações são randomicamente geradas ao longo da sequência 

amplificada, logo, o produto de PCR final é composto de uma mistura de amplicons 

diferentes. Este produto de PCR foi utilizado como amostra (1 µL) em uma 2ª reação de PCR 

utilizando somente dNTPs naturais para remoção dos análogos, com 30 ciclos de amplificação 

sob as mesmas condições de denaturação, anelamento e amplificação. 

 Em seguida, 1-3 µg de vetor pJH-gfp e 1-3 µg do produto de PCR foram digeridos 

com 10 U de cada enzima de restrição Pme I e Nde I (New England Biolabs) a 37 
o
C por 1 h 

em volume final de 30 µL de acordo com as instruções do fabricante, para remover o a 

sequência pL5 original e criar extremidades compatíveis. Os produtos da digestão de vetor e 

produto de PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TAE para 

separação das bandas e as bandas correspondentes foram excisadas do gel e purificadas 

utilizando-se o kit GFX Gel Band and PCR Purification Kit (GE) segundo instruções do 

fabricante. 

 Após a quantificação do DNA de vetor e inserto por leituras de absorbância no 

aparelho Nanodrop 1000 (Thermo), fez-se uma reação de ligação a 4 
o
C por 16 h utilizando-se 

a enzima T4 DNA Ligase (Promega) segundo intruções do fabricante. O produto de ligação 

foi inteiramente utilizado para transformar alíquotas de E. coli DH5α (Invitrogen) 

competentes por choque térmico e selecionadas por resistência a canamicina. As colônias 

transformantes foram utilizadas para gerar a preparação plasmidial, denominada pJK. 
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3.10.3 Screening de M. smegmatis::pJK 

 

 Alíquotas de M. smegmatis mc
2
 155 foram transformadas, com a biblioteca de 

plasmídeos pJK de promotores mutagenizados, por eletroporação (2,5 kV, 25 µF, 1000 Ω) e 

inoculadas em placas de MB7H10-kan. Após 3-4 dias sob incubação a 37 
o
C cerca de 200 das 

colônias transformantes foram coletadas após inspeção visual da placa observando por 

fenótipos distintos e estas inoculadas em 0,1 mL de meio de MB7H9-kan por 16-24 h. Este 

crescimento inicial foi utilizado como inóculo para um 2º cultivo em 1 mL de MB7H9-kan 

por 16 h, de forma a uniformizar o crescimento entre os diferentes mutantes a ser analisados. 

 Os cultivos foram analisados em duplicata em um fluorímetro Victor 3 (Perkin Elmer, 

Waltham, CA, EUA), usando-se placas escuras de 96 poços com fundo transparente (BD 

Biosciences, Franklin Lakes, NJ, EUA) próprias para a leitura de absorbância e fluorescência 

na mesma amostra possibilitando a correlação entre densidade ótica (D.O.620) e unidades de 

fluorescência (F.U.485/535), pelo cálculo da fluorescência relativa (RFU = F.U./D.O.). Do total 

de cerca de 200 transformantes analisados, 14 foram sequenciados e 9 – representando a 

distribuição de fluorescência relativa – foram selecionados para as análise por citometria de 

fluxo. 

 

3.10.4 Caracterização de M. smegmatis::pJK 

 

 Nove cepas de M. smegmatis::pJK selecionadas foram inoculadas em 5 mL de 

MB7H9-kan e incubadas a 37 
o
C até a fase exponencial e o plasmídeo extraído utilizando-se o 

kit plasmidPrep Mini Spin (GE), segundo instruções do fabricante. Visto que a extração 

plasmidial de M. smegmatis utilizando este kit não é eficiente, uma 2ª transformação em E. 

coli DH5α foi necessária para recuperar o plasmídeo. Esta extração plasmidial, por sua vez, 

foi sequenciada e utilizada para retransformar novas alíquotas de M. smegmatis competentes. 

Estes novos transformantes foram cultivados em MB7H9-kan e analisados: crescimento por 

análise da D.O.620 em espectrofotômetro Ultraspec 2000 (Thermo) e fluorescência (FITC-H) 

por citometria de fluxo em aparelho de FACS Canto II (BD Biosciences). 

 

3.10.5 Citometria de fluxo e microscopia confocal 

 

 As amostras de M. smegmatis::pJK e BCG::pJK foram cultivadas em meio MB7H9-

kan ou MB7H9-OADC-kan, respectivamente. A análise da fluorescência por citometria de 

fluxo das cepas de M. smegmatis::pJK foi realizada pela coleta de alíquotas em diferentes 
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períodos. A população bacteriana foi selecionada por “gate” de acordo com os parâmetros de 

volume celular (FSC do inglês “forward scatter channel”) e complexidade intracelular (SSC 

do inglês “side scatter channel”). 

 Em seguida, verificou-se a intensidade de fluorescência da população micobacteriana 

selecionada pelo filtro de FITC-H488/525 (do inglês “fluorescein isothiocyanate”). A mediana 

de FITC-H foi determinada pelo software do citômetro de fluxo, FlowJo 7.6.5. (TreeStar Inc., 

Ashland, OR, EUA). 

 Alíquotas de algumas amostras de M. smegmatis::pJK cultivadas foram utilizadas para 

confecção de lâminas para microscopia. As bactérias foram analisadas em um microscópio 

confocal LSM-510 META (Zeiss), utilizando o laser de 488nm para excitação e o filtro de 

emissão BP500-550. 

 

3.11 Adaptabilidade dos plasmídeos pJK 

 

 Para analisar a capacidade dos promotores mutagenizados na expressão dos antígenos 

de S. mansoni, os vetores com promotores mutantes pJK-B7 e pJK-A2 (representando 

promotores fortes para eGFP) e pJK-C1 (representando um promotor fraco para eGFP) foram 

utilizados para direcionar a expressão de sm29opt e smtsp-2opt, ambos fragmentos gênicos 

com códons otimizados. 

 As sequências nucleotídicas de sm29opt e smtsp-2opt foram amplificadas por PCR 

como descrito anteriormente (Item 3.4.1 Reação em cadeia da polimerase (PCR)) utilizando 

os oligonucleotídeos direto sm29opt.L5.F 5’ – TAGCATATGAGCGTCAGCATTTCCGAA 

– 3’ e reverso sm29opt.L5.R 5’ – TTACTTGGTCATACCATTGCA – 3’ para amplificação 

de sm29opt. Para amplificação de smtsp-2opt foram utilizados os oligonucleotídeos direto 

tsp2opt.L5.F 5’ – TAGCATATGGAGAAACCGAAAGTGAAAAAG – 3’ e reverso 

tsp2opt.L5.R 5’ – TTAATGTGCCTTGCTCAGGT – 3’ para clonagem nos plasmídeos pJK 

sob os sítios de restrição Nde I e EcoR V. 

 Os plasmídeos pJK foram digeridos com Nde I e EcoR V a 37 ºC por 1 h e corridos 

em um gel de agarose 1% para remover o fragmento referente ao gene egfp e recuperar o 

plasmídeo excisando as bandas correspondentes dos géis e purificando os plasmídeos 

linearizados através do Kit GFX Gel Band and PCR Purification, conforme instruções do 

fabricante. Os novos insertos, por sua vez, foram digeridos com Nde I nas mesmas condições 

e posteriormente tratados com a enzima T4 PNK (New England Biolabs) para criação dos 

grupos fosfato necessários á reação de ligação, conforme instruções do fabricante. Plasmídeos 
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e insertos digeridos foram então ligados a 4 
o
C por 16 h utilizando a enzima T4 DNA Ligase 

(Promega). O produto de ligação foi utilizado para transformar alíquotas de E. coli DH5α 

(Invitrogen) por choque térmico, selecionando os transformantes por resistência a canamicina. 

No outro dia, as colônias transformantes, foram cultivadas para extração plasmidial e 

analisadas por sequenciamento automático para confirmar a correta inserção dos fragmentos. 

 Estes plasmídeos, denominados pJK-B7.TSP2, pJK-C1.TSP2, pJK-B7.Sm29 e pJK-

C1.Sm29 foram utilizados na transformação de BCG Moreau competente, conforme descrito 

anteriormente (Item 3.2.3 M. bovis BCG eletrocompetente). A análise da expressão foi 

realizada assim como descrito previamente (Item 3.7.1 Análise da expressão por Western 

blot) utilizando anticorpos específicos anti-TSP-2 (1:1000) e anti-Sm29 (1:1000) gerados 

previamente. A revelação da reação de peroxidação com o Kit Immobilon Western 

Chemiluminescent HRP Substrate (Millipore, Billerica, MA, EUA) e registrada no 

equipamento ImageQuant LAS 4000 (GE). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Construção dos vetores de expressão usando genes nativos e análise da expressão 

em M. smegmatis e BCG recombinante 

 

 Os genes sm29, smval-4, smval-5, smtsp-2, smstolp-2 foram clonados nos plasmídeos 

pLA71, pLA73 e pMIP12. A correta inserção das sequências foi confirmada por 

sequenciamente automático. A partir da transformação de M. smegmatis e BCG com as 

construções plasmidiais, os extratos proteicos de clones de cada cepa foram analisados por 

Western blot, utilizando anticorpos específicos para cada antígeno. Estes anticorpos foram 

previamente gerados a partir de camundongos imunizados com as respectivas proteínas 

recombinantes purificadas de E. coli. 

 A análise de expressão dos clones de M. smegmatis e BCG transformados com os 

diferentes vetores de expressão demonstrou que não foi possível observar expressão para os 

transformantes com os vetores contendo os genes de sm29, smval-4, smval-5 e smtsp-2. 

 

4.1.1 Expressão de SmStoLP-2 em M. smegmatis e BCG 

 

 O Western blot dos extratos proteicos de rSmeg::pMIPSto apresentaram uma banda 

imunorreativa em em torno de 45 kDa, a mesma altura da proteína recombinante rStoLP-2. 

Em alguns clones foi possível observar uma outra banda imunorreativa de maior massa 

molecular, possivelmente devido a uma dimerização da proteína (Figura 16, A). Os extratos 

proteicos de rSmeg::pLA71Sto também revelaram a mesma banda imunorreativa em torno de 

45 kDa, na mesma altura da proteína recombinante (Figura 16, B). O que significa que a fusão 

com a sequência sinal de -lactamase não foi estável. Por outro lado, não foi possível detectar 

a expressão nos extratos proteicos da construção rSmeg::pLA73Sto. 
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Figura 16 – Western blot de rSmeg::pMIPSto e rSmeg::pLA71Sto.A) extrato proteico de 

rSmeg::pMIPSto – 3 clones; M. smegmatis transformado com pMIP12  – 3 clones 

(controle negativo); e rStoLP-2 (300 ng, controle positivo). B) rSmeg::pLA71Sto – 3 

clones e rStoLP-2 (300 ng). PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 

 

 O padrão de imunorreações observado nas cepas de rBCG transformados com os 

vetores contendo smstolp-2 (Figura 17) é semelhante ao observado nos extratos proteicos de 

rSmeg. Os extratos proteicos dos clones de rBCG transformados com pLA71Sto apresentaram 

uma banda imunorreativa em torno de 45 kDa, assim como os clones de rBCG::pMIPSto. 

