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RESUMO
SANTIESTEBAN-LORES, L. E. Síntese, caracterização e avaliação imunológica
de conjugados do sorotipo 6B de Streptococcus pneumoniae à proteína A de
superfície pneumocócica (PspA). 2016. 107 f. Dissertação (Mestrado em
Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016.
Streptococcus pneumoniae é uma das principais causas de doenças infecciosas
bacterianas principalmente em crianças abaixo de dois anos de idade. O
Polissacarídeo capsular (Ps) é o principal fator de virulência do pneumococo, mas
devido a sua natureza timo independente as vacinas polissacarídicas não são
eficazes em crianças menores de 2 anos. A conjugação do Ps a uma proteína
transforma o antígeno de timo independente para timo dependente com a
consequente indução de memória imunológica. Estas vacinas são eficazes na
redução da doença pneumocócica, porém depois de sua introdução tem se
verificado um aumento do número de doenças provocadas por sorotipos não
vacinais. O emprego de proteínas conservadas da bactéria como a PspA é uma
alternativa promissora para resolver o problema da substituição de sorotipos. A
PspA é uma proteína altamente imunogênica exposta na superfície da bactéria e
nosso grupo tem avaliado seu uso como proteína carreadora conjugada a Ps
capsulares do pneumococo na expectativa de aumentar a cobertura da vacina com
um número pequeno de sorotipos. Neste trabalho a PspA foi empregada como
proteína carreadora conjugada ao sorotipo 6B de S. pneumoniae. Inicialmente a
PspA de clados 1 e 3 foram purificadas e obtidas em pureza maior de 90%. A PspA
foi conjugada ao Ps 6B por dois métodos de conjugação. A conjugação intermediada
pelo agente ativador cloreto de 4- (4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il-) -4-metilmorfolino
(DMT-MM) gerou rendimentos de Ps entre 20 e 30%, no entanto este tipo de
conjugado não induziu anticorpos anti-PspA. Por outro lado, a conjugação por
aminação redutiva possibilitou obter rendimentos de Ps entre 50 e 60% e os
conjugados induziram elevados títulos de anticorpos anti-PspA em camundongos
Balb/c, que foram capazes de promover a fagocitose da bactéria; no entanto, a
resposta de anticorpos anti-Ps 6B foi baixa. A análise estrutural dos conjugados por
dicroísmo circular não forneceu dados suficientes para estabelecer uma correlação
entre perda de estrutura e a perda de imunogenicidade observada para os
conjugados sintetizados via DMT-MM.
Palavras-chave: Streptococcus pneumoniae. Conjugação. PspA.

ABSTRACT
SANTIESTEBAN-LORES, L. E. Synthesis, characterization and immunological
evaluation of conjugates from Streptococcus pneumoniae serotype 6B and
Pneumococcal Surface Protein A (PspA). 2016. 107 p. Master Thesis
(Biotechnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016.
Streptococcus pneumoniae is one of the main causes of bacterial infectious
diseases, especially in children under two years of age. The capsular polysaccharide
(Ps) is the major virulence factor of pneumococcus, but due to its thymus
independent nature, polysaccharide vaccines are not effective in children younger
than two years. The chemical coupling of polysaccharide to a carrier protein converts
the polysaccharide from a thymus independent into a thymus dependent antigen
allowing the induction of immunological memory. Consequently, conjugate vaccines
have brought an important public health benefit reducing the burden of
pneumococcal disease. However, after the introduction of these vaccines in
immunization programs an increase in the number of illnesses due to non-vaccinal
serotypes has been observed. The use of conserved proteins from the bacterium
such as Pneumococcal Surface Protein A (PspA) is a promising alternative to solve
the problem of serotype replacement. The PspA is a highly immunogenic protein
exposed on the surface of the bacterium, and our group has been evaluating its use
as a carrier protein conjugated to capsular Ps from the pneumococcus, aiming to
widen the vaccine coverage with a small number of serotypes. In this work, PspA
was employed as a carrier protein conjugated to Streptococcus pneumoniae
serotype 6B. Initially PspA clade 1 and PspA clade 3 were purified; both proteins
were recovered with more than 90% purity. The PspA was conjugated to Ps 6B by
two conjugations methods. The conjugation intermediated by activator agent 4-(4,6dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-)-4-methylmorpholine chloride (DMT-MM) allowed Ps
yields between 20 and 30%, however this conjugates did not induce anti-PspA
antibodies. On the other hand, conjugation by reductive amination led to Ps yields
between 50 and 60% and induced high anti-PspA antibodies titers in Balb/c mice that
were able to promote phagocytosis of the bacterium; nevertheless, polysaccharide
6B induced low antibody titers. The protein conjugate structural analysis by circular
dichroism did not provide enough data to establish a correlation between loss of
structure and immunogenicity observed for the conjugates synthesized via DMT-MM.
Keywords: Streptococcus pneumoniae. Conjugation. PspA
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Características do Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae

é

uma

bactéria

Gram-positiva,

anaeróbia

aerotolerante, encapsulada e com morfologia de coco, podendo se apresentar em
pares (diplococos) ou cadeias curtas (PRADO, 2001). A estrutura superficial da
bactéria consta de membrana plasmática, parede celular e cápsula polissacarídica.
A parede celular é rígida, composta por peptidoglicano, proteínas, carboidratos e
lipoproteínas e ancora diversas proteínas de superfície. A membrana plasmática tem
estrutura conservada e apresenta moléculas de ácido lipoteicóico (contendo
resíduos de fosforilcolina), que se inserem na bicamada lipídica. O ácido teicóico,
conhecido como polissacarídeo C é o responsável pela intensa resposta inflamatória
observada na infecção por pneumococo, com ativação do sistema complemento e
produção de citocinas (ALONSO DE VELASCO et al., 1995).
A cápsula é uma estrutura altamente hidratada, constituída por unidades
repetitivas de oligossacarídeos, entre 3 a 6 monômeros, que pode conter também
grupos fosfato e glicerol e apresentar ramificações (KAMERLING, 2000). A cápsula
constitui o principal fator de virulência do pneumococo, pois confere proteção frente
à fagocitose mediada pelo complemento, protegendo as estruturas internas da
bactéria da ação do sistema imune do hospedeiro (NIELSEN; SORENSEN;
HENRICHSEN, 1993).
As diferenças na composição química da cápsula polissacarídica e a
habilidade do sistema imune em reconhecer essas diferenças estruturais, permitem
a distinção de mais de 90 sorotipos de S. pneumoniae (OVODOV, 2006), dos quais
aproximadamente 20 são responsáveis pelo maior número de casos da doença
pneumocócica invasiva (DPI) (LYNCH; ZHANEL, 2010).
Além da cápsula polissacarídica diversas proteínas contribuem para a
virulência do pneumococo tais como a proteína A de superfície pneumocócica
(PspA), a proteína C de superfície pneumocócica (PspC), a pneumolisina (Ply), a
neuraminidase A (NamA) e a adesina A de superfície pneumocócica (PsaA)
(ALONSO DE VELASCO et al., 1995).
Dentre essas proteínas destaca-se a PspA, presente em todas as cepas de
pneumococo sendo um importante fator de virulência pois tem uma função notável
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nas propriedades antifagocíticas da bactéria. PspA interfere na deposição do
complemento (REN et al., 2003, 2004; TU et al., 1999), na morte por apolactoferrina
(SHAPER et al., 2004) e na aderência aos leucócitos (LI et al., 2007).

1.2 Epidemiologia e patogênese da doença pneumocócica
S. pneumoniae é o agente causador de doenças como sinusite, otite média e
pneumonia e também de doenças invasivas como meningite e septicemia. Constitui
uma das principais causas de doenças infecciosas bacterianas principalmente em
crianças abaixo de dois anos provocando cerca de 800.000 mortes em países em
desenvolvimento (O’BRIEN et al., 2009). Esta situação ainda é agravada pelo
crescente número de cepas resistentes a antibióticos (LINARES et al., 2010). Em
adultos a incidência das infecções pneumocócicas é mais acentuada quando existe
algum comprometimento do sistema imune do indivíduo ou em presença de alguma
doença crônica.
Na América Latina estima-se que a cada ano morrem entre 20 000 e 30 000
crianças por causa das doenças pneumocócicas (VALENZUELA et al., 2009). No
Brasil, o pneumococo é o segundo agente causador de meningite bacteriana na
infância, antecedido somente por Neisseria meningitidis (ALVARES et al., 2011). No
período entre 2010 a 2013 reportaram-se 4540 casos de meningite pneumocócica
dos quais 1294 foram fatais. A incidência neste período foi de 0,6 casos por 100 000
habitantes (http://portalsaude.gov.br/).
S. pneumoniae é parte dos microrganismos comensais da nasofaringe e em
grande parte do mundo, virtualmente todos os indivíduos são colonizados durante o
primeiro ano de vida. A colonização assintomática da nasofaringe é o evento inicial
de todas as infecções pneumocócicas. Em alguns casos mais de um sorotipo
coloniza a nasofaringe ao mesmo tempo, fenômeno conhecido como cocolonização. Acredita-se que a co-colonização seja necessária para a transferência
gênica horizontal entre diferentes cepas, possibilitando o surgimento de clones
multirresistentes (GRAY; CONVERSE; DILLON, 1980). A disseminação horizontal da
bactéria usualmente segue o processo de colonização permitindo a dispersão dentro
da comunidade (GIVON-LAVI et al., 2002). A porcentagem de crianças colonizadas
com pneumococo varia em diferentes regiões (BOGAERT; DE GROOT; HERMANS,
2004), com as mais altas taxas em países em desenvolvimento (HILL et al., 2008). A
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duração do estado portador tem um declínio com a idade, nos Estados Unidos, por
exemplo, adultos jovens têm uma taxa média de colonização entre 20 e 30%
(GHAFFAR; FRIEDLAND; MCCRACKEN, 1999).
A colonização por pneumococo requer aderência às células epiteliais do trato
respiratório. Este evento envolve a ligação de proteínas de superfície da bactéria
como a adesina A de superfície (PsaA) com carboidratos presentes na superfície
das células epiteliais (NOVAK; TUOMANEN, 1999).
Os mecanismos pelos quais o pneumococo se desloca da nasofaringe até o
pulmão para causar pneumonia ou até o sangue para causar sepse são pouco
conhecidos (JHONSTON, 1991). Em muitos casos a condição imunológica do
indivíduo no momento da colonização, assim como a virulência da cepa, são fatores
que determinam se o pneumococo permanecerá confinado na nasofaringe ou
causará doença invasiva.