Também nos clones de BCG transformados com pMIPSto, e em menor proporção, nos clones 

transformados com pLA71Sto, foi possível observar uma outra banda imunorreativa de maior 

massa molecular, possivelmente um produto de dimerização da proteína (Figura 17). 
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Figura 17 – Western blot de rBCG::pLA71Sto, rBCG::pLA73Sto e rBCG::pMIPSto. 
rStoLP-2 (300 ng, controle positivo); rBCG::pLA71Sto, rBCG::pLA73Sto e 

rBCG::pMIPSto) extratos proteicos de 2 clones dos referidos rBCGs; rBCG::pLA71, 

rBCG::pLA73 e rBCG::pMIP) extratos proteicos de BCG transformado com os vetores 

sem o inserto smstolp-2. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 

 

4.1.2 Localização de SmStoLP-2 em rBCG::pLA71Sto e rBCG::pMIPSto 

 

 Os extratos proteicos de rBCG::pLA71Sto e rBCG::pMIPSto foram submetidos a 

fracionamento com detergente, separando as frações subcelulares, sobrenadante e precipitado, 

são separados em frações solúvel e insolúvel. A fração solúvel representa o citosol 

intracelular e a fração insolúvel representa a fração associada à membrana ou à parede celular. 

 O fracionamento destas cepas de rBCG expressando SmStoLP-2 demonstrou que 

quando esta proteína está em fusão com a sequência sinal da β-lactamase (em pLA71), uma 

parte da proteína encontra-se na parte solúvel do precipitado (Figura 18, A), o que não ocorre 

sem a sequência sinal (em pMIP12), mas neste caso, o antígeno está mais enriquecido na 

fração insolúvel do sobrenadante (Figura 18, B). 
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Figura 18 – Localização de SmStoLP-2 em rBCG::pLA71Sto e rBCG::pMIPSto. Os 

extratos proteicos totais, separados em sobrenadantes e precipitados (pellet), de A) 

rBCG::pLA71Sto e B) rBCG::pMIPSto, foram tratados para separação das proteínas 

solúveis e insolúveis. total) extrato proteico total de rBCG; sobrenadante) fração de 

sobrenadante do produto lisado; pellet) fração de precipitado do produto lisado; sol) 

fração solúvel; ins) fração insolúvel. PM) O marcador de peso molecular (em kDa). 

 

4.1.3 Resposta imune induzida por rBCG::pLA71Sto e rBCG::pMIPSto 

 

 Uma vez demonstrada a expressão do antígeno estomatina em rBCG, foram 

produzidas preparações vacinais a partir destas cepas e avaliou-se a resposta imune humoral e 

celular induzidas pela imunização de camundongos C57BL/6 com duas doses de 1 x 10
6
 CFU 

destas duas cepas rBCG::pLA71Sto e rBCG::pMIPSto. 
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 A resposta imune humoral foi determinada pela produção de anticorpos IgG anti-

SmStoLP-2 dos animais imunizados com as cepas recombinantes ou selvagem de BCG. Os 

resultados demonstram que somente a cepa rBCG::pMIPSto é capaz de induzir níveis 

significativos de anticorpos anti-SmStoLP-2 em relação ao grupo imunizado com BCG ou 

salina (Figura 19). 
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Figura 19 – Anticorpos IgG anti-SmStoLP-2 induzidos por rBCG::pMIPSto e 

rBCG::pLA71Sto. Camundongos C57BL/6 foram imunizados com 10
6
 CFU de 

BCG, rBCG::pMIPSto ou rBCG::pLA71Sto em duas doses com 30 dias de intervalo. 

A dosagem de anticorpos anti-SmStoLP-2 foi determinada por ELISA analisando a 

absorbância a 492 nm (* p < 0,001). 

 

 A resposta imune celular foi avaliada por ELISPOT, pela determinação do número de 

esplenócitos produtores de IFN-γ quando estimulados in vitro com o antígeno SmStoLP-2. Os 

resultados evidenciam uma maior produção de IFN-γ do grupo imunizado com 

rBCG::pMIPSto em relação aos outros grupos controles salina ou BCG. O grupo imunizado 

com rBCG::pLA71Sto não apresenta diferença estatística em relação aos outros grupos 

(Figura 20). 
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Figura 20 – ELISPOT para IFN-γ dos esplenócitos de animais imunizados com 

rBCG::pMIPSto e rBCG::pLA71Sto. Os esplenócitos de camundongos 

imunizados com BCG, rBCG ou salina foram coletados. 2 x 10
6
 células foram 

estimuladas por 72 h com a proteína rStoLP-2 (1 µg/mL). O número de células 

expressando IFN-γ quando estimuladas foi determinado por ELISPOT (* p < 0,05). 

 

 Não observamos diferença no número de células produtoras de IL-4 quando 

estimuladas in vitro com rStoLP-2 em nenhum dos grupos experimentais (Figura 21). 
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Figura 21 – ELISPOT para IL-4 dos esplenócitos de animais imunizados com 

rBCG::pMIPSto e rBCG::pLA71Sto. Os esplenócitos de camundongos 

imunizados com BCG, rBCG ou salina foram coletados e as células estimulados por 

72 h com a proteína recombinante rStoLP-2. O número de células expressando IL-4 

quando estimuladas foi determinado por ELISPOT. 
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4.1.4 Ensaios de desafio e proteção 

 

 Após perfusão pela artéria aorta para recuperar os parasitas no estágio de verme 

adulto, não observamos diferenças entre nenhum dos grupos experimentais ( 

FIGURA 22). 
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Figura 22 – Desafio dos animais imunizados com rBCG expressando SmStoLP-2. Os 

grupos de camundongos foram imunizados com salina, BCG ou rBCG. Após o desafio 

com cercárias foi realizada a perfusão para recuperação dos vermes adultos. No gráfico 

estão representados o número de vermes recuperados em cada animal, por grupo. 

 

 A semelhança encontrada no número de vermes recuperados reflete o número de ovos 

do parasita encontrados no fígado. A contagem de ovos demonstra que a imunização dos 

animais por BCG ou rBCG não altera a oviposição. Apesar da grande variação na contagem 

de ovos no grupo imunizado com rBCG::pLA71Sto, nenhum destes eventos é dado como 

“outlier” (Figura 23). 
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Figura 23 – Oviposição no fígado dos camundongos imunizadas com rBCG::pMIPSto e 

rBCG::pLA71Sto. Dos mesmos animais cujos vermes foram recuperados pela 

perfusão da artéria aorta, uma seção do fígado foi coletada e o número de ovos foi 

contado e normalizado. No gráfico estão representados o número de ovos recuperados 

por grama de fígado de cada camundongo, por grupo. 

 

4.2. Construção dos vetores de expressão usando genes com códons otimizados e 

análise da expressão em M. smegmatis e BCG recombinante 

 

 Uma vez que utilizando genes nativos só foi possível obter expressão de SmStoLP em 

rBCG, decidimos utilizar sequências com códons otimizados. As sequências com códons 

otimizados de sm29opt, smval-5opt e smtsp-2opt foram clonadas nos vetores pLA71 e 

pMIP12 e a correta inserção das sequências foi confirmada por sequenciamento automático. 

Alíquotas de M. smegmatis e BCG competentes foram transformadas com os vetores de 

expressão resultantes e clones de M. smegmatis e BCG  recombinantes foram isolados de cada 

construção. 

 Os extratos proteicos dos clones gerados a partir da transformação de M. smegmatis e 

BCG foram analisados por Western blot, utilizando os anticorpos específicos para cada 

antígeno. 
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4.2.1 Expressão de SmVAL-5 em M. smegmatis 

 

 A sequência nucleotídica de smval-5opt foi sintetizada de forma a utilizar os códons 

preferenciais de micobactéria e clonada nos vetores pMIP12 e pLA71. A cepa de M. 

smegmatis recombinante foi analisada por Western blot. 

  Nos extratos de M. smegmatis recombinante transformada com pMIPVAL-5opt, 

observa-se uma intensa imunorreação entre 20.1 e 30 kDa, nos extratos de pellet (Figura 24). 

O tamanho esperado da proteína é de 22.6 kDa, uma vez que somente uma porção da 

sequência nucleotídica de SmVAL-5 foi otimizada e clonada nos vetores de expressão. A 

proteína recombinante purificada de E. coli foi expressa na totalidade de seu mRNA predito, 

ocasionando a diferença de tamanho. 

 Além da reação ao antígeno SmVAL-5 expresso por rSmeg, várias outras reações 

inespecíficas são observadas nos extratos, fato observado com freqüência dada a constituição 

do antisoro (majoritariamente de anticorpos policlonais) e dos extratos proteicos de 

micobactéria, que por sua vez, possuem uma ampla variedade de proteínas. Estas reações 

inespecíficas são observadas em muitos dos immunoblots revelados. 

 

 
 

Figura 24 – Western blot de rSmeg::pMIPVAL-5opt. rSmeg::pMIP) o extrato proteico de M. 

smegmatis transformado com pMIP12 (controle negativo); rVAL-5) proteína 

recombinante rVAL-5 (200 ng, controle positivo); rSmeg::pMIPVAL-5opt) extrato 

proteico de clones (1 e 2) desta cepa; P) fração de pellet e S) fração de sobrenadante do 

produto sonicado. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 
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 Os extratos proteicos de M. smegmatis transformado com pLA71VAL-5opt não 

demonstram quaisquer bandas imunorreativas distintas do extrato proteico de M. smegmatis 

selvagem, utilizado com controle negativo (Figura 25). Também fica evidenciada a 

constituição proteica distinta das frações de P (pellet) e S (sobrenadante) do produto lisado. 

 

 
 

Figura 25 – Western blot de rSmeg::pLA71VAL-5opt. rSmeg::pLA71) extrato proteico de M. 

smegmatis transformado com pLA71 (controle negativo); rVAL-5) proteína 

recombinante rVAL-5 (200 ng, controle positivo); rSmeg::pLA71VAL-5opt) extrato 

proteico de clones (1 e 2) desta cepa. P) fração de pellet e S) fração de sobrenadante do 

produto sonicado. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 

 

 Apesar de detectarmos a expressão de SmVAL-5 nos extratos proteicos de 

rSmeg::pMIPVAL-5, a mesma não pode ser observada nos extratos de rBCG::pMIPVAL-5 

ou rBCG::pLA71VAL-5 (Figura 26) e há bandas imunorreativas de maior peso molecular, 

entretanto estas bandas também aparecem nos extratos de BCG selvagem e não referem-se ao 

produto esperado. 
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Figura 26 – Western blot de rBCG::pMIPVAL-5opt e rBCG::pLA71VAL-5opt. BCG 

wild-type) extrato proteico de BCG selvagem (controle negativo); rVAL-5) proteína 

recombinante rVAL-5 (200 ng, controle positivo); rBCG::pMIPVAL-5opt) extrato 

proteico de clones (1 e 2) desta cepa. P) fração de pellet e S) fração de sobrenadante do 

produto sonicado. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 

 

4.2.2 Expressão de SmTSP-2 em M. smegmatis  

 

 Assim como para smval-5opt, a sequência de smtsp-2opt também foi sintetizada de 

forma a utilizar os códons preferenciais de micobactéria e clonada nos vetores de expressão 

pMIP12 e pLA71, gerando assim pMIPTSP-2opt e pLA71TSP-2opt. Em seguida, as cepas de 

M. smegmatis recombinantes foram analisadas por Western blot. 

 Foi possível distinguir nos extratos proteicos dos clones de M. smegmatis 

recombinantes uma banda imunorreativa em torno de 14.4 kDa na fração de pellet que não 

está presente nos extratos de M. smegmatis selvagem (Figura 27). 
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Figura 27 – Western blot de rSmeg::pMIPTSP-2opt. rSmeg::pMIP) extrato proteico de M. 

smegmatis transformado com pMIP12 (controle negativo); rTSP-2) proteína 

recombinante rTSP-2 (200 ng, controle positivo); rSmeg::pMIPTSP-2opt) extrato 

proteico de clones (1 e 2) desta cepa. P) fração de pellet e S) fração de sobrenadante 

do produto sonicado. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 

 

 Não observamos diferenças nas imunorreações dos extratos proteicos de M. smegmatis 

selvagem e M. smegmatis transformado com pLA71TSP-2opt (Figura 28). 

 

 
 

Figura 28 – Western blot de rSmeg::pLA71TSP-2opt. rSmeg::pLA71) extrato proteico de M. 

smegmatis transformado com pLA71 (controle negativo). rTSP-2) proteína 

recombinante rTSP-2 (200 ng, controle positivo); rSmeg:: pLA71TSP-2opt) extrato 

proteico de clones (1 e 2) desta cepa. P) fração de pellet e S) fração de sobrenadante do 

produto sonicado. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 
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 Apesar de detectarmos a expressão de SmTSP-2 em M. smegmatis transformado com 

pMIPTSP-2opt, nos extratos de BCG transformado com o mesmo vetor não foi possível 

detectar a expressão de SmTSP-2 (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29 – Western blot de rBCG::pMIPTSP-2opt. BCG wild-type) extrato proteico de BCG 

selvagem (controle negativo); rTSP-2) proteína recombinante rTSP-2 (200 ng, controle 

positivo); rBCG::pMIPTSP-2opt) extrato proteico de clones (1 e 2) desta cepa. P) fração 

de pellet e S) fração de sobrenadante do produto sonicado. PM) Marcador de peso 

molecular (em kDa). 

 

4.2.3 Expressão de Sm29 

 

 Por Western blot não foi possível detectar a expressão de Sm29, mesmo com sua 

sequência de códons otimizada, em M. smegmatis (Figura 30 e Figura 31) ao utilizarmos 

pMIP12, que demonstrou ser capaz de induzir a expressão de SmStoLP-2, SmVAL-5 e 

SmTSP-2 nessa espécie. 
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Figura 30 – Western blot de rSmeg::pMIPSm29opt. rSmeg::pMIP) extrato proteico de M. 

smegmatis transformado com pMIP12 (controle negativo); rSm29) proteína 

recombinante rSm29 (200 ng, controle positivo); rSmeg:: pMIPSm29opt) extrato 

proteico de clones (1 e 2) desta cepa. P) fração de pellet e S) fração de sobrenadante 

do produto sonicado. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 

 

 Nos extratos proteicos de rSmeg::pLA71Sm29opt não foi possível determinar se o 

antígeno está sendo expresso pois há uma reação inespecífica em posição semelhante ao 

controle positivo rSm29 nas frações de pellet também no extrato proteico de M. smegmatis 

selvagem (Figura 31). 

 

 
 

Figura 31 – Western blot de rSmeg::pLA71Sm29opt. rSmeg::pLA71) extrato proteico de M. 

smegmatis transformado com pLA71 (controle negativo); rSm29) proteína 

recombinante rSm29 (200 ng, controle positivo); rSmeg:: pLA71Sm29opt) extrato 

proteico de clones (1 e 2) desta cepa. P) fração de pellet e S) fração de sobrenadante do 

produto sonicado. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 
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 Nos extratos proteicos de BCG transformado com pMIPSm29opt não detectamos 

bandas imunorreativas ao soro anti-Sm29 que pudessem indicar sua expressão (Figura 32). 

 

 

 

Figura 32 – Western blot de rBCG::pMIPSm29opt. BCG wild-type) extrato proteico de BCG 

(controle negativo); rSm29) proteína recombinante rSm29 (200 ng, controle positivo); 

rBCG:: pMIPSm29opt) extrato proteico de clones (1 e 2) desta cepa. P) fração de pellet 

e S) fração de sobrenadante do produto sonicado. PM) Marcador de peso molecular (em 

kDa). 

 

4.3 Geração de promotores mutagenizados por “error-prone” PCR 

 

 Mesmo utilizando diferentes vetores de expressão e genes sintéticos, tivemos 

dificuldades em obter cepas de BCG expressando os antígenos de Schistosoma, o que nos 

levou a trabalhar no aperfeiçoamento da regulação da expressão através da mutação de um 

promotor micobacteriano escolhido. O promotor pL5, original do micobacteriófago L5 foi o 

molde para a reação de “error-prone” PCR. Assim mutações randômicas nos amplicons da 

reação foram geradas e estes amplicons, em seguida, foram ligados à montante da sequência 

de egfp, criando-se assim uma biblioteca de plasmídeos com promotores mutagenizados, 

denominados pJK. 

 Com base na fluorescência gerada pela expressão de eGFP, direcionada pelos 

promotores mutagenizados pJK ou pelo plasmídeo original pJH-gfp, determinou-se a 

fluorescência relativa, que se refere ao número de moléculas eGFP presentes na amostra, 

sendo uma medida indireta da tradução. 
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4.3.1 Crescimento e fluorescência de M. smegmatis::pJH-gfp  

 

 A correlação entre densidade ótica (D.O.620) e fluorescência (F.U.) para M. smegmatis 

transformado com o plasmídeo não mutagenizado pJH-gfp é relativamente linear entre 0,6 e 

1,2 (Figura 33, R
2
 = 0,7829). 
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Figura 33 – Fluorescência e densidade ótica de M. smegmatis::pJH-gfp. A correlação entre 

crescimento (absorbância a 620 nm) e fluorescência (unidades de fluorescência, F.U.) 

contendo o promotor pL5 original observada é de R
2
 = 0,7829. 

 

4.3.2 Screening de M. smegmatis::pJK 

 

 Alíquotas de M. smegmatis competentes foram transformadas com a biblioteca de 

plasmídeos pJK e os transformantes (denominados M. smegmatis::pJK) analisados com 

relação à fluorescência (F.U.485/535) e crescimento (D.O.620) (Figura 34). 
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Figura 34 – Correlação entre fluorescência e densidade ótica dos transformantes M. 

smegmatis::pJK. Cerca de duzentos transformantes de M. smegmatis transformadas 

com a biblioteca de plasmídeos pJK foram cultivados e analisados quanto a 

fluorescência (F.U. 485/535) e densidade ótica (D.O.620).  

 

 É possível observar a ampla variação da fluorescência entre os transformantes de M. 

smegmatis::pJK avaliados. A imprevisibilidade da relação entre absorbância e fluorescência 

(R
2
 = 0,1291) de M. smegmatis::pJK demonstra que a fluorescência observada agora, não 

mais se correlaciona com a absorbância da amostra. 

 A correlação entre D.O. e F.U de cada transformante M. smegmatis::pJK foi 

convertida em fluorescência relativa (RFU), dividindo-se as unidades de fluorescência pela 

densidade ótica (RFU = F.U./D.O.), objetivando normalizar os valores de absorbância entre 

os transformantes M. smegmatis::pJK. Vinte e dois transformantes representativos da variação 

de fluorescência foram selecionados e plotados no gráfico abaixo (Figura 35). 
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Figura 35 – Fluorescência relativa de M. smegmatis::pJK. M. smegmatis wild-type, M. 

smegmatis::pJH-gfp e 22 transformantes M. smegmatis::pJK demonstram diferentes 

níveis de fluorescência. 

 

4.3.3 Sequência nucleotídica dos promotores mutagenizados 

 

 Dos 22 M. smegmatis::pJK, 14 tiveram o DNA plasmidial extraído. Estes 14 

plasmídeos tiveram a sequência do promotor a montante de egfp analisada, excetuando-se o 

plasmídeo denominado pJK-F8, o qual não foi possível obter um sequenciamento 

confirmatório. O promotor do plasmídeo pJK-F6 apresentou uma deleção na posição 240 

sendo um possível erro de leitura do sequenciamento, dada sua localização na região onde o 

oligonucleotídeo reverso se anela. Comparados à sequência original, os promotores destes 

plasmídeos estavam alterados entre 3,5 – 11,3% (Figura 36). 

 Apesar das alta taxa de mutação, com base no sequenciamento não foi possível 

realizar qualquer associação entre as bases alteradas, seja em quantidade ou qualidade, e os 

níveis de fluorescência obtidos. 
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pJH-gfp : 

pJK-E3  : 

pJK-G9  : 

pJK-H9  : 

pJK-C1  : 

pJK-D9  : 
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pJK-B7  : 

pJK-H3  : 

pJK-F6  : 

pJK-A2  : 

          

                                                                                      

         *        20         *        40         *        60         *        80      

GGAAACAGCTATGACCATGATTACGCCAAGCTTGCATGCCTGCAGCTAGGGCACCAATTTGCGATTAGGGCTTGACAGCCACCCGG

....................CC..A...............................G......G.......G..............

......................................................................................

....................................C.....................................G...........

.....................................A..C.......................C.....................

...................G..G.........C........................CC..T..................G.....

...................G..................T.C......G................C......C..............

.....................C........................C........G..C....G.......C..............
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....................................C.........C.................C.G...................

.....................G........T....G....................G.C.....C....A..........G.....

........................A.T.G............................CC..................A........
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.....................................A..C.....CC.............T..............G...G.....
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 :  86
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   *       100         *       120         *       140         *       160         *  

CCAGTAGTGCATTCTTGTGTCACCGCAGCAGCAAGGCGGTAGGCGGATCCGAGAGGATCGTGCCGGTGCCGGTGAAAATCCGGCGG

....C..C....C..C...C..........................G..........C.....................T......

............................................................................G.........

...........CC...A........T.......G..............................A.......C..G.G........

..............C.AC...G...............................G...CT...........................

.......C.T.C..C....C........T...G..............C......A..C...................G........

............C.C....C.G..A......T.G......G..........G.....C..........T.....GG.G........
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.......C.T.C..C....C........T...G..............C......A..C...................G........
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 : 172

 : 172

 : 172

 : 172
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pJK-A2  : 

          

                                                                                     

     180         *       200         *       220         *       240         *       

CAAGATTCTCCGGTTTGACAGCCACCCGGTTATCGGGTAAGCTGCAAGCATCACCAACTTGGACGGGAAAGGGAGATCGCATATG

..G...C.........A.................................C..................................