Figura 1 - Rota patogênica da infecção por S. pneumoniae
Fonte: Adaptado de Bogaert et al., 2004

O pneumococo ganha acesso ao pulmão por aspiração e se adere às células
alveolares (Figura 1) (CUNDELL; TUOMANEN, 1994). A progressão para
pneumonia demanda eventos adicionais como a produção local de mediadores
inflamatórios (interleucina 1 e TNF) como observado durante as infecções virais
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(TUOMANEN, 1997). A fagocitose ineficiente permite a multiplicação do patógeno
nos alvéolos e liberação de citocinas no fluido broncoalveolar. Segue-se um
processo inflamatório intenso mediado por componentes da parede celular da
bactéria com recrutamento de macrófagos, neutrófilos e liberação de óxido nítrico,
causando danos ao tecido pulmonar (BERGERON et al., 1998). Estas lesões
facilitam o acesso direto do pneumococo ao sangue, de onde pode migrar até as
meninges, eventos esses que caracterizam a doença invasiva (septicemia e
meningite).
O pneumococo também pode atingir o ouvido médio e causar otite. Crianças
são particularmente vulneráveis à transferência de microrganismos da nasofaringe
ao ouvido devido ao pequeno ângulo formado entre o tubo de Eustáquio e as
paredes da faringe. De forma similar, na sinusite, o espalhamento da bactéria para
os seios frontais e maxilares provoca a inflamação das paredes internas,
bloqueando a drenagem do muco produzido nestas cavidades para o nariz e
causando sinusite.
Outras doenças causadas por S. pneumoniae incluem peritonite, empiema e
artrite, mas são pouco frequentes.

1.3 Vacinas
O desenvolvimento de vacinas pneumocócicas data do início do século XX.
Os primeiros trabalhos profiláticos foram desenvolvidos por Wright em 1911, quando
uma vacina celular inativada foi aplicada a mineiros Sul-africanos (WATSON;
MUSHER, 1999). Em 1945, foi testada a capacidade de uma vacina quadrivalente
contendo sorotipos 1, 2, 5 e 7 e um ano mais tarde já se dispunha de duas vacinas
hexavalentes (MCLEOD et al., 1945). Naquela época o desenvolvimento dos
antibióticos fez perder o interesse pela imunização profilática até os anos sessenta
quando aumentou a incidência de doenças pneumocócicas e o aparecimento de
cepas resistentes (KAMERLING, 2000).
No entanto, a existência de mais de 90 sorotipos de pneumococo
representava um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento de uma vacina que
proporcionasse uma proteção adequada. Em 1977 foi introduzida a primeira vacina
polissacarídica comercial contendo 14 sorotipos (AUSTRIAN, 1981) e em 1983 foi
licenciada uma vacina 23-valente (Pneumovax-23 -Wyeth Lederle) que cobria cerca
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de 90% das infecções causadas por S. pneumoniae em adultos jovens. Esta
formulação inclui 25 µg de cada um dos seguintes sorotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8,
9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F. Esta vacina
foi inicialmente indicada para adultos acima de 65 anos, e para crianças a partir de
dois anos com alguma doença crônica que aumentasse o risco de adquirir infecções
pneumocócicas e subseqüentes complicações (CENTER FOR DISEASE CONTROL
AND PREVENTION, 1984). Para este tipo de vacinas é necessária a revacinação
periódica devido à não indução de memória imunológica (WADWA; FEIGIN, 1999).
Estas vacinas tradicionais têm sido eficazes apenas em determinadas faixas
etárias, pois não fornecem proteção duradoura (aproximadamente 5 anos em
adultos saudáveis) e são ineficazes em crianças menores de dois anos e menos
imunogênica em pessoas com mais de 65 anos, que são precisamente os grupos de
mais elevado risco de contrair as doenças pneumocócicas (SHINEFIELD et al.,
2002). O anterior deve-se a que os polissacarídeos são antígenos T-independentes,
ativando diretamente as células B que produzem basicamente anticorpos de isotipo
IgM, sem a indução de células de memória (STEIN, 1992).
No final dos anos 20 Avery e Goebel demonstraram que a imunogenicidade
do polissacarídeo pode ser aumentada com a ligação deste a uma proteína
carreadora (AVERY; GOEBEL, 1929). O sucesso que esta técnica mostrou nos anos
80 com a produção de uma vacina conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b
(Hib) conduziu a sua aplicação aos polissacarídeos capsulares de outras espécies
bacterianas incluindo pneumococo (JODAR et al., 2002; ROSENSTEIN; FISCHER;
TAPPERO, 2001).
As vacinas conjugadas consistem de polissacarídeos covalentemente ligados
à proteína. Estas formulações tornam o polissacarídeo capsular num antígeno do
tipo T dependente aumentando assim sua imunogenicidade (JANEWAY et al.,
2002). A resposta de uma vacina conjugada é conferida pelo reconhecimento ligado,
isto é: a célula B reconhece e liga o carboidrato, internaliza e degrada todo o
conjugado e então exibe os peptídeos derivados da proteína conjugada no MHC-II
na superfície da célula (Figura 2). Logo se produz a interação específica do
peptídeo-MHC-II da célula apresentadora de antígenos (APC) com o receptor de
antígenos das células T (TCR) de um linfócito T auxiliador (LTh). Esta interação junto
com os sinais co-estimuladores promove a ativação e proliferação das células B que
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segregam anticorpos específicos, tanto para o carboidrato quanto para a proteína, e
se diferenciam em células de memória (PLETZ et al., 2008).
Os anticorpos anti-Ps induzidos por estas vacinas são específicos para cada
sorotipo e tem a capacidade de opsonizar a bactéria, promovendo a fagocitose
dependente do complemento. O ensaio de opsonofagocitose (OPA) realizado in
vitro, usando células diferenciadas HL-60 é o teste padrão para a análise da
funcionalidade dos anticorpos induzidos pelas vacinas conjugadas (ROSE et al.,
2011). O OPA é o correlato de proteção recomendado pela Organização Mundial da
Saúde

(OMS)

para

o

licenciamento

destas

vacinas

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2009).
Células
Plasmáticas

Polissacarídeo

Proteína

TCR

Célula T

MHC II

Internalização e
processamento
antigênico

Apresentação do
antígeno à
célula T

Auxilío

Expansão clonal e
diferenciação

IgG

Célula B específica
pelo Polissacarídeo
Células B
de memória

Figura 2 - Modelo que explica o processamento e apresentação de vacinas conjugadas. Na vacina
conjugada o polissacarídeo (representado por pontos azuis) ligado à proteína (representada por um
quadrado) é reconhecido por uma imunoglobulina de superfície na célula B, internalizado e
processado. Os peptídeos derivados da proteína carreadora então são apresentados pelo MHC II e
reconhecidos pelo receptor para antígenos da célula T, evento que desencadeia a liberação de
citocinas que auxiliam a célula B na proliferação, diferenciação a célula plasmática produtora de
anticorpos, mudança do isotipo de imunoglobulina IgM para IgG, amadurecimento da afinidade dos
anticorpos e diferenciação a células B de memória.
Fonte: Adaptado de CONSTANTINO; RAPPOULI; BERTI, 2011.