.....................................................................................
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Figura 36 – Sequência nucleotídica dos promotores mutagenizados. A sequência do 

promotor pL5 contido em 14 plasmideos recuperados de M. smegmatis::pJK foi 

sequenciada. Com relação à sequência original, as bases alteradas (em fundo branco) 

representam entre 3,5-11,3% do total de bases da sequência. 
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4.3.4 Caracterização de M. smegmatis::pJK 

 

 Nove cepas de M. smegmatis::pJK foram cultivadas até a fase exponencial e 

analisadas por citometria de fluxo para determinação da fluorescência, medida por FITC-H 

(488/530). Com base na complexidade intracelular (SSC-A) e volume celular (FSC-A) os 

eventos relativos ao crescimento bacteriano foram selecionados por “gate” e desta população 

gerou-se um histograma com base no valor de FITC-H. Ainda, a mediana da fluorescência foi 

determinada (). 

 Observando o histograma abaixo podemos observar que as cepas M. smegmatis::pJK-

A6, pJK-F8, pJK-E3, pJK-A2 e pJK-B7 apresentam fluorescência semelhante. M. 

smegmatis::pJK-D6 e pJK-E6 apresentam uma fluorescência intermediária das outras cepas, 

M. smegmatis::pJK-C1 apresenta uma fluorescência baixa e M. smegmatis::pJKD9 não 

apresenta fluorescência. 

 

  

Figura 37 – Fluorescência de M. smegmatis::pJK por citometria de fluxo. Os eventos 

referentes à M. smegmatis foram selecionados e intensidade da fluorescência (FITC-H 

log10) determinada no histograma. Na figura estão representados M. smegmatis::pJK e 

ordenados de acordo com a mediana de FITC-H. O histograma mais inferior refere-se 

à M. smegmatis selvagem. 
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 O histograma acima reflete todos os eventos selecionados por “gate”. O valor 

numérico para a fluorescência observada para cada cepa foi estabelecido pela mediana do 

valor de FITC-H, assim obtendo uma medida mensurável, posteriormente utilizada para 

comparar a fluorescência determinada pelos promotores mutagenizados em BCG (Figura 38). 
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Figura 38 – Intensidade da fluorescência de M. smegmatis::pJK. M. smegmatis::pJK e M. 

smegmatis wild-type em fase log de cultivo foram analisadas por citometria de fluxo e a 

mediana de FITC-H determinada. 

 

 A fluorescência para a população também se mantém constante ao longo do 

crescimento analisando as amostras por citometria de fluxo. Neste experimento, três clones de 

cada uma das amostras foram inoculados em meio MB7H9-kan e seu crescimento 

acompanhado retirando alíquotas em tempos determinados. Após “gate” da população 

micobacteriana, a mediana de FITC-H foi determinada para cada amostra desde o inóculo 

onde a densidade ótica inicia-se em torno de D.O.620 0,1 ao ponto final de até D.O.620 2,5. 

Observamos que há uma pequena variação inicial da fluorescência no início da fase 

logaritmica ( < D.O.620 0,6). Com o aumento da densidade ótica o valor de FITC-H tende a 

elevar-se, mas a intensidade se mantém relativamente constante (Figura 39). 
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Figura 39 – A fluorescência de M. smegmatis::pJK se mantém constante ao longo do 

crescimento. Três clones de cada M. smegmatis::pJK foram cultivados em MB7H9 e 

alíquotas retiradas em determinados períodos. A amostra foi analisada por 

fluorescência e densidade ótica. 

 

 Posteriormente, determinamos a curva de crescimento das cepas analisando a 

densidade ótica (D.O.620) da amostra em razão do tempo de cultivo, a fim de observar se a 

expressão diferenciada de eGFP poderia de alguma maneira retardar ou inibir a duplicação 

das células. A curva de crescimento das cepas M. smegmatis::pJK (Figura 40) demonstra não 

existir influência da expressão de eGFP que seja capaz de inibir ou impedir a replicação a 

ponto de retardar a densidade ótica da cultura. 
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Figura 40 – Curva de crescimento de M. smegmatis::pJK. O crescimento das cepas 

transformadas foi acompanhado durante desde o inóculo inicial em MB7H9-kan. 

 

 Para demonstrar que a diferença em fluorescência observada entre estas cepas 

recombinantes não é dada pela contínua acumulação de eGFP intracelular, o exemplo abaixo 

de M. smegmatis::pJK-D6 (Figura 41) demonstra os eventos no decorrer do crescimento 

micobacteriano, que também ocorrem para as outras amostras. 

 A população micobacteriana destas cepas expressando eGFP conterá em maior ou 

menor proporção fenótipos diferentes. Ao inóculo e nas primeiras horas, até 3 fenótipos são 

observados. Um não fluorescente e dois fluorescentes de intensidades distintas (Figura 41, 

inoculum-4h). Nas primeiras duas horas (Figura 41, 1h-2h), a população não fluorescente 

aumenta. Após 3 h (Figura 41, 3h) a grande maioria das células está fluorescente e há uma 

pequena parcela que apresenta fluorescência intermediária, que diminui gradualmente. Após 8 

h de incubação poucas células apresentam este fenótipo intermediário (Figura 41, 8 h). 

 Cada cepa M. smegmatis::pJK concentra sua população fluorescente em uma faixa 

específica de fluorescência. Assim, cronologicamente, as células em cultivo primeiro 

replicam-se para então iniciar a expressão de eGFP até um determinado nível específico, de 

acordo com cada plasmídeo pJK e as mutações contidas em seu promotor. 
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Figura 41 – Crescimento e fluorescência de M. smegmatis::pJK-D6 em cultivo. M. 

smegmatis::pJK-D6 foi inoculado em MB7H9 alíquotas retiradas a cada hora e a 

fuorescência destas amostras foi analisada por citometria de fluxo. 

 

 De fato, a análise microscópica de uma das amostras demonstra uma população 

heterogênea quanto à expressão de eGFP. Utilizando como exemplo M. smegmatis::pJK-D6 

observamos que algumas bactérias apresentam fluorescência e outras não (Figura 42). A 

fluorescência heterogênea nas bactérias individuais, mas isto decorre do equipamento 

confocal utilizado que analisa um plano focal específico. 
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Figura 42 – Microscopia de fluorescência confocal (FLUOR) do cultivo de M. 

smegmatis::pJK-D6. Fluorescência confocal (FLUOR) e o respectivo contraste 

por interferência diferencial (DIC) demonstram um fenótipo heterogêneo de M. 

smegmatis::pJK-D6 no início da fase logarítmica ( > D.O.620 0,6). 

 

4.3.5 Caracterização de BCG::pJK 
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Figura 43 – Fluorescência de BCG::pJK. A fluorescência de BCG::pJK e BCG wild-type em 

fase log foi analisada por citometria de fluxo e a mediana de FITC-H determinada. 

BCG::pJK-A6 e pJK-A2 não originaram colônias transformantes. 

 

 Os mesmos plasmídeos pJK foram utilizados para transformar cepas de BCG Pasteur 

para avaliar a “força de expressão” determinada pelos plasmídeos entre as espécies, uma vez 

que os promotores mutantes foram triados em M. smegmatis. Observamos uma perfil similar à 

M. smegmatis transformados com os mesmos plasmídeos, com pJK-F8 e pJK-B7 gerando 

recombinantes que demonstram uma maior fluorescência, pJK-D6 e pJK-E6 uma 
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fluorescência mediana e pJK-C1 com a fluorescência mais baixa, porém acima da cepa 

selvagem de BCG Pasteur (Figura 43 e Figura 44). 

 

Figura 44 – Fluorescência de BCG::pJK analisada por citometria de fluxo. BCG foi 

transformado com os plasmídeos selecionados, e na fase log analisados por citometria de 

fluxo quanto ao pico de FITC-H. Na figura estão representados os histogramas de 

BCG::pJK ordenados de acordo com a mediana de FITC-H. O histograma inferior refere-

se à fluorescência natural apresentada por BCG selvagem. 
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Figura 45 – Fluorescência induzida pelos vetores pJK em M. smegmatis e BCG. A 

mediana de FITC-H para cada espécie transformada com o mesmo vetor pJK foi 

determinada e comparada. Estão representados: pJK-C1, pJK-B7, pJK-F8, pJK-D6 e pJK-

E6 além de M. smegmatis e BCG selvagem. 
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 Ao correlacionarmos a fluorescência obtida para cada espécie, observamos que a força 

de expressão entre as espécies M. smegmatis e BCG quando transformadas com o mesmo 

plasmídeo pJK é similar (Figura 45, R
2
 = 0,86). Assim, podemos afirmar que pJK-F8 e pJK-

B7 determinam uma alta expressão de eGFP, pJK-D6 e pJK-E6 uma expressão mediana e 

pJK-C1 uma baixa expressão da proteína, em ambas as espécies. Contudo, para a correlação, 

excluiu-se a cepa BCG::pJK-E3 que não apresenta fluorescência. Se considerarmos 

BCG::pJK-E3 a correlação é de R
2
 = 0,37. Não obtivemos transformantes de BCG para pJK-

A6 ou pJK-A2. 

 

4.4 Construção dos vetores de expressão usando promotores mutagenizados e análise 

da expressão em BCG recombinante 

 

 A adaptabilidade destes vetores de promotores mutagenizados, sendo capazes de 

expressar o gene em diferentes níveis, nos levou à clonagem dos antígenos inicialmente 

propostos smtsp-2opt e sm29opt nestes vetores criados. Para isto, utilizamo-nos de 3 vetores: 

pJK-C1, que induziu baixa fluorescência, e pJK-B7 pJK-A2 que induziram alta fluorescência 

em em ambos os organismos. 

 Foram construídos 6 plasmídeos pJK-A2.TSP2opt, pJK-B7.TSP2opt, pJK-

C1.TSP2opt, pJK-A2.Sm29opt, pJK-B7.Sm29opt e pJK-C1.Sm29opt. Primeiramente, o gene 

egfp foi removido dos vetores pJK-C1, pJK-B7 e pJK-A2 com enzimas de restrição 

apropriadas e então, utilizados na ligação aos fragmentos de smtsp-2opt, sm29opt previamente 

amplificados por PCR. A correta inserção foi verificada por sequenciamento e o plasmídeo 

resultante utilizado para transformar alíquotas de BCG competente. 

 A análise de expressão dos clones de BCG transformados com os diferentes vetores de 

expressão demonstrou que não foi possível observar expressão para os transformantes com os 

vetores pJK-A2.TSP2opt, pJK-B7.TSP2opt, pJK-C1.TSP2opt. 

 

4.4.1 Expressão de Sm29 em BCG recombinante 

 

 Obtivemos uma imunorreação característica apenas nos extratos proteicos das cepas de 

BCG transformando com pJK-C1.Sm29opt e pJK-B7.Sm29opt onde se evidencia um padrão 

de bandas imunorreativas semelhante ao controle positivo (proteína recombinante rSm29 

purificada de E. coli). rBCG::pJK-A2.Sm29opt apesar de conter um promotor forte para a 

expressão de eGFP não demonstrou a mesma força para a expressão do antígeno Sm29 



100 

 

 

(Figura 46). pJK-C1.Sm29opt também contém um promotor mais fraco do que pJK-

B7.Sm29opt. 