Recentemente foi descrito um novo modelo para a ativação das células T
pelas vacinas conjugadas. Este novo modelo supõe o processamento de ambas as
porções do conjugado: polissacarídeo e proteína, gerando glicopeptídeos que se
ligam pela porção peptídica ao complexo MHC II, permitindo a apresentação da
porção hidrofílica (o polissacarídeo) ao TCR. Os linfócitos T auxiliadores
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reconhecem e respondem frente ao glicano apresentado no contexto MHC II (AVCI
et al., 2011).
No ano 2000 foi licenciada a primeira vacina conjugada heptavalente contra
S. pneumoniae para uso em crianças (Prevnar-7, Pfizer). Esta formulação inclui 2 µg
de cada um dos sorotipos 4, 9V, 14, 18C, 19F e 23F e 4 µg do sorotipo 6B ligados
covalentemente de forma individual a CRM197 (uma variante não tóxica da toxina
diftérica) como proteína carreadora e 0,125 mg de fosfato de alumínio como
adjuvante (OBARO, 2002).
A incorporação desta vacina nos programas nacionais de imunização de mais
de 50 países, 12 dos quais pertencem à América Latina, conduziu a uma efetividade
documentada com redução nas taxas de mortalidade causadas pela doença
pneumocócica invasiva (DPI) (REDELINGS et al., 2005), pneumonia (CENTER FOR
DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2009) e otite média (POEHLING et al.,
2007). Em países como México, Uruguai e Costa Rica foi registrada uma redução na
mortalidade infantil assim como uma diminuição no número de internações por
meningite e pneumonia (RODGERS; KLUGMAN, 2011).
Apesar do sucesso da PCV-7 na redução dos índices da DPI, prevaleceu uma
carga global significativa da doença pneumocócica por causa dos sorotipos não
vacinais. Depois da introdução desta vacina vários países reportaram mudanças no
estado portador dos sorotipos pneumocócicos. Os tipos não vacinais aumentaram
entre os portadores assintomáticos e em menor extensão aumentaram como causa
da DPI, fenômeno conhecido como substituição de sorotipos (MHER; WOOD, 2012;
WEINBERGER; MALLEY; LIPSITCH, 2011).
Com a finalidade de aumentar a cobertura vacinal, foram desenvolvidas
outras vacinas conjugadas com valência expandida. A vacina Synflorix (Glaxo Smith
Kline) de 10 sorotipos (inclui os sorotipos da PCV-7 mais os sorotipos 1, 5 e 7F).
Esta formulação vacinal contém 1µg dos sorotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 e 23F
conjugados à proteína D de Haemophilus influenzae não tipável, 3µg do sorotipo 4
também conjugado à proteína D; 3 µg do sorotipo 19F conjugado ao toxóide diftérico
(TD) e 3 µg do sorotipo 18C conjugado ao toxóide tetânico (TT). Emprega fosfato de
alumínio como adjuvante. Depois de sua aprovação pela Agência Européia de
Medicamentos (EMEA) em março de 2009, foi licenciada para uso em crianças
desde 6 meses até dois anos de idade para a prevenção da pneumonia
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pneumocócica e da otite causada por H. influenzae (PRYMULA; SCHUERMAN,
2009).
No Brasil, em 2010, a vacina Synflorix foi introduzida no Programa Nacional
de Imunização (PNI). No primeiro ano três esquemas foram utilizados: (i) crianças
menores que 6 meses (três doses mais um reforço (3p + 1)); (ii) crianças entre 7 a
11 meses (duas doses mais um reforço (2p + 1)); (iii) crianças entre 12 a 15 meses
de idade (uma dose única sem reforço) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Este
evento contribuiu para melhorar a situação da DPI existente, e paralelamente
causou uma mudança nos indicadores epidemiológicos da doença pneumocócica e
na distribuição de sorotipos.
Um estudo realizado no estado de Goiás nos primeiros meses após a
introdução da PCV-10 mostrou que em crianças menores de um ano a
administração das séries primárias (2p + 0 e 3p + 0); sem uma dose de reforço, foi
suficiente para diminuir o estado portador dos sorotipos vacinais (ANDRADE et al.,
2014).
Em outro estudo realizado em São Paulo entre os anos 2006 a 2010 foi
evidenciada uma clara redução na DPI causada pelos sorotipos vacinais após a
introdução da PCV-10 (DOS SANTOS et al., 2013). Também foi constatado um
declínio na incidência dos sorotipos vacinais (Figura 3).

Figura 3 - Porcentagem de isolados clínicos pertencentes aos sorotipos vacinais e não vacinais antes
(Janeiro de 2006-Junho de 2010) e após a implementação da vacina Synflorix (Julho de 2010Setembro de 2012) p<0,001.
Fonte: Adaptado de DOS SANTOS et al., 2013

De forma geral após a introdução da PCV-10 foi constatada uma mudança na
distribuição de sorotipos isolados, entretanto, não foi significativo o aumento na
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incidência da DPI causada pelos sorotipos não vacinais. Compete salientar que a
diferença de outras regiões, como Estados Unidos e Europa, onde o sorotipo 19A
surgiu entre os sorotipos não vacinais como causa das doenças pneumocócicas
após a introdução da PCV-7 (WEIL-OLIVIER et al., 2012); neste estudo não se
observou um aumento na incidência deste sorotipo no período pós-vacina.
Esta análise foi a primeira realizada no Brasil para examinar os efeitos da
PCV-10 na DPI, no entanto, o número de casos estudados representou só uma
pequena porção da população infantil vacinada e o período analisado foi muito breve
para chegar a conclusões em relação à incidência específica dos sorotipos.
Num estudo caso controle para analisar o impacto da PCV-10 na doença
invasiva foi confirmada proteção para os sorotipos vacinais (DOMINGUES et al.,
2014)
Por outro lado, a vacina Prevenar-13 (Pfizer) inclui os sorotipos da PCV-7
mais os sorotipos 1, 3, 5, 6A, 7F e 19A, contendo na formulação 2,2 µg dos
sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F; e 4,4 µg do sorotipo 6B; todos
conjugados à proteína CRM197 (JEFFERIES et al., 2011). Esta vacina foi aprovada
para a prevenção da doença invasiva causada pelos sorotipos vacinais e está
licenciada em mais de 100 países. Depois de sua aplicação em crianças, estudos de
avaliação global demonstraram uma ampla cobertura e uma prevenção mais efetiva
contra DPI e estado portador do que a PCV-7 (ESPOSITO; PRINCIPI, 2015).
Dados de vigilância do Reino Unido onde o programa nacional de imunização
transitou da PCV-7 à PCV-13 em crianças menores de dois anos de idade,
demonstrou efetividade para a DPI causada pelos 6 sorotipos adicionais, além de se
observar uma redução na doença causada pelos sorotipos 7F e 19A (KAYE et al.,
2011).
Merck & Co., Inc. desenvolveu um candidato vacinal conjugado de 15
sorotipos que inclui os sorotipos da PCV-13 mais os sorotipos 22F e 33F, todos
conjugados à proteína CRM 197. Atualmente esta vacina está em testes clínicos
(MEULEN et al., 2015).
As vacinas conjugadas mostraram um impacto significativo na redução da
doença invasiva, não somente na população alvo das vacinas, como também nos
grupos etários não vacinados. Este efeito conhecido como imunidade de rebanho é
mediado pela redução do estado portador dos sorotipos vacinais, impedindo sua
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transmissão à população não vacinada e excercendo assim uma proteção indireta
(KLUGMAN, 2014).

1.4 Estratégias de conjugação
Para conferir a um polissacarídeo um caráter T-dependente, deve-se
estabelecer uma ligação covalente com uma proteína carreadora. Duas alternativas
têm sido tradicionalmente usadas para a síntese de vacinas conjugadas: uma
baseada na ativação randômica de grupos hidroxila ou carboxila presentes ao longo
do polissacarídeo (nativo ou fragmentado), seguido da conjugação; e outra baseada
em oligossacarídeos ativados pelos grupos terminais e logo ligados covalentemente
à proteína carreadora. Estas alternativas de conjugação definem o tipo de conjugado
a obter: para a primeira escolha se obtém uma estrutura de rede macromolecular
entre o polissacarídeo e a proteína (Figura 4B), enquanto para a segunda alternativa
se obtém uma estrutura radial com o oligossacarídeo ligado por um único extremo à
proteína que ocupa uma posição central (Figura 4A).
A

B
Polissacarídeo
Proteína

Figura 4 - Representação esquemática dos diferentes tipos de conjugados polissacarídeo-proteína.
(A): conjugado do tipo neoglicoproteína; (B): conjugado do tipo rede macromolecular.
Fonte: Adaptado de CONSTANTINO; RAPOULI; BERTI, 2011

Dependendo do método de conjugação uma molécula espaçadora pode ser
empregada com o objetivo de facilitar a ligação do Ps à proteína e em alguns casos
o próprio método de conjugação requer a derivatização prévia da proteína
carreadora.
Em relação aos métodos de conjugação existem vários procedimentos
reportados na literatura, dentre todos estes métodos os mais frequentemente
empregados em vacinas conjugadas são: 1) conjugação por oxidação periódicaaminação redutiva, 2) conjugação por cianilação e 3) conjugação intermediada por
carbodiimida.
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A oxidação periódica-aminação redutiva é um método simples, o mesmo
consiste na oxidação periódica controlada do Ps ou um fragmento dele; os grupos
aldeídicos gerados reagem então com os grupos amina presentes na proteína
(JENNINGS; LUGOWSKI, 1982). Esta segunda etapa da reação que é a aminação
redutiva, transita pela formação de uma imina intermediária ou base de Schiff (-C=N)
ainda em equilíbrio com os reagentes: aldeído e amina; que é subsequentemente
reduzida para formar uma amina secundária (Figura 5). Os grupos aldeídicos
remanescentes são reduzidos pela adição de boroidreto de sódio, devolvendo a
função hidroxila.