 

 

Figura 46 – Western blot de rBCG::pJK-C1.Sm29opt, rBCG::pJK-B7.Sm29opt e 

rBCG::pJK-A2.Sm29opt. BCG wild-type) extrato proteico de BCG (controle 

negativo); rSm29) proteína recombinante rSm29 (200 ng, controle positivo); 

rBCG::pJK-A2.Sm29, pJK-B7.Sm29 e pJK-C1.Sm29) sobrenadante do extrato 

proteico de clones (1 e 2) destas cepas. PM) Marcador de peso molecular (em kDa). 

 

4.4.2 Resposta imune induzida por rBCG-Sm29 

 

 A cepa que demonstrou a maior expressão do antígeno Sm29 no Western blot foi 

cultivada e preparada como vacina. Os animais foram imunizados via subcutânea com uma 

única dose de 1 x 10
6
 CFU de rBCG-Sm29 (rBCG::pJK-B7.Sm29opt). Após 30 dias foram 

analisadas as respostas imune humoral e celular. 

 Observamos que não houve a produção de anticorpos IgG anti-Sm29 nos animais 

imunizados com rBCG-Sm29 (Figura 47). Só foi possível detectar a produção de anticorpos 

anti-Sm29 no grupo de animais imunizados com rSm29+Alum. 
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Figura 47 – Anticorpos IgG anti-Sm29 induzidos por rBCG-Sm29. Camundongos C57BL/6 

foram imunizados com salina, 10
6
 CFU de BCG ou rBCG-Sm29 ou 25 µg da proteína 

recombinante rSm29+Alum. A dosagem de anticorpos anti-Sm29 foi determinada por 

ELISA analisando a absorbância a 492 nm (* p < 0,05). 

 

 A análise da resposta imune celular demonstrou que o grupo imunizado com rBCG-

Sm29 produziu maior quantidade de IFN-γ, TNF-α e IL-10 (Figura 48) que o grupo 

imunizado com BCG ou o controle salina, quando estimulados in vitro com a proteína 

recombinante rSm29. 

 O grupo imunizado com rBCG-Sm29 produziu menores quantidades destas citocinas 

em comparação ao grupo imunizado com uma dose de 25 µg de rSm29+Alum. Paralelamente, 

não pudemos detectar em nenhum nos grupos a produção da citocina IL-4. 
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Figura 48 – Produção de IFN-γ, TNF-α e IL-10 pela imunização com rBCG-Sm29. 
Animais C57BL/6 foram imunizados com 10

6
 CFU de BCG, rBCG-Sm29 ou 25 µg da 

proteína rSm29 associada ao adjuvante hidróxido de alumínio (Alum) e sacrificados 

após 30 dias. Os esplenócitos estimulados por 48 h com rSm29 (20 µg/mL). A 

dosagem de citocinas A) IFN-γ, B) TNF-α e C) IL-10 no sobrenadante da cultura foi 

determinada pelo kit CBA Th1/Th2/Th17 (BD Biosciences) no citômetro de fluxo 

FACS Canto II e os dados analisados no software FCAP 3.0. A diferença estatística 

foi determinada por Two-way ANOVA e Bonferroni (* p < 0,05, *** p < 0,001). 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Expressão dos candidatos vacinais em BCG usando genes nativos 

 

 As doenças tropicais negligenciadas são uma crescente preocupação no contexto da 

saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento. No Brasil, a esquistossomose é 

uma das principais doenças negligenciadas que afetam a população. 

 Neste projeto nos propusemos a investigar o desenvolvimento de uma vacina para 

esquitossomose a partir da expressão de candidatos vacinais de S. mansoni, em BCG 

recombinante. 

 Inicialmente testou-se a expressão de diversos genes nativos de candidatos vacinais 

nos vetores de expressão micobacterianos baseados no promotor de β-lactamase. Os 

plasmídeos construídos que foram capazes de induzir a expressão do antígeno SmStoLP-2 em 

rBCG, ou seja, pMIPSto e pLA71Sto, possuem cassettes de expressão que diferem apenas 

pela existência de uma sequência Shine-Dalgarno ou da sequência sinal da β-lactamase, 

respectivamente. Os extratos proteicos de rBCG::pMIPSto e rBCG::pLA71Sto apresentaram 

uma banda imunorreativa em torno de 45 kDa, característica da proteína purificada  rStoLP-2 

confirmando a expressão do antígeno (Figura 17). Já para o rBCG::pLA73Sto, contendo a 

fusão da sequência inteira da β-lactamase à SmStoLP-2, não pode ser detectado qualquer 

banda imunorreativa que pudesse indicar a expressão da proteína de fusão. M. smegmatis 

quando transformada com os mesmos vetores pMIPSto e pLA71Sto apresentou um perfil de 

expressão semelhante ao de rBCG (Figura 16). 

 Também foi observado, pela separação das frações celulares por detergente, que a 

SmStoLP-2 em fusão com o peptídeo sinal da β-lactamase (pLA71Sto), encontra-se em parte 

no precipitado do extrato total, mas mais enriquecida na fração solúvel ou citosólica do 

sobrenadante, ao passo que quando expressa com o auxílio de um sítio RBS (pMIPSto), 

encontra-se mais enriquecida na fração insolúvel do sobrenadante, talvez associada a 

membranas (Figura 18). É possível que isto seja influenciado pelo fato da fusão da proteína 

com o peptídeo sinal da β-lactamase não ser estável. Além disto, a eficiência dos sinais de 

exportação em fusão com diferentes proteínas é variável, e sua localização subcelular é 

imprevisível como demonstrado por outros trabalhos, inclusive de nosso grupo 

(MAZZANTINI et al., 2004; NASCIMENTO et al., 2000; SNAPPER et al., 1988; 

VARALDO et al., 2004). A própria expressão heteróloga depende de vários fatores 

determinados pelo promotor, terminador, origem de replicação e marcador de seleção 
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(DENNEHY; WILLIAMSON, 2005) ou pelo próprio gene a ser expresso como p.ex. o 

“codon usage” preferencial de cada proteína (GUSTAFSSON et al., 2012). Esta série de 

fatores envolvidos na expressão heteróloga, poderá explicar a ausência da expressão de 

SmStoLP-2 em fusão à β-lactamase (pLA73Sto) tanto em M. smegmatis quanto BCG. O 

mesmo poderia ser extrapolado para os outros antígenos, cujas expressões também não 

puderam ser detectadas por Western blot. 

 A localização da SmStoLP-2 na fração associada à membrana de BCG quando 

expresso pelo vetor pMIPSto, apesar de inesperada, é apoiada pelos dados imunológicos. 

Apesar de ser pequena a diferença entre os grupos experimentais, estatisticamente, somente os 

animais imunizados com rBCG::pMIPSto apresentam anticorpos IgG específicos no soro e 

seus esplenócitos e expressaram a citocina IFN-γ, quando estimulados com o antígeno 

rStoLP-2. Isto indica que este antígeno quando está localizado no citoplasma da bactéria, não 

está diretamente acessível ao sistema imune e por isso não é capaz de gerar uma resposta 

imune específica. A não observação da citocina IL-4 – relacionada ao tipo Th2 da resposta 

imune – era previsível, pois tanto BCG quanto o antígeno, sob a forma de proteína 

recombinante, proporcionam uma resposta preferencialmente do tipo Th1, com a indução de 

IFN- γ e TNF-α (FARIAS et al., 2010; SABLE et al., 2011). 

 Os camundontos imunizados e desafiados com cercárias demonstrando a recuperação 

de quantidades similares de vermes nos grupos experimentais indica que não obtivemos o 

efeito imunológico sinergístico do BCG e o antígeno esperado ( 

Figura 22). Hipotetizamos que apesar de expresso – dados de Western blot – e identificado 

pelo sistema imune – dados de ELISPOT – o estímulo proporcionado pelo antígeno 

SmStoLP-2 não foi suficiente para gerar uma resposta imune protetora. A quantidade de 

vermes recuperados reflete na quantidade de ovos encontrados no fígado (Figura 23), que 

também não demonstrou diferença estatística entre os grupos. 

 

5.2 Expressão dos candidatos vacinais em BCGusando genes otimizados 

 

 Genomas micobacterianos possuem essencialmente um alto conteúdo GC, p.ex. o 

genoma de M. bovis BCG Pasteur 1173P2 possui um conteúdo GC de 65,9% (DENNEHY; 

WILLIAMSON, 2005; NAKAMURA; GOJOBORI; IKEMURA, 2000). Assim sendo, esta 

característica opõe BCG e as espécies do gênero Schistosoma, cujos genomas apresentam um 

conteúdo GC da ordem de 34% (GENEDB, 2010) (APÊNDICE ). Essa diferença em 

conteúdo GC pode ter sido um dos fatores determinantes na expressão das proteínas de 



105 

 

 

Schistosoma em BCG, onde apenas um antígeno foi expresso em quantidades detectáveis por 

Western blot. 

 Um importante fator na expressão gênica heteróloga esta na adaptação dos códons do 

gene a ser transcrito para utilizar os códons preferenciais do organismo hospedeiro 

(APÊNDICE B). Visando adequar o “codon usage” de BCG adotamos a estratégia de 

otimização de códons das sequências de SmTSP-2, Sm29 e SmVAL-5, gerando assim as 

sequências “opt”: smtsp-2opt, sm29opt e smval-5opt, respectivamente. A otimização de 

códons dos genes de smtsp-2opt. sm29opt e smval-5opt adequa a requisição de tRNAs por 

parte do gene a ser transcrito para a disponibilidade de tRNAs no hospedeiro micobacteriano 

– além de elevar seu conteúdo GC. Essas modificações possibilitaram a detecção por Western 

blot da expressão dos antígenos de smtsp-2opt e smval-5opt em M. smegmatis (Figura 27 e 

Figura 24, respectivamente). 

 Ao adaptarmos os códons do gene para o organismo hospedeiro é possível aumentar 

os níveis de expressão do mesmo (KANEKIYO et al., 2005; VARALDO et al., 2006), assim 

como observado para as cepas de M. smegmatis expressando smtsp-2opt e smval-5opt. 

Todavia, a expressão de smstolp-2 com sua sequència nucleotídica original indica que a 

adaptação dos códons nem sempre é restritiva e que apenas o conteúdo GC não é um fator 

determinante. 

 As sequências “opt” foram otimizadas com base nas sequências CDS de M. bovis cepa 

Pasteur 1173P2, contudo a expressão de Sm29 e SmVAL-5 de códon otimizado ocorreu em 

M. smegmatis mc
2
 155, mas não em BCG. Neste caso, inferimos que a causa esteja 

relacionada à espécie hospedeira pois observamos expressão em um e não em outro 

hospedeiro. Uma possível explicação poderia estar na tradução das sequências. Se o número e 

a qualidade em tRNAs no genoma de ambos organismos é similar (CHEN; GOMEZ; 

BISHAI, 2000; KAROLCHIK et al., 2003), a espécie M. smegmatis possui um número muito 

maior de fatores sigma preditos no genoma (WAAGMEESTER; THOMPSON; REYRAT, 

2005) que M. tuberculosis (CHEN; GOMEZ; BISHAI, 2000). Por certo, M. tuberculosis e M. 

bovis BCG são espécies distintas, entretanto, ambas fazem parte do mesmo grupo de 

micobactérias constituintes do complexo de Mycobacterium tuberculosis ou MTC. Destas 

espécies altamente relacionadas – genética e fisiologicamente – é esperado que compartilhem 

muitos dos mesmos fatores de transcrição. 

 Não podemos excluir que a construção plasmidial tenha sido determinante para a 

expressão destas sequências. Embora desconheçamos os fatores de transcrição específicos que 

regulam a atividade do promotor de pMIP12 (pBlaF*), este promotor origina-se de M. 
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fortuitum, espécie muito próxima a M. smegmatis (DEVULDER; PEROUSE DE 

MONTCLOS; FLANDROIS, 2005), explicando talvez a expressão de algumas das proteínas 

estudadas em M. smegmatis e não em BCG. A impossibilidade de confirmar a expressão de 

Sm29 de códon otimizado tanto em M. smegmatis ou BCG indica que além da utilização de 

códons preferenciais e conteúdo GC, há outros fatores próprios do gene na expressão 

heteróloga, tornando-a imprevisível. 

 

5.3 Geração de promotores mutagenizados por “error-prone” PCR 

 

 A dificuldade de obter cepas recombinantes de BCG expressando os antígenos de 

Schistosoma nos levou a propor o desenvolvimento de promotores micobacterianos 

alternativos. Baseando-se em uma estratégia de mutação randômica por PCR (ZACCOLO et 

al., 1996), conseguimos alterar a sequência do promotor pL5 entre 3,5 a 11,3% de sua 

sequência de bases nitrogenadas. A média e variação das mutações estão em conformidade 

com os valores observados na literatura (NEVOIGT et al., 2006). Com base no 

sequenciamento não foi possível associar as bases alteradas – seja em quantidade ou 

qualidade – aos níveis de fluorescência obtidos. Possivelmente o pequeno número de 

promotores sequenciados tenha inviabilizado a caracterização das bases específicas 

relacionadas a maior ou menor expressão, assim como realizado por Jensen (Jensen et al., 

2006), cujo trabalho demandou 69 combinações entre “força de expressão” medida por 

fluorescência e alterações de bases na sequência do promotor. 

 A variação da expressão da proteína eGFP pelos promotores mutagenizados foi 

analisada indiretamente pela intensidade da fluorescência das culturas de M. smegmatis 

transformado com a biblioteca de plasmídeos pJK. Paralelamente também foram 

determinadas as absorbâncias a 620 nm dos cultivos, uma medida indireta do crescimento 

bacteriano. Ao se comparar densidade ótica e fluorescência dos cultivos antes e depois da 

mutagênese observa-se uma mudança na correlação (R
2
 variou de 0,7829 para 0,1291) (Figura 

33 e Figura 34), mostrando que após a mutagênese randômica do promotor a densidade ótica 

da amostra não reflete mais a fluorescência esperada. De fato, uma variação de fluorescência 

da ordem de 300 vezes emerge entre os transformantes M. smegmatis::pJK (Figura 34). Essa 

mesma estratégia já havia sido aplicada para o promotor do bacteriófago PL-λ e ativo em E. 

coli, resultando em uma variação da fluorescência na ordem de 196 vezes (ALPER et al., 

2005). Neste caso, a variação de fluorescência foi resultado da variação no nível de 

transcrição do gene (NEVOIGT et al., 2006). 
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 Após o screening inicial, nove cepas de M. smegmatis::pJK representativas da 

variação de fluorescência, foram selecionadas para análise por citometria de fluxo. Ao 

selecionarmos a população crescente de bacilos utilizando a complexidade intracelular e 

volume celular, excluímos eventos como restos celulares, macromoléculas do meio de cultura 

e grumos de bactérias – este último bastante comum em cultivos micobacterianos. 

Observando o histograma e revelando a intensidade da fluorescência através da mediana do 

valor de FITC, conseguimos distinguir 3 perfis de fluorescência, um mais intenso 

determinado por pJK-A6, pJK-F8, pJK-E3, pJK-A2 e pJK-B7; um mediano determinado por 

pJK-E6 e pJK-D6 e um menos intenso determinado por pJK-C1. Ainda há o vetor pJK-D9 

que não induz fluorescência (Figura 38). 

 Ao longo do crescimento bacteriano a fluorescência de cada população de M. 

smegmatis::pJK se mantém relativamente constante, com uma variação próxima a D.O. de 

0,5. Cronologicamente, a população de M. smegmatis::pJK é inoculada em meio de cultura 

onde há bactérias fenotipicamente distintas. Após algumas horas àquelas viáveis entram em 

processo de divisão celular, gerando bactérias que são inicialmente do fenótipo não 

fluorescente, fato responsável pela variação de fluorescência próxima a D.O. de 0,5. Após a 

replicação a grande parte da população de bactérias torna-se fluorescente, cuja intensidade se 

localiza a um determinado limite, onde cada cepa possui seu próprio limite, a exemplo de M. 

smegmatis::pJK-D6. 

 Devido à grande diferença nos níveis de fluorescência observados, esperava-se que a 

tradução da proteína eGFP e sua possível toxicidade pudessem retardar o crescimento de 

algumas das cepas recombinantes, porém a curva de crescimento demonstrou que tal inibição 

não ocorre a ponto de influenciar na densidade ótica da amostra (Figura 40). A visualização 

de M. smegmatis::pJK-D6 sob microscopia demonstra mais claramente estes fatos, onde se 

observa uma heterogeneidade fenotípica entre os bacilos (Figura 42). 

 Foi possível correlacionar claramente a capacidade dos promotores mutagenizados 

entre as espécies M. smegmatis e M. bovis BCG na expressão de eGFP (R
2
 = 0,86, Figura 45). 

Estes dados indicam que, ao menos nos promotores baseados no pL5, sua força de expressão 

pode ser estimada parcialmente, a exemplo dos promotores de pJKB7 e pJKC1, 

respectivamente, de expressão alta e baixa. 
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5.4 Expressão dos candidatos vacinais pelos promotores mutagenizados 

 

 Ao testarmos os vetores pJK para direcionar a expressão dos candidatos vacinais 

SmTSP-2 e Sm29 conseguimos detectar a expressão de Sm29 em BCG recombinante, 

direcionada tanto pelo promotor de pJK-C1, tido como fraco quanto pelo promotor de pJK-B7 

tido como forte (Figura 46). A estratégia abordada neste trabalho mostra que é possível obter 

cepas de BCG recombinante capazes de expressar sequências genéticas de organismos 

geneticamente distantes como Schistosoma através da otimização dos vetores micobacterianos 

e/ou da sequência do gene heterólogo. 

 Nenhum dos vetores pJK-C1 ou pJK-B7 foi capaz de expressar a níveis detectáveis 

por Western blot o antígeno SmTSP-2 e, ainda, outro vetor tido como forte, pJK-A2, não foi 

capaz de induzir a expressão de Sm29. Mais uma vez, apesar do controle molecular imposto 

para a expressão em micobactéria destes fragmentos genéticos, utilizando-se de genes 

sintéticos e promotores mutagenizados, isso demonstra a existência de fatores desconhecidos 

ou não abordados neste trabalho que são capazes de determinar a expressão heteróloga. Há de 

se ressaltar que um nível de expressão heteróloga ótimo não deve ser alto a ponto de perturbar 

os processos metabólicos naturais da micobactéria, os quais devem ser restringentes, dado seu 

metabolismo lento e nem tão baixo a ponto de não estimular o sistema imune. 

 

5.5 Imunogenicidade de rBCG-Sm29 

 

 Ao analisarmos a resposta imune induzida em animais imunizados com rBCG-Sm29, 

não detectamos no soro destes animais anticorpos anti-Sm29 específicos (Figura 47). 

Acreditamos que neste sistema de apresentação o antígeno heterólogo tenha estimulado 

preferencialmente a resposta imune celular. Neste sentido, alguns trabalhos de nosso 

laboratório também não detectaram anticorpos específicos aos antígenos heterólogos 

expressos nos respectivos rBCGs (NASCIMENTO et al., 2008; VARALDO et al., 2004). 

Contudo, outros trabalhos de nosso laboratório, demonstraram a indução de anticorpos 

específicos, especialmente se utilizar o efeito adjuvante de outras cepas (MAZZANTINI et 

al., 2004; MIYAJI et al., 2001). 

 O vetor pJK-B7.Sm29opt não possui em seu cassette de expressão uma sequência 

sinal para exportar ou direcionar o antígeno à membrana. No caso de rBCG-Sm29 não houve 

necessidade de direcionar geneticamente a exportação do antígeno Sm29 para estimular 

especificamente o sistema imune. Acreditamos que o antígeno seja contido no citoplasma do 
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bacilo e seu processamento ocorra somente no momento em que o bacilo inteiro seja 

processado no fagolisossomo. Assim, os antígenos do rBCG seriam apresentados em um 

contexto MHC de classe II, consequentemente estimulando células T CD4
+
. De fato, outros 

autores demonstraram que o direcionamento extracelular do antígeno PspA de S. pneumoniae 

e OspA de B. burgdorferi potencializa a resposta imune humoral (LANGERMANN et al., 

1994; STOVER et al., 1993). Logo, a apresentação do antígeno heterólogo pelo rBCG poderá 

determinar o perfil da resposta imune induzida. 

 Cardoso e colaboradores (2008) demonstraram que a imunização de camundongos 

com a proteína rSm29 associada ao adjuvante de Freund estimula a produção das citocinas 

IFN-γ, TNF-α e IL-10. Em nossos experimentos a imunização com rBCG-Sm29 ou 

rSm29+Alum induziu a produção das mesmas citocinas. Dessa forma, presumimos que o 

antígeno Sm29 mantenha suas características imunogênicas tanto apresentado como proteína 

recombinante ou como BCG recombinante. A detecção de IFN-γ e TNF-α pelos animais 

imunizados com rBCG-Sm29 indica uma resposta imune do tipo Th1. 

 A imunização com rBCG-Sm29 induz uma quantidade menor das citocinas IFN-γ, 

TNF-α e IL-10, quando comparada a imunização rSm29+Alum. Neste caso, acreditamos que 

o estímulo antigênico contínuo e prolongado, proporcionado pelo rBCG, possa apresentar o 

antígeno em um contexto diferente que a imunização com a proteína recombinante associada 

ao adjuvante de Freund ou Alum. Kremer e colaboradores (1996) demonstraram, em 

camundongo, a persistência do rBCG expressando Sm28GST de S. mansoni por até 16 

semanas. Avaliando a manutenção da resposta imune, observaram que ao administrar uma 2ª 

dose, os níveis de anticorpos anti-Sm28GST elevaram-se e permaneceram altos até a 53ª 

semana. 