Figura 5 - Mecanismo da reação de aminação redutiva.

Entre os agentes redutores mais comumente empregados estão o boroidreto
de sódio, piridina-borano e cianoboroidreto de sódio, sendo este último o mais usual
por sua alta seletividade para as iminas e baixa reatividade com grupos carbonila.
Este método foi empregado pela Pfizer (antiga Wyeth) na vacina de Hib
(HbOC) (ANDERSON et al., 1986) e mais recentemente nas vacinas conjugadas
contra pneumococo Prevenar 7 e Prevenar 13.
A aminação redutiva foi inicialmente desenvolvida por Jennings; Lugowski,
1982; mas posteriormente têm se descrito outras variantes deste método como a
introdução de espaçadores no Ps ou na proteína com a finalidade de aumentar a
reatividade, diminuir o impedimento estérico e assim aumentar os rendimentos da
conjugação. Jessouroun et al., 2005 e Lee; Frasch, 2007 reportaram que a
introdução de grupos hidrazida na proteína carreadora, que irão reagir com grupos
aldeído do Ps, conduzem a rendimentos de aproximadamente 60%.
Outra alternativa é a conjugação por cianilação usada no primeiro
conjugado desenvolvido para Hib em 1980 (SCHNEERSON et al., 1980) e logo
aperfeiçoada por Merieux na ativação do poli-ribosil-ribitolfosfato (PRP) - o
polissacarídeo capsular de Haemophilus influenzae tipo b - para a obtenção de um
conjugado com toxóide tetânico (PRP-T) usando a versão de Robbins de 1983 (CHU
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et al., 1983). Este método baseia-se na ativação dos grupos hidroxila do Ps através
da reação com brometo de cianogênio (CNBr) gerando um cianoéster que
posteriormente reage com grupos amina.
O CNBr tem sido substituído por um agente cianilador superior, o
tetrafluoroborato de 1-ciano-4-dimetilaminopiridina (CDAP) (LEES; NELSON; MOND,
1996). O CDAP ativa os grupos hidroxila do Ps formando um cianoéster altamente
reativo capaz de reagir diretamente com os grupos ε-amino das lisinas para formar
uma ligação O-acilisouréia estável. A ativação com CDAP transcorre em poucos
minutos e sua eficiência tem uma forte dependência do pH, sendo o pH ótimo entre
9 e 10.
A vacina conjugada anti-pneumocócica PCV-10, Synflorix, da Glaxo Smith
Kline que atualmente está incluída no Programa Nacional de Imunização do Brasil,
emprega a cianilação como método de conjugação.
A terceira alternativa, a conjugação por carbodiimida, consiste na ativação
de um grupo carboxila presente em um dos componentes da reação para reagir com
um grupo amina do outro componente formando uma ligação amida (ALBERICIO,
2004; MONTALBETTI; FALQUE, 2005).
Nesta reação o grupo carboxila é convertido em um éster reativo via
carbodiimida gerando o intermediário O-acilisouréia. A formação da ligação amida
ocorre pelo ataque de um grupo amina primário sobre o carbono carbonílico do
intermediário O-acilisouréia (Figura 6).
Existem várias carbodiimidas como a dicicloexil carbodiimida (DCC), a
diisopropilcarbodiimida (DIC), e a 1-etil-3,3-dimetilaminopropil carbodiimida (EDAC),
sendo esta última a mais empregada na conjugação de moléculas biológicas por sua
solubilidade em água (HERMANSON, 1996). Este método foi usado na obtenção de
uma vacina conjugada do polissacarídeo Vi de Salmonella enterica serovar typhi a
toxóide tetânico, licenciada para distribuição local na Índia em 2008 (PedaTyph,
BioMed Biologicals) (SZU, 2013).

- 32 -

Figura 6 - Mecanismo da reação intermediada por carbodiimida. (A): O grupo carboxila (1)
ataca o carbono eletrofílico da carbodiimida (2) formando um éster ativo (intermediário O-acilisouréia)
(3). (B): Um nucleófilo, como os grupos amina presentes na proteína (5), ataca o carbono carbonílico
do interemediário O-acilisouréia (3) formando a ligação amida (6) e liberando um derivado da uréia
(2). (C): Adicionalmente, a N-hidroxisuccinimida (8) pode reagir com o intermediário O-acilisouréia (3)
para formar um éster succinimídico reativo resistente à hidrólise (9) que pode ser atacado por um
grupo amina primário (5) resultando na formação da ligação amida (6) e na regeneração da NHS (8).

A ativação de grupos carboxila com carbodiimidas é considerado um
procedimento complicado devido ao curto tempo de meia vida do intermediário Oacilisouréia, o qual sofre hidrólise em médio aquoso e em pH inferiores a 6 e à
ocorrência de um rearranjo intramolecular irreversível formando o derivado Naciluréia não reativo (BAUMINGER; WILCHECK, 1980). Esta última questão é
resolvida pela adição de um nucleófilo auxiliar como a N-hidroxisuccinimida (NHS). A
NHS forma um éster intermediário estável a partir do complexo EDAC-carboxilato,
incrementando consideravelmente a formação da ligação amida (BULPIT;
AESCHLIMANN, 1999).
Recentemente, novos agentes condensadores de grande versatilidade
derivados de triazina têm sido explorados como é o caso do 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5triazin-2-il)-4-metilmorfolino (DMT-MM). Seu uso tem sido proposto para a síntese
peptídica (KUNISHIMA et al., 1999), para a ativação de carboxilatos presentes em

- 33 -

polissacarídeos com o objetivo de conjugá-los a moléculas orgânicas (FARKAS;
BYSTRICKY, 2007; SCHLOTTMAN et al., 2006) e na área dos biomateriais para a
introdução de grupos funcionais em polímeros com o objetivo de criar bibliotecas de
polímeros (PELET; PUTNAM, 2011).
O nosso grupo vem pesquisando o uso deste agente ativador na síntese de
antígenos vacinais. Foi estabelecido um método de conjugação (BARAZZONE et al.,
2011) que combina características de dois métodos clássicos conhecidos na
literatura: a fragmentação do Ps e ativação mediante oxidação periódica, do método
reportado por Laferrière et al., 1997 e a introdução de um espaçador no Ps oxidado
e posterior conjugação à proteína, como reportado por Schneerson et al., 1986.
Neste método o Ps é fragmentado, ativado por oxidação periódica para gerar grupos
aldeídicos que posteriormente se ligam ao espaçador 1,8-diaminoctano mediante
aminação redutiva. Os grupos amina reagem com os grupos carboxila da proteína
em uma reação mediada pelo agente ativador DMT-MM (Figura 7).

A)

B)

C)

Figura 7 - Esquema do método de conjugação desenvolvido pelo grupo. (A): Oxidação das hidroxilas
vicinais do Ps com conseqüente formação de grupos aldeídicos e ruptura da ligação carbonocarbono. (B): Derivatização do Ps oxidado com moléculas espaçadora contendo grupos amino (p.e.
1,8-diaminoctano). (C): Conjugação entre o Ps derivatizado e os grupos carboxila da proteína na
presença do agente ativador DMT-MM.

Um dos temas mais discutidos referentes ao uso das vacinas conjugadas na
atualidade, principalmente com relação ao pneumococo, é o aumento de doenças
causadas pelos sorotipos não incluídos na vacinação; seja através da substituição
de sorotipos (fenômeno pelo qual novos sorotipos ocupam o nicho ecológico deixado
pela eliminação dos sorotipos vacinais) ou por mudanças do tipo capsular (onde os
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sorotipos vacinais virulentos adquirem uma cápsula diferente por mudanças
genéticas, ganhando assim vantagens adaptativas) (LIPSITCH, 1999).
Em vista dos mais de 90 sorotipos atualmente conhecidos é evidente que
uma expansão da cobertura vacinal seria vantajosa, pois poderia reduzir em longo
prazo as taxas de incidência de DPI nos países afetados. Entretanto, a conjugação
de sorotipos adicionais aumentaria a complexidade destas vacinas, constituindo um
desafio, e não conseguiria cobrir todos os sorotipos pneumocócicos. Uma alternativa
promissora seria o uso de antígenos não polissacarídicos conservados em todas as
cepas de pneumococo (BOGAERT et al., 2004). Pesquisas relacionadas com
proteínas comuns a todos os sorotipos estão em andamento; isto daria a
possibilidade de ter vacinas de proteínas purificadas ou uma combinação de vacinas
de proteínas com vacinas conjugadas.