 Desenvolvida na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-RJ) e atualmente em processo 

de produção GMP (do inglês “good manufacturing process”), a proteína recombinante Sm14 

purificada de E. coli é capaz de induzir proteção parcial em camundongos imunizados 

(TENDLER et al., 1996). Igualmente, o BCG recombinante expressando Sm14, desenvolvido 

em nosso laboratório, foi capaz de proteger parcialmente camundongos imunizados 

(VARALDO et al., 2004). 

 Por outro lado, a imunização com a proteína Sm29 recombinante purificada de E. coli 

é capaz de estimular uma resposta imune do tipo Th1 e induzir níveis de proteção da ordem de 

50% (CARDOSO et al., 2008). Em nosso laboratório construímos uma cepa de rBCG 

expressando Sm29, e capaz de induzir uma resposta imune celular específica em 

camundongos. Nosso próximo passo será testar a capacidade protetora desta vacina. 
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 O BCG é uma das vacinas mais utilizadas e seguras no mundo. Esperamos que 

sistemas de expressão em micobactéria mais bem regulados permitam o desenvolvimento de 

uma vacina de BCG multivalente, especialmente nas áreas onde há co-incidência de 

patologias como a tuberculose e esquistossomose. 
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6 CONCLUSÂO 

 

 Neste trabalho foram construídas cepas de micobactéria recombinante capazes de 

expressar os antígenos de S. mansoni propostos. Por Western blot, visualizamos a expressão 

em rBCG de SmStoLP-2 e Sm29 e em rSmeg a expressão de SmVAL-5 e SmTSP-2. 

 A expressão heteróloga em micobactéria recombinante das sequências nativas dos 

genes de S. mansoni é dificultada por uma série de fatores que influenciam transcrição, 

tradução, estabilidade do vetor e da proteína. A abordagem que permitirá a expressão de um 

produto pode não viabilizar a expressão de outro. Por exemplo, observamos a expressão de 

smstolp-2, o maior dos fragmentos clonados e, em sua sequência nucleotídica nativa sem 

otimização de códons. Logo, tamanho ou adequação de códons nem sempre são fatores 

determinantes. 

 A utilização de genes com códons otimizados para a expressão em micobactéria 

possibilitou a expressão de SmVAL-5 e SmTSP-2 em M. smegmatis, mas não em BCG. 

Conclui-se que a adequação do “codon usage” pode viabilizar a expressão dos antígenos a 

ponto de serem detectados por Western blot, entretanto a expressão destes fragmentos em M. 

smegmatis não refletirá necessariamente na expressão em BCG. 

 Com relação aos vetores micobacterianos utilizados, a expressão de SmStoLP-2 é 

detectada em M. smegmatis e BCG transformados com os plasmídeos (pMIP12 e pLA71) 

contendo smstolp-2. Além disso, detectou-se a expressão de SmVAL-5 e SmTSP-2 em M. 

smegmatis transformado com os plasmídeos oriundos de pMIP12, contendo os respectivos 

genes smval-5opt e smtsp-2opt. Consideramos que a sequência Shine-Dalgarno contida em 

pMIP12 influenciou positivamente a expressão em M. smegmatis. 

 As cepas de rBCG expressando SmStoLP-2 foram utilizadas na imunização de 

camundongos, e pudemos observar uma resposta imune específica, apesar da sua baixa 

intensidade – tanto na resposta celular quanto humoral. 

 A mutagênese randômica da sequência do promotor pL5, originou promotores capazes 

de expressar o gene egfp em diferentes níveis, dada as diferentes intensidades em 

fluorescência observadas nas cepas transformadas com a biblioteca de plasmídeos pJK. 

 A expressão de Sm29 não pode ser confirmada em BCG sob nenhuma das construções 

utilizando pLA71, pLA73 ou pMIP12. Contudo, ao utilizarmos os promotores pL5 

mutagenizados de pJK para direcionar a expressão de Sm29, conseguimos detectar sua 

expressão em rBCG induzida tanto pelo promotor de pJK-B7 e quanto pelo promotor de pJK-

C1 – respectivamente considerados como forte e fraco, tal qual para eGFP. 



112 

 

 

 A utilização do BCG recombinante expressando Sm29 em maior quantidade foi 

utilizada para imunizar camundongos e demonstrou ser capaz de estimular uma resposta 

imune celular específica do tipo Th1. A proteção induzida por rBCG-Sm29 contra o desafio 

de S. mansoni em camundongos deverá ser avaliada. 

 De uma maneira geral, o trabalho evidencia os fatores que influenciam a expressão 

heteróloga em micobactéria recombinante, M. smegmatis e BCG, demonstrando algumas 

possibilidades de resolução, através da utilização de vetores micobacterianos distintos, genes 

sintéticos de códon otimizado para micobactéria e/ou promotores de “forças” distintas. 
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APÊNDICE A – Sequência nucleotídica dos fragmentos amplificados, características e 

oligonucleotídeos diretos e reversos utilizados 

Identificação do gene 

amplificado 

Tamanho do 

amplicon (pb) 
% Conteúdo GC 

Massa molecular 

predita (kDa) 

Vetor micobacteriano Oligonucleotídeos diretos e reversos 

Sequência nucleotídica amplificada 

 

smstolp-2 1077 pb GC = 39,9% 39,5 kDa 

pLA71 e pLA73 

Direto 5´ – TTC GGTACC G ATT CGT AGT ATC ATT GGT 

CGT TCA – 3´ 

Reverso 5´ – TTC GCGGCCGC CTA TTC TTG TTT ATC 

GCT ATC ATT – 3´ 

pMIP12 

Direto 5´ – TTC GGATCC ATT CGT AGT ATC ATT GGT 

CGT TCA – 3´ 

Reverso 5´ – TTC CTGCAG CTA TTC TTG TTT ATC GCT 

ATC ATT – 3´ 

5’ATGATTCGTAGTATCATTGGTCGTTCAAGTTGTCGACTTTCCAGGGTATATGCT

AGCAGTCGTGACTACACATCACAAGCACCCATAAATTTAGGGGTATTGATCGTT

CCAGAGAAAGAAGCTTGGGTTATTGAAAGGTTAGGAAAATTTCACAGGACGCTG

GAACCAGGACTCAATTTTTGTATACCCATTCTAGATCGCGTCGCTTATGTACAGT

CATTGAAAGAAGTGGCCATTGAAATTCCAGATCAGTCTGCCATTACCTCAGATA

ATGTCGTTTTACAATTGAACGGTGTTCTCTTCCTTAAAGTCAAAAATCCTTATTTA

GCATCATATGGGGTGTCCGAGGCTGAATTTGCAATTACTCAGTTAGCTCAAACA

ATTATGCGATCAGAAATCGGGAAGATAATTCTGGACAATGTTTTTAAAGAACGA

GAAGCATTAAATTTTCAAATCGTACAAGCTTTAGGCAAAGCATCAGAACCTTGG

GGTATTGAGTGTTTGCGTTATGAAATTCGCGATGTCCAGGTGCCACAAAAAATC

AAAGAAGCTATGCAAATGCAAGTCGAAGCAGAACGAAAAAAACGTGCATCCAT

TTTAGAGTCGGAAGGACAACGTGAGGCTGCTATTAATCGAGCTGAGGGTTTAAA

ACGTAGCCAGGTATTAGAGTCAGAGGGTCACCAGATTGAAATTGTAAATAAAGC

TTCAGGTGAAGCTGAAGCTATCCAACGTCTAGCAGAAGCTCGAGCTCAGTCTAT

TCAAATCATTGCCCGTGCGATCGGTAGTAAGCGTGGAGCAGATGCAGTACAGCT

TACAGTAGCTGAACAGTACATAGAAGCTTTCAGTGCTTTAGCGAAGACAACTAA

TACAGTGTTATTACCATCTCATAGTGGTGATGTTGCGTCGATGGTTACTCAAGCA

TTGACTATATTTAAAAGTTTAGATCAACCGAAAACCGACATCGGTAATGATAAT

AATGACGGTGGATGTAATGATGAATCTCATTCAGAAGTAGTGGCTGACCATCAG

TCAAATCCCAATATTATTAATAATAATGATAGCGATAAACAAGAATAG – 3’ 
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Identificação do gene 

amplificado 

Tamanho do 

amplicon (pb) 
% Conteúdo GC 

Massa molecular 

predita (kDa) 

Vetor micobacteriano Oligonucleotídeos diretos e reversos 

Sequência nucleotídica amplificada 

 

sm29 393 pb GC = 36,9% 14 kDa 

pLA71 e pLA73 

Direto 5´ – TTC GGTACC G AGC GTA TCA ATA TCA 

GAA GAG AAC – 3´ 

Reverso 5´ – TTC GCGGCCGC TCA TTT TGT CAT TCC 

GTT ACA TAG ATC – 3´ 

pMIP12 

Direto 5´ – TTC GGATCC AGC GTA TCA ATA TCA GAA 

GAG AAC – 3´ 

Reverso 5´– TTC CTGCAG TCA TTT TGT CAT TCC GTT 

ACA TAG ATC – 3´ 

5’AGCGTATCAATATCAGAAGAGAACAACTGTACATCTTGCTCAACGGCTGGTTA

TAATTATTCGATTCACAGAATATGCGTGTTTAAGGATGGCATACCCATTAACTTC

CCAAACGAAAATCGAACGCAGTGTAACACTGATTTGTGTAACGGGTTAACAGTT

GATAACACTGGAAAAATTCCATCAGTTCCTATAGCAAATCCATTTCGTTGCTATA

CGTGTTTGAATTGTACAAAAAGTAACCAAAAGGTACTTAGCGGTTGTGGTGCAT

GTGTGACAACTCGTGGTTCTGGAATTATCAGTAAATTTTGTGGAACTACATGTGA

AAGATTGTATATTGACGATCAAATTAGTTGTTGCTCAACAGATCTATGTAACGGA

ATGACAAAA – 3’ 

 

sm29opt 393 pb GC = 50,4% 14 kDa 

pLA71 

Direto 5´ – TAG GGTACC G AGC GTC AGC ATT TCC 

GAA GAG – 3´ 

Reverso 5´ – TAG GCGGCCGC TTA CTT GGT CAT ACC 

ATT GCA CAG – 3´ 

pMIP12 

Direto 5´ – TAG GGATCC GAG AAA CCG AAA GTG AAA 

AAC CAC – 3´ 

Reverso 5´ – TAG CTGCAG TTA ATG TGC CTT GCT CAG 

GTC GCT – 3´ 

5’AGCGTCAGCATTTCCGAAGAGAACAACTGCACGTCGTGCTCTACTGCCGGCTA

CAATTACAGCATTCACCGTATCTGCGTGTTCAAAGATGGTATTCCGATCAATTTC

CCGAACGAAAACCGTACCCAGTGCAACACGGACCTGTGTAACGGTCTGACGGTC

GATAACACGGGTAAGATCCCGAGCGTTCCGATCGCGAATCCATTTCGCTGCTAT

ACCTGTCTGAATTGTACCAAATCCAATCAAAAAGTTCTGAGCGGTTGTGGCGCA

TGTGTGACGACCCGCGGTAGCGGCATCATTAGCAAGTTTTGCGGCACCACCTGC

GAGCGTTTGTATATCGACGATCAGATTAGCTGCTGTAGCACCGACCTGTGCAAT

GGTATGACCAAGTAA – 3’ 
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Identificação do 

gene amplificado 
Tamanho do amplicon (pb) 