1.5 Novas estratégias vacinais contra Streptococcus
pneumoniae
O desenvolvimento de uma vacina anti-pneumocócica sorotipo independente
foi incentivada pelo fato de que a imunização em animais com a bactéria sem
cápsula era capaz de proteger frente à infecção com bactéria encapsulada. Este fato
sugere que outros componentes diferentes dos polissacarídeos da cápsula podem
ter funções protetoras (PRINCIPI; ESPOSITO, 2011).
Enquanto a indução de anticorpos anti-Ps em indivíduos vacinados
correlaciona com proteção, a imunidade adquirida naturalmente frente a S.
pneumoniae envolve outros mecanismos. O pico de incidência das doenças
pneumocócicas ocorre durante o primeiro ano de vida e diminui logo após um breve
tempo para todos os sorotipos. Esta redução na susceptibilidade à doença invasiva
precede o desenvolvimento natural de anticorpos anti-Ps em crianças não vacinadas
(LIPSITCH et al., 2005). Isto indica que a indução de anticorpos contra proteínas do
pneumococo é o mecanismo que confere resistência natural à infecção em crianças.
Dados de países como Finlândia (RAPOLA et al., 2000) e Quênia (LAINE et al.,
2004) mostram que durante o segundo ano de vida ocorre um aumento na
concentração de anticorpos contra proteínas pneumocócicas associado ao estado
portador (presença da bactéria na nasofaringe).
Considerando o potencial das proteínas do pneumococo na geração de uma
resposta protetora, novas abordagens vacinais contra S. pneumoniae têm sido
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estudadas. Uma vacina de células inteiras inativadas (WCV) foi proposta por Malley
et al., 2001. Nesta formulação a bactéria não apresenta cápsula permitindo a
exposição de antígenos protéicos na sua superfície. A proteção nesse caso é
sorotipo independente. Estes autores demostraram que a imunização intra-nasal
com

pneumococos

não

capsulados

mortos

protege

camundongos

contra

colonização e doença invasiva.
Nos últimos anos tem sido avaliada a imunogenicidade e eficácia protetora de
um grande número de proteínas pneumocócicas que constituem fatores de
virulência. Entre as mais estudadas estão: pneumolisina (Ply), adesina A de
superfície (PsaA), proteína A e C de superfície (PspA e PspC), proteína com tríade
de histidina (Pht) e proteína serina/treonina quinase (StkP). Estas proteínas diferem
no grau de imunogenicidade, razão pela qual alguns pesquisadores concordam que
são necessárias vacinas baseadas em múltiplos antígenos para prevenir a infecção
por pneumococo (OGUNNIYI et al., 2000).
A pneumolisina é um dos fatores de virulência de S. pneumoniae essenciais
para sua sobrevivência nas vias respiratórias. Está localizada no citoplasma e é
liberada quando a célula sofre autólise (PATON, 1996) tendo um efeito citotóxico
direto sobre as células alveolares (MAUS et al., 2004). Esta proteína é altamente
conservada na maioria dos sorotipos do pneumococo, é altamente imunogênica e
confere proteção contra septicemia em vários modelos animais (OGUNNIYI et al.,
2007). Porém, esta toxina forma grandes poros na célula do hospedeiro, portanto
não seria compatível como antígeno vacinal. Variantes geneticamente modificadas
como os toxóides são considerados bons candidatos, mas seu espectro de proteção
é ainda limitado, sendo mais razoável usá-la numa formulação combinada com
outras proteínas para conseguir uma proteção mais ampla (WU et al., 2010).
Por outro lado, a PsaA é uma lipoproteína conservada envolvida no transporte de
manganês e zinco no pneumococo e tem uma importante função na aderência e
colonização. O seu uso como vacina universal tem sido avaliado em vários estudos,
oferece uma boa proteção frente à colonização, mas frente à doença invasiva a
proteção não é eficiente (ROMERO-STEINER et al., 2003).
Mais recentemente foram identificados genes que codificam uma família de
proteínas de superfície homólogas, capazes de induzir anticorpos protetores:
proteínas com tríade de histidina (PhtA, PhtB, PhtD e PhtE). Estas proteínas
possuem entre 32 a 87% de identidade e são caracterizadas por apresentarem
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motivos de histidina repetidos cinco a seis vezes na sua estrutura (ADAMOU et al,.
2001). Em modelos de colonização nasofaríngea e pulmonar a vacinação com PhtD
permitiu atingir níveis de proteção similares aos níveis atingidos quando se vacina
com PsaA e PspA. A transferência passiva de anticorpos humanos naturais antiPhtD a camundongos demonstrou proteção significativa frente a desfio letal
intranasal (GODFROID et al., 2011).
A superfície de quase todas as cepas do pneumococo expressa pili,
estruturas multiméricas envolvidas na adesão da bactéria às células epiteliais que
consistem de três proteínas: RrgA, RrgB e RrgC (EL MORTAJI et al., 2010). Estas
proteínas mostraram ser protetoras

em

um

modelo

murino

de

infecção

intraperitoneal. Tanto a imunização passiva quanto a ativa com subunidades
recombinantes de pili protegeram frente ao desafio letal com a cepa TIGR4
(GIANFALDONI et al., 2007)
1.5.1 PspA como antígeno vacinal
Entre todas as proteínas pneumocócicas estudadas destaca-se a PspA. Esta
proteína constitui um fator de virulência presente na superfície do pneumococo. Foi
inicialmente identificada por ‘screening’ imunológico de uma biblioteca de expressão
genômica (em fago lambda) de S. pneumoniae utilizando anticorpos monoclonais
contra pneumococos não encapsulados inativados por calor (MCDANIELS et al.,
1984).
A PspA retarda a remoção da bactéria do sangue, interfere na fagocitose,
inibe a deposição de C3 e, portanto, a ativação do complemento (REN et al., 2003,
2004; TU et al., 1999). Soro de humanos imunizados com PspA confere proteção
passiva em camundongos (BRILES et al., 2000b).
Do ponto de vista estrutural a PspA é composta de quatro domínios (Figura
8): um domínio N-terminal em α-hélice altamente carregado de aproximadamente
300 aminoácidos, uma região rica em prolina de 83 resíduos de aminoácidos, um
domínio de ligação a colina formado por 10 trechos repetitivos e uma pequena
cauda C-terminal composta por 17 aminoácidos hidrofóbicos (BRILES et al., 1998;
YOTHER; BRILES, 1992).
O domínio em α-hélice apresenta motivos antiparalelos em espiral, estrutura
que é frequentemente achada em proteínas fibrosas de bactérias Gram-positivas.
Estudos de mapeamento com anticorpos monoclonais sugerem que esta região em
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α-hélice apresenta o maior número de epítopos protetores e constitui a parte mais
exposta da molécula (SENKOVICH et al., 2007) se projetando para fora da cápsula
(BERGMANN; HAMMERSCHMIDT, 2006; BRILES et al., 2000a; GOR et al., 2005).
O domínio rico em prolina se estende por toda a parede celular do
pneumococo como acontece com as regiões ricas em prolina de outras proteínas de
superfície de bactérias Gram-positivas, e está composto por sequências repetitivas
que alternam entre resíduos de prolina e alanina, fazendo sua inclusão importante
para aumentar a proteção (DANIELS et al., 2010).
Dentro do domínio N-terminal encontra-se uma região muito divergente de
aproximadamente 100 aminoácidos, chamada região definidora de clado (CDR) que
é a base da classificação da PspA em 3 famílias e 6 clados. A família 1 inclui os
clados 1 e 2; a família 2 abrange os clados 3, 4 e 5 e a família 3 o clado 6. As PspA
da mesma família apresentam CDR com mais de 55% de homologia enquanto as
proteínas

do

mesmo

(HOLLINGSHEAD;

clado

BECKER;

apresentam
BRILES,

mais

2000).

de

Em

90%

de

pacientes

similaridade
com

doença

pneumocócica invasiva mais de 96% dos isolados clínicos pertencem as PspA das
famílias 1 e 2 (CRONEY et al., 2012; HOLLINGSHEAD et al., 2006).

Figura 8 - Esquema representativo da estrutura da PspA mostrando os 4 domínios da proteína. O
domínio N-terminal em α-hélice (incluindo a região A e a região definidora de clado [região B]) a
região rica em prolina, o domínio de ligação a colina formado por dez trechos repetitivos e a cauda Cterminal.
Fonte: Adaptado de DARRIEUX et al., 2008

Anticorpos protetores são induzidos contra os domínios em α-hélice e de
prolina da PspA. Alguns estudos mostram que o nível de reatividade cruzada entre
diferentes fragmentos de PspA está fortemente associado ao grau de similaridade
entre a sequência de aminoácidos da região definidora de clado, com uma maior
tendência à reatividade cruzada entre PspA da mesma família (MIYAJI et al., 2002) .
No entanto, a presença de sequências conservadas presentes na região de prolina e
na região N-terminal que precede a CDR, também são responsáveis pela proteção
cruzada entre diferentes famílias de PspA (ROCHE et al., 2003).
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Apesar da grande variabilidade na sequência de aminoácidos desta proteína,
anticorpos anti-PspA desenvolvidos em camundongos e humanos conferem
proteção cruzada frente à doença invasiva em camundongos por via intravenosa
(BRILES et al., 2000b). Mesmo que diferentes PspA tenham demonstrado diferentes
graus de reatividade cruzada ‘in vitro’ e diferentes graus de proteção-cruzada em
camundongos (MORENO et al., 2010), uma única construção de PspA não
desenvolve proteção completa frente ao desafio com cepas contendo todos os
clados e famílias (BRILES et al., 2000c). Por este motivo vários autores sugerem
que uma combinação de PspA das duas famílias mais representativas (família 1 e 2)
seria a escolha mais adequada para proteger frente a um grande número de cepas
de pneumococo (DARRIEUX et al., 2007, 2008).
Alguns estudos indicam que a imunização com proteínas híbridas contendo
fragmentos das famílias 1 e 2 induzem proteção cruzada contra cepas de
pneumococo das duas famílias em camundongos (DARRIEUX et al., 2008).
Piao et al., 2014 avaliaram a capacidade de reação cruzada frente a isolados
clínicos de S. pneumoniae de três proteínas de fusão: PspA 2+3, PspA 2+4 e PspA
2+5. De forma geral a construção PspA 2+3 mostrou ser superior em termos de
reatividade cruzada com isolados clínicos e cross-proteção frente ao desafio com
cepas de pneumococo. Soro de animais imunizados com a proteína híbrida PspA
3+2 conferiu proteção significativa em camundongos frente ao desafio com cepas de
pneumococo contendo os clados do 1 ao 5.
O emprego de PspA como proteína carreadora também tem sido avaliado.
Um conjugado bivalente produzido a partir do Ps Vi de Salmonella Typhi e a PspA
mostrou-se protetor frente à febre tifoide e à doença pneumocócica (KOTHARI et al.,
2014, 2015).
O Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan vem pesquisando a
conjugação entre PspA e polissacarídeos capsulares do pneumococo na expectativa
de aumentar a cobertura vacinal com o emprego de um número pequeno de
sorotipos. Foram obtidos e testados em camundongos conjugados dos sorotipos
23F, 14 e 6B a PspA:

Ps 23F-PspA1 (CSORDAS et al., 2008), Ps 14-PspA3

(SANTAMARIA et al., 2011) e Ps 6B-PspA1 (PERCIANI et al., 2013) e Ps 6B-PspA3
(PERCIANI, 2011).
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A conjugação do Ps 14 à PspA1 induziu anticorpos anti-PspA1 com
capacidade para deposição de complemento e atividade opsonofagocítica maiores
que PspA livre (SANTAMARIA et al., 2011).
O conjugado Ps 23F-PspA1 mostrou uma proteção maior do que a PspA1
livre no teste de desafio com uma cepa letal contendo PspA homólogo e Ps
heterólogo (CSORDAS et al., 2008).
A conjugação do Ps 6B à rPspA dos clados 1 e 3 induziu anticorpos
funcionais anti-PspA e anti-Ps 6B. No entanto, a resposta induzida mostrou-se dose
dependente e o Ps 6B teve um comportamento pouco imunogênico. Quando
avaliado o perfil da resposta imune do sorotipo 6B conjugado a PspA dos clados 1 e
3, o conjugado 6B-PspA1 induziu maiores níveis de anticorpos para deposição de
complemento e opsonofagocitose comparado ao conjugado 6B-PspA3 (PERCIANI,
2011). Experimentos de espectrometria de massa realizados para determinar os
sítios de ligação do Ps na proteína revelaram que na PspA1 todos os peptídeos
ligantes do Ps 6B se localizam no domínio N-terminal enquanto na PspA3 o Ps 6B
se liga também em peptídeos da região definidora de clado (BARAZZONE et al.,
2014). Isto sugere que a conjugação do Ps à PspA3 poderia interferir com a
especificidade desta proteína, modificando o espectro de reconhecimento dentro da
mesma família.

1.6 Polissacarídeo 6B de Streptococcus pneumoniae
O sorotipo 6B teve uma das mais altas taxas de incidência em todo o mundo,
constituindo uma das principais causas de infecção em crianças junto com os
sorotipos 14, 19F e 23F (OVERTUF, 2000). Este sorotipo tem a mais lenta
maturação da resposta que tem sido observada entre os polissacarídeos capsulares
de pneumococo (LEINONEN et al., 1986). Também tem sido frequentemente
associado com a resistência a vários antibióticos (DAGAN; FRASER, 2000;
HENRIQUES et al., 2000). Por estas razões, está incluído em todas as preparações
multivalentes que têm sido desenvolvidas, geralmente em doses maiores do que os
outros sorotipos.
No Brasil durante o período anterior à introdução da PCV-10 o 6B era um dos
sorotipos predominantes isolado de meningite pneumocócica e um dos mais
resistentes a antibióticos (DE O MENEZES et al., 2011). Segundo dados do Sistema
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Regional de Vacinas (SIREVA) de 2000 a 2005 este sorotipo era um dos de maior
incidência em crianças menores de cinco anos no país (ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD, 2006).
A sua estrutura química foi elucidada nos anos setenta (KENNE; LINDBERG;
MADDEN, 1979) e sua unidade repetitiva é composta por três monossacarídeos αD-glicose, α-D-galactose e α-L-ramnose; um ribitol e um grupo fosfato, dispostos
como se segue:
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-2)-α-D-Galp-(1-3)-α-D-Glcp-(1-3)-α-L-Rhap-(1-4)-D-RibOH-(5-PFigura 9 - Estrutura da unidade repetitiva do polissacarídeo capsular do sorotipo 6B de S.
pneumoniae, composta pelos monossacarídeos: α-D-glicose, α-D-galactose e α-L-ramnose; ribitol e
um grupo fosfato.

Este polissacarídeo apresenta uma estrutura de polímero linear com ligações
fosfodiéster que conferem uma carga negativa periódica. Sua relativa simplicidade
estrutural e semelhança com o ácido desoxirribonucléico (ADN) são os principais
determinantes da sua baixa imunogenicidade (SUN et al., 1999).
No trabalho aqui apresentado, a PspA, uma das proteínas mais imunogênicas
de S. pneumoniae foi conjugada ao sorotipo 6B, um dos sorotipos de maior
relevância clínica no Brasil e no mundo. Foram produzidos conjugados por dois
métodos de conjugação (conjugação intermediada por DMT-MM e aminação
redutiva) envolvendo a ligação do Ps 6B à PspA clado 1 ou clado 3 e foi avaliada a
resposta imune humoral induzida pelos conjugados.
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2 OBJETIVO
-Sintetizar conjugados entre o sorotipo 6B de S. pneumoniae e a proteína A de
superfície pneumocócica (PspA) por dois métodos de conjugação.
-Avaliar a resposta imune humoral gerada pelos conjugados.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Para uma melhor compreensão do trabalho apresentamos um esquema que resume
as etapas realizadas durante o desenvolvimento do projeto. As etapas principais
foram: a purificação da PspA (Figura 10), a obtenção dos conjugados e avaliação da
resposta imune induzida (Figura 11).

Figura 10 - Esquema representativo das etapas de purificação da PspA.
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Figura 11 - Esquema representativo das etapas de obtenção dos conjugados e avaliação da resposta
imune.

3.1 Materiais
O Ps 6B utilizado neste trabalho foi adquirido da ATCC-The American Type Culture
Collection- (Merck & Co)

3.2 Cepas bacterianas
As cepas bacterianas utilizadas nos ensaios de opsonofagocitose foram cedidas
pelo Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, S.P., Brasil) e mantidas como estoques
congelados a -80 0C em meio Todd-Hewitt (BD Biosciences) suplementado com
0,5% de extrato de levedura (THY) (Sigma Chemical) contendo 10% de glicerol
(USB).
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3.3 Purificação de fragmentos recombinantes da PspA clado 1
e clado 3
3.3.2 Obtenção dos fragmentos recombinantes da PspA1 e PspA3
Fragmentos recombinantes da PspA clado 1 e clado 3, contendo a região Nterminal e a região de prolina, foram inseridas no vetor de expressão pET-37b (+)
pelo laboratório de Biotecnologia Molecular IV do Centro de Biotecnologia do
Instituto Butantan (SILVA et al., 2007). O vetor pET-37b (+) contém uma sequência
que codifica uma cauda de 6 histidinas, facilitando a purificação da proteína por
cromatografia de pseudoafinidade com metais. Clones de Escherichia coli BL21
(DE3) contendo os vetores de expressão pET37-pspA1 e pET37-pspA3 foram
cultivados no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de
São Carlos, que forneceu a massa celular proveniente do cultivo para purificação da
proteína.
3.3.3 Lise celular e clarificação
A purificação foi feita de acordo com CARVALHO et al., 2011. A massa
celular congelada (aproximadamente 100 g) foi ressuspendida em 1 L de tampão de
lise (fosfato 10 mM, EDTA 10 mM, Triton X-100 0,1% e PMSF 10 mM como inibidor
de protease; pH 7,5). A suspensão celular obtida foi homogeneizada num misturador
(CAT Ingenieurbϋro) e após as células foram rompidas num homogeneizador
contínuo a alta pressão (Gaulin APV 60) por 12 minutos a 600 bar com controle de
temperatura. Após a ruptura celular, o homogenato foi clarificado por centrifugação a
17 969 g durante 2 h a 4 0C e o sobrenadante purificado por cromatografia.
3.3.4 Purificação por cromatografia
Para as etapas cromatográficas 250 mL da resina Q-Sepharose (troca
aniônica), e 500 mL da resina IMAC-Sepharose (pseudo-afinidade por metal) foram
empacotados em colunas XK50 (5 cm Ø), enquanto 75 mL da resina SP-Sepharose
(troca catiônica) foram empacotados em coluna XK26 (2,6 cm Ø). Foi empregado um
cromatógrafo (Akta Explorer). O fluxo usado para as colunas XK50 foi de 50 ml/min
(2,5 mL/cm2/min) e para a coluna XK26 o fluxo foi de 13 mL/min (2,5 mL/cm2/min).
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As condições iniciais foram selecionadas de acordo com o ponto isoelétrico (pI)
teórico dos fragmentos recombinantes da PspA3 (pI=4,74) e da PspA1 (pI=5,11).
Para a purificação da rPspA3 (Figura 12) a Q-Sepharose foi equilibrada com
tampão fosfato de sódio 0,01 M + cloreto de sódio 0,05 M, pH 7,5 e a eluição da
proteína foi feita com tampão fosfato de sódio 0,01 M + cloreto de sódio 0,3 M pH
7,5. A IMAC-Sepharose foi previamente carregada com sulfato de níquel II (NiSO4)
0,5 M, lavada e logo equilibrada com tampão fosfato de sódio 0,01 M + cloreto de
sódio 0,3 M, pH 7,0; a eluição foi feita com fosfato de sódio 0,01 M + imidazol 0,2 M
pH 7,5. A fração eluída desta teve o pH abaixado até um pH inferior ao ponto
isoelétrico da rPspA3 e foi congelada. Por outro lado, a SP-Sepahrose foi equilibrada
com tampão acetato de sódio 0,025 M pH 4,0 e a eluição foi feita com gradiente
descontínuo de tampão acetato de sódio 0,025 M pH 4,0 + cloreto de sódio (de 0,5
M a 1 M).