% Conteúdo 

GC 

Massa molecular 

predita (kDa) 

Vetor 

micobacteriano 
Oligonucleotídeos diretos e reversos 

Sequência nucleotídica amplificada 

 

smval-4 480 pb GC = 39% 18,5 kDa 

pLA71 e pLA73 

Direto 5´ – TAG GGTACC GAA GCT TAG TGA AGG 

TCA ACG TGC T – 3´ 

Reverso 5´ – TAG GCGGCCGC TTA GGA TTT GTT 

ACA CTT AGA TTC T – 3´ 

pMIP12 

Direto 5´ – TAG GGATCC AAG CTT AGT GAA GGT 

CAA CGT – 3´ 

Reverso 5´ – TAG CTGCAG TTA GGA TTT GTT ACA 

CTT AGA TTC T – 3´ 

5’AAGCTTAGTGAAGGTCAACGTGCTATTTACAACTTCCATAAAAAGGTGAGAAA

AGACGTAAAGAATTGTAGAATACCAGGACAACCACCTGCAAAGAACCTTACCA

AACTGAAATGGAACAAACTTCTGGCAAATAAGGCAAAACAACAAGCTAAAAGA

TGTAAGTATGACTCCAATGATCCAAACGATTTCATTATCGGAGATTTTGAGTCAA

TAGGACAAAATCTAGCCGACTACCCAACCATCGAAGGCGCTATGAAGGACTGGT

TGGAGGAGTACAAAAATTACAACTTTGAGAAAAACCAGTGTAACGGAGACTGT

AAGAATTATAAGCAAATGGTGTGGAATACTACTGAAGAAATAGGCTGTGGTTAT

GAGAAGTGCGGGAAAAATTACTTGATCGTTTGTAACTACGCCCCTGGTGATTCA

GAAGATAGACCATACGAAGCCAAACCAGAATCTAAGTGTAACAAATCCGAA – 3’ 

 

smval-5 588 pb GC = 43,7% 22,6 kDa 

pLA71 e pLA73 

Direto 5´ – TAG GGTACC G GCG ATG GAC AAT GCC 

ACC AGA – 3´ 

Reverso 5´ – TAG GCGGCCGC TCT TTC GTT TGT ATG 

ATT ACA CCT – 3´ 

pMIP12 

Direto 5´ – TAG GGATCC GCG ATG GAC AAT GCC 

ACC AGA – 3´ 

Reverso 5´ – TAG CTGCAG TCT TTC GTT TGT ATG 

ATT ACA CCT – 3´ 

5’GCGATGGACAATGCCACCAGAGAGAAGCTGTTAAAGCTGCATAACAATGCAA

GGATATCAGTGATGCATGGACAGTTGGAAGGACAACCTATTGCCAAATCAATAA

AACCATTGAAATGGAACATGGAGTTGGAGAAGAAAGCGCAAATGCTGGCCGAC

ACATGTTACTTTGGACCGGATAGTGCAATAGAACGCAAAGTACCAGGCTTTACT

AACGTCGGACAAAATTGGGCTGGTGCCAGTACAGTTGATATTGGGTTCCAACGA

TGGCTGAATGAATACAAGAATTACGATTTCTTCAACCGACTGTGTCTTGTTGGTC

GGTGTATTCACTACACACAGATCGTGTGGGAGAACACTACAGATATCGGATGTG

GTGTTGCTACATGTCCTCATTCCCCATTCAAACTAAGCATTGTGTGCAATTATGG

TCCAGGAGGTGGATGCCCACGCCAATTTCCGTATAGTGTAAAGGGTCTATACAG

ACAATGGACTATAAAGTATGGCAGAAAATGGTATAGCTGGAGATACGGAAGAA

GATGTCGTCCCGTATACGTGAAACAAAGGTGTAATCATACAAACGAAAGA – 3’ 
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Identificação do 

gene amplificado 
Tamanho do amplicon (pb) 

% Conteúdo 

GC 

Massa molecular 

predita (kDa) 

Vetor 

micobacteriano 
Oligonucleotídeos diretos e reversos 

Sequência nucleotídica amplificada 

 

smval-5opt 588 pb GC = 52% 22,6 kDa 

pLA71 

Direto 5´ – TAG GGTACC G GAC AAT GCG ACG CGT 

GAA AAG – 3´ 

Reverso 5´ – TAG GCGGCCGC TTA ACG TTC ATT GGT 

GTG TGG TTA CA – 3´ 

pMIP12 

Direto 5´ – TAG GGATCC GAC AAT GCG ACG CGT 

GAA AAG – 3´ 

Reverso 5´ – TAG CTGCAG TTA ACG TTC ATT GGT 

GTG TGG TTA CA – 3´ 

5’GCGATGGACAATGCCACCAGAGAGAAGCTGTTAAAGCTGCATAACAATGCAA

GGATATCAGTGATGCATGGACAGTTGGAAGGACAACCTATTGCCAAATCAATAA

AACCATTGAAATGGAACATGGAGTTGGAGAAGAAAGCGCAAATGCTGGCCGAC

ACATGTTACTTTGGACCGGATAGTGCAATAGAACGCAAAGTACCAGGCTTTACT

AACGTCGGACAAAATTGGGCTGGTGCCAGTACAGTTGATATTGGGTTCCAACGA

TGGCTGAATGAATACAAGAATTACGATTTCTTCAACCGACTGTGTCTTGTTGGTC

GGTGTATTCACTACACACAGATCGTGTGGGAGAACACTACAGATATCGGATGTG

GTGTTGCTACATGTCCTCATTCCCCATTCAAACTAAGCATTGTGTGCAATTATGG

TCCAGGAGGTGGATGCCCACGCCAATTTCCGTATAGTGTAAAGGGTCTATACAG

ACAATGGACTATAAAGTATGGCAGAAAATGGTATAGCTGGAGATACGGAAGAA

GATGTCGTCCCGTATACGTGAAACAAAGGTGTAATCATACAAACGAAAGA – 3’ 

 

smtsp-2 234 pb GC = 37,2% 8,8 kDa 

pLA71 e pLA73 

Direto 5´ – TTC GGTACC G GAA AAG CCC AAG GTC 

AAA AAA CAC – 3´ 

Reverso 5´ – TTC GCGGCCGC TCA GTG CGC TTT GCT 

TAG ATC GCT – 3´ 

pMIP12 

Direto 5´ – TTC GGATCC GAA AAG CCC AAG GTC 

AAA AAA CAC – 3´ 

Reverso 5´ – TTC CTGCAG TCA GTG CGC TTT GCT 

TAG ATC GCT – 3´ 

5’GAAAAGCCCAAGGTCAAAAAACACATCACTAGTGCATTAAAAAAATTAGTAG

ATAAGTACCGTAATGACGAACATGTTCGAAAAGTTTTTGATGAAATCCAACAAA

AATTACATTGCTGTGGTGCTGACTCTCCTAAAGATTATGGCGAAAATCCACCGAC

ATCATGTTCAAAAGATGGCGTACAATTTACAGAGGGATGTATTAAAAAGGTCAG

CGATCTAAGCAAAGCGCAC – 3’ 
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Identificação do 

gene amplificado 

Tamanho do amplicon 

(pb) 

% Conteúdo 

GC 

Massa molecular 

predita (kDa) 

Vetor 

micobacteriano 
Oligonucleotídeos diretos e reversos 

Sequência nucleotídica amplificada 

 

smtsp-2opt 234 pb GC = 49,4% 8,8 kDa 

pLA71 

Direto 5´ – TAG GGTACC G GAG AAA CCG AAA GTG 

AAA AAG CAC – 3´ 

Reverso 5´ – TTC GCGGCCGC TTA ATG TGC CTT GCT 

CAG GTC GCT – 3´ 

pMIP12 

Direto 5´ – TAG GGATCC GAG AAA CCG AAA GTG AAA 

AAG CAC – 3´ 

Reverso 5´ – TTC CTGCAG TTA ATG TGC CTT GCT CAG 

GTC GCT – 3´ 

5’GAGAAACCGAAAGTGAAAAAGCACATCACCTCGGCGCTGAAGAAGTTGGTTG

ACAAGTACCGTAACGATGAGCATGTGCGCAAAGTTTTTGATGAAATTCAGCAAA

AACTGCACTGTTGCGGTGCCGACTCTCCGAAGGACTATGGTGAGAATCCGCCGA

CCAGCTGTTCCAAAGATGGCGTCCAGTTCACGGAAGGCTGCATCAAGAAAGTCA

GCGACCTGAGCAAGGCACATTAA – 3’ 

*Predição da massa molecular (Compute pI/Mw Tool – ExPASy) (WILKINS et al., 1999). 

*Sítio para enzimas de restrição sublinhado. 

 GGTACC: Kpn I 

 GCGGCCGC: Not I 

 GGATCC: BamH I 

 CTGCAG: Pst I 
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APÊNDICE B – Análise da requisição de códons dos fragmentos de S. mansoni e a 

disponibilidade dos respectivos tRNAs em M. bovis BCG Pasteur 

1173P2 

 

 Análise de códons realizada através do Graphical Codon Usage Analyser com base na 

tabela de códons de M. bovis BCG Pasteur 1173P2 (em preto) da Codon Usage Database 

(NAKAMURA; GOJOBORI; IKEMURA, 2000). 

 

Comparação do “codon usage table” de S. mansoni (vermelho) e BCG cepa Pasteur 

1173P2 (preto) 

 
 



 

 

 

 

1
3
2
 

Comparação entre requisição de códons por smtsp-2 nativo de S. 

mansoni (vermelho) e a disponibilidade do códon correspondente em 

BCG (preto) 

Comparação entre requisição de códons por smtsp-2opt (vermelho) 

e a disponibilidade do códon correspondente em BCG (preto) 

  



 

 

 

 

1
3
3
 

Comparação entre requisição de códons por sm29 nativo de S. mansoni 

(vermelho) e a disponibilidade do códon correspondente em BCG 

(preto) 

Comparação entre requisição de códons por sm29opt (vermelho) e 

a disponibilidade do códon correspondente em BCG (preto) 

  



 

 

 

 

1
3
4
 

Comparação entre requisição de códons por smval-5 nativo de S. 

mansoni (vermelho) e a disponibilidade do códon correspondente em 

BCG (preto) 

Comparação entre requisição de códons por smval-5opt 

(vermelho) e a disponibilidade do códon correspondente em BCG 

(preto) 

  



 

 

 

 

1
3
5
 

Comparação entre requisição de códons por smval-4ppco (vermelho) e 

a disponibilidade do códon correspondente em BCG (preto) 

Comparação entre requisição de códons por smstolp-2 nativo de S. 

mansoni (vermelho) e a disponibilidade do códon correspondente em 

BCG (preto) 

  

 