Figura 12 - Fluxograma da purificação da rPspA3

Para a purificação da rPspA1 (Figura 13), as etapas cromatográficas foram as
mesmas com algumas variações na força iônica dos tampões empregados e no
número de lavagens. A Q-Sepharose foi equilibrada com tampão fosfato de sódio
0,03 M pH 7,5 e a eluição foi feita com tampão fosfatode sódio 0,03 M + cloreto de
sódio 0,2 M, pH 7,5. A eluição na IMAC-Sepharose foi feita diretamente após a
adsorção; com fosfato 0,01 M + imidazol 0,2 M, pH 7,5. A fração eluída desta resina
foi submetida a abaixamento do pH até um pH inferior ao ponto isoelétrico da PspA
e após foi congelada. A SP-Sepharose foi equilibrada com tampão acetato de sódio
0,025 M pH 4,0, e a eluição foi feita com um gradiente descontínuo de tampão
acetato de sódio 0,025 M pH 4,0 + cloreto de sódio (de 0,3 M a 1 M).
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Figura 13 - Fluxograma da purificação da rPspA1

As frações obtidas depois de cada etapa de purificação foram quantificadas
pelo método do ácido bicinchonínico (BCA) e analisadas por SDS-PAGE 12% sob
condições redutoras. A pureza relativa de cada fração (considerada como a
porcentagem da banda de rPspA contra a intensidade total das bandas restantes na
linha do gel de eletroforese) foi determinada por densitometria do gel de eletroforese
num densitômetro Biorad GS-800 e posterior análise com o programa Quantity One
4.6.3.

3.4 Preparação do Ps 6B para conjugação
3.4.1 Hidrólise do polissacarídeo 6B
O Ps 6B foi fragmentado mediante hidrólise ácida. Ao Ps 6B em uma
concentração de 10 mg/ml foi adicionado ácido clorídrico 0,5 M com aquecimento a
80 0C sob refluxo e agitação durante 1 h. A reação foi interrompida pela adição de
hidróxido de sódio (NaOH) (Sigma-Aldrich) até a neutralização (pH 7,0) e purificada
por cromatografia de gel filtração em SephadexTM- G25 (GE Healthcare), coluna
XK26/40, empregando água como fase móvel.
3.4.2 Oxidação do polissacarídeo 6B
O Ps 6B hidrolisado foi oxidado com metaperiodato de sódio (NaIO4) (SigmaAldrich) 0,01 M na presença de tampão fosfato de sódio (0,01 M) por meia hora a
temperatura ambiente no escuro. A reação foi detida pela adição de glicerol (usb,
USA) (10 µL por mL de reação). O glicerol oxidado e o iodeto de sódio foram
eliminados através de cromatografia de gel filtração em SephadexTM- G25, coluna
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XK26/40, empregando água como fase móvel. O nível de oxidação foi expresso
como a porcentagem de unidades repetitivas oxidadas (URO), calculado pela
seguinte fórmula: URO= (mols de grupos C=O/mols de unidades repetitivas) x
100.
3.4.3 Derivatização do polissacarídeo 6B com 1,8-diaminoctano
O Ps 6B oxidado a uma concentração de 10 mg/mL foi incubado por 48 horas
com o espaçador 1,8-diaminoctano (OCT) (Sigma-Aldrich) e cianoboroidreto de
sódio (NaBH3CN) (Sigma-Aldrich) na proporção de 50 vezes o número de moles de
aldeído em meio contendo fosfato de sódio 0,01 M (pH=7,0). O produto da reação foi
purificado por cromatografia de gel filtração em Sephadex

TM

-G25, coluna XK26/40

empregando água como fase móvel.

3.5 Preparação da rPspA para conjugação
3.5.1 Proteção dos resíduos de lisina presentes na rPspA
A proteção dos resíduos de lisina presentes na rPspA foi feita mediante Nalquilação dos grupos ε-NH2. Acrescentou-se formaldeído (Synth) na concentração
de 5% (v/v) na presença de cianoboroidreto de sódio 5 M dissolvido em hidróxido de
sódio (NaOH) 1 M (10 µL por mL de reação) à proteína dissolvida em tampão fosfato
de sódio 0,01 M (pH=7,0) a uma concentração de 2,7 mg/mL. A reação ocorreu por
24 horas e foi parada pela adição de boroidreto de sódio. A purificação foi efetuada
por filtração tangencial empregando membrana de celulose com um valor de corte
de 5 kDa.
3.5.2 Introdução do espaçador diidrazida do ácido adípico na rPspA
A introdução do espaçador diidrazida do ácido adípico (ADH) na proteína
(rPspA1 ou rPspA3) foi intermediada pelo agente ativador hidrocloreto de 1-[3(dimetilamino)propil]-3-etilcarbodiimida (EDAC). A proteína foi dissolvida em tampão
MES (ácido morfolino etanossulfônico) (Vetec LTDA) 0,1 M, pH=6,0 a uma
concentração de 5 mg/mL, e o agente ativador EDAC (Sigma-Aldrich) foi adicionado
até atingir uma concentração de 3,5 mg/mL. O espaçador ADH (Sigma-Aldrich) foi
acrescentado em uma proporção 3: 1 (m:m) em relação à proteína. A reação foi
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incubada durante 2 horas a temperatura ambiente e após foi purificada em centricon
com membrana de 3 kDa. Esta proteína foi usada para a conjugação pelo método de
aminação redutiva.

3.6 Conjugação
3.6.1 Conjugação intermediada pelo DMT-MM
A proteína (rPspA1 ou rPspA3) a uma concentração de 10 mg/mL foi ativada
com 0,1M de cloreto de 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-4-metilmorfolino (DMT-MM)
(Sigma-Aldrich) e incubada com o Ps 6B-OCT (10 mg/mL) durante 24 horas a
temperatura ambiente em tampão fosfato de sódio 0,01 M pH = 7,0. A reação foi
parada pela adição de acetato de amônio (Synth) e logo foi purificada por
cromatografia de gel filtração empregando resina Superose-12 (GE Healthcare),
coluna HR 16/50 e como fase móvel uma solução de fosfato 0,05 M; cloreto de sódio
0,15 M; pH = 7,0.
3.6.2 Conjugação via aminação redutiva
O Ps 6B oxidado e a proteína modificada com ADH (rPspA1 ou rPspA3),
ambos a uma concentração de 10 mg/mL foram incubados em tampão fosfato salino
(PBS) pH=7,2 durante 48 h a temperatura ambiente em presença do agente redutor
cianoboroidreto de sódio na proporção de 20 vezes o número de moles de aldeído.
A reação foi parada pela adição de boroidreto de sódio e foi purificada por
cromatografia de gel filtração empregando resina Superose-12, coluna HR 16/50 e
como fase móvel uma solução de fosfato 0,05 M; NaCl 0,15 M; pH 7,0.

3.7 Ensaios imunológicos
3.7.1 Esquema de imunização
Camundongos Balb/c fêmeas entre 6 e 8 semanas fornecidos pelo Biotério
Central do Instituto Butantan foram imunizados por via subcutânea num esquema de
três doses em intervalo de 14 dias. Foi realizada sangria pelo plexo retro-orbital nos
13o, 27o e 41o dias após a primeira imunização. Foi usado como adjuvante hidróxido
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de alumínio (125 µg por dose). A Tabela 1 mostra os ensaios efetuados assim como
as doses empregadas.
Tabela 1 - Ensaios de imunização para teste dos diferentes conjugados

Experimento

Grupos
Controle (NaCl 0,9% + Al(OH)3)
Conjugado (2)* Ps 6B(OCT)-PspA1
Coadministrado Ps 6B(OCT) + PspA1
Conjugado (2)* Ps 6B(OCT)-PspA1

o

1

Coadministrado Ps 6B(OCT) + PspA1
Conjugado (5)* Ps 6B(OCT)-PspA3
Coadministrado Ps 6B(OCT) + PspA3
Conjugado (5)* Ps 6B(OCT)-PspA3
Coadministrado Ps 6B(OCT) + PspA3
Controle (NaCl 0,9% + Al(OH)3)

o

2

Conjugado (1)* Ps 6B(OCT)-PspA1
Conjugado (4)* Ps 6B(OCT)-PspA3
Controle (NaCl 0,9% + Al(OH)3)

o

3

Conjugado (3)* Ps 6B(OCT)-PspA1
Conjugado (6)* Ps 6B(OCT)-PspA3
Controle (NaCl 0,9% + Al(OH)3)
Conjugado (1)* Ps 6Box-PspA1(ADH)

o

4

Coadministrado Ps 6Box + PspA1(ADH)
Conjugado (3)* Ps 6Box-PspA3(ADH)
Coadministrado Ps 6Box + PspA3(ADH)

Dose Ps
(µg)
15
15
7
7
15
15
8
8
3
4,5
12,7
21,6
7
7
10
10

Dose PspA
(µg)
20
20
10
10
20
20
10
10
10
10
40
40
10
10
10
10

No de
animais
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6

* o número entre paréntese refere-se à ordem de obtenção dos conjugados segundo designado nas Tabelas 6 e
7 do capítulo Resultados e Discussão.

3.7.2 Determinação do título de anticorpos anti-PspA por ELISA
Placas

de

96

poços

Maxisorp

(Nalgen

Nunc

International)

foram

sensibilizadas com 100 µL/poço de uma solução de rPspA 1 µg/mL em PBS pH=7,2
e incubadas por 24 h a 4 °C. Após o coating as placas foram bloqueadas com uma
solução de leite desnatado Molico® (Nestlé, São Paulo, Brasil) 1% (m:v) por 40
minutos a 37 °C. Depois de lavadas três vezes com solução PBS-Tween 20 (0,05%)
as placas foram incubadas durante 90 minutos a temperatura ambiente com 100 µL
de soro previamente diluído; foram avaliadas 7 diluições seriadas 1:2, começando
de uma diluição do soro de 1:100. Após nova lavagem adicionou-se 100 µL/poço de
uma solução contendo anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase (SigmaAldrich) diluído 1:1000 e incubou-se por 90 minutos a temperatura ambiente. Na
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etapa final, as placas foram lavadas e incubadas por 20 minutos a temperatura
ambiente no escuro com 100 µL/poço de solução reveladora contendo 0,5 mg/mL de
orto-fenilendiamina (Sigma-Aldrich) e de peróxido de hidrogênio 0,015% (v:v) em
tampão citrato de sódio 0,1 M; pH=5,0. A reação foi interrompida pela adição de 50
µL/poço de ácido sulfúrico (Synth) 4 M e a absorbância medida a 492 nm utilizando
o leitor de placas Multiskan EX (Labsystems Uniscience). O título de anticorpos foi
determinado como o log10 da diluição do soro na qual se obtém uma DO=0,1.
3.7.3 Determinação do título de anticorpos anti-Ps 6B por ELISA
Para a determinação de anticorpos IgG anti-Ps 6B placas de 96 poços
Maxisorp foram sensibilizadas com 100 µL de uma solução 50 µg/mL de Ps 6B em
PBS pH=7,2; 24 h a 37 °C. Após o coating as placas foram bloqueadas com uma
solução de leite desnatado Molico® (Nestlé, São Paulo, Brasil) 1% (m:v) por 40
minutos a 37 °C. Depois de lavadas três vezes com solução PBS-Tween 20 (0,05%)
as placas foram incubadas durante 90 minutos a temperatura ambiente com 100 µL
de soro previamente diluído; foram avaliadas 7 diluições seriadas 1:2, começando
de uma diluição do soro de 1:20. As etapas de incubação com o anticorpo
secundário e revelação foram realizadas como descrito no item 3.7.2. O título de
anticorpos foi determinado como o log10 da diluição do soro na qual se obtém uma
DO=0,1.
3.7.4 Ensaio de exposição de epítopos
Para avaliar a exposição de epítopos antigênicos nos conjugados e na proteína
modificada as placas de 96 poços Maxisorp foram sensibilizadas por 24 h a 4 °C
com uma solução contendo 5 µg/mL de proteína modificada ou conjugada em PBS
pH=7,2. Após o tempo de incubação as placas foram lavadas três vezes com
solução de PBS-Tween 20 (0,05%) e logo bloqueadas com uma solução de leite
desnatado 1% (m:v) por 40 minutos a 37 °C. Após três lavagens as placas foram
incubadas durante 90 minutos a temperatura ambiente com 100 µL/poço de soro
anti-PspA1 diluído 1:200 ou soro anti-PspA3 diluído 1:600, ambos produzidos em
camundongos pela imunização com PspA recombinante clado 1 ou 3. Após nova
lavagem adicionou-se 100 µL/ poço de uma solução contendo anti-IgG de
camundongo conjugado a peroxidase diluído 1:1000 e incubou-se 90 minutos a
temperatura ambiente. Na etapa final as placas foram lavadas e incubadas por 20
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minutos a temperatura ambiente no escuro com 100 µL/poço de solução reveladora
contendo 0,5 mg/mL de orto-fenilendiamina, e peróxido de hidrogênio 0,015% (v:v)
em tampão citrato 0,1 M; pH 5,0. A reação foi interrompida pela adição de 50
µL/poço de ácido sulfúrico 4 M e a absorbância medida a 492 nm. Os resultados
foram expressos em função do valor de DO obtido para cada amostra avaliada.
3.7.5 Ensaio de antigenicidade do Polissacarídeo 6B
A antigenicidade do Ps 6B conjugado foi avaliada mediante ELISA de inibição.
Na primeira etapa do ensaio o soro padrão anti-Ps 6B (Serum Statens Institute)
diluído 1:1500 foi inibido durante uma noite a 4 0C com o Ps 6B nas formas nativa,
oxidada e conjugada em uma faixa de concentrações entre 0,005 e 0,5 mg/mL. Na
segunda etapa o soro inibido foi transferido para uma placa de 96 poços Maxisorp
previamente sensibilizada com Ps 6B nativo (ATCC) e bloqueada com solução de
leite desnatado 1% (m:v). A placa foi incubada com o soro inibido durante 90
minutos. Depois de lavar a placa três vezes com solução PBS-Tween 20 adicionouse 100 µL/poço de uma solução contendo anti-IgG de coelho conjugado a
peroxidase (Sigma-Aldrich) diluído 1:3000 e incubou-se por 90 minutos a
temperatura ambiente. A continuação a etapa de revelação foi realizada como
descrito no item 3.7.2. Para análise dos resultados foi construído um gráfico de
porcentagem de inibição em função da concentração de antígeno que atuou como
inibidor. A porcentagem de inibição foi definida por 100-[(Abs I/Abs SI) x 100], onde
Abs I é a absorbância do soro que ficou incubado com uma determinada
concentração de inibidor e Abs SI a absorbância do soro sem inibidor.
3.7.6 Ensaio de opsonofagocitose
Os ‘pools’ dos soros dos camundongos imunizados tiveram seu complemento
inativado por incubação a 56 °C durante 30 minutos. As bactérias (item 3.2) foram
cultivadas em meio Todd-Hewitt até a concentração de aproximadamente 10 8
UFC/mL foram centrifugadas por 5 minutos a 4000 rpm. Os ‘pellets’ obtidos foram
lavados e ressuspendidos com tampão Hank´s (Invitrogen Corporation), alíquotas de
25 µL contendo 2,5 x 106 UFC foram incubadas por 30 min a 37 0C na presença do
‘pool’ dos soros em teste (diluições 1:8 e 1:16) em um volume final de 100 µL. Após
a incubação foi acrescido 10% de soro normal de camundongo como fonte de
complemento e seguiu-se uma nova incubação a 37 0C por 30 min. As amostras
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foram lavadas e logo incubadas com 4 x 10 5 células peritoneais a 37 0C por 45 min
com agitação (250 rpm). As células peritoneais usadas nessa etapa foram coletadas
através de lavagem do peritônio de camundongos previamente estimulados (48 h
antes do ensaio) com 10 µg de concanavalina A de Canavalia ensiformis (SigmaAldrich) (GOULART et al., 2011).
Após o término da incubação (45 min) a reação foi interrompida em gelo por 5
minutos e as amostras diluídas em PBS para plaqueamento em ágar sangue. As
placas foram incubadas a 37 0C, 5% de dióxido de carbono (CO2) e o número de
UFC (Unidades Formadoras de Colônias) recuperadas após 18 h de incubação
foram contadas.

3.8 Técnicas analíticas
3.8.1 Quantificação de polissacarídeo
A concentração de polissacarídeo 6B foi determinada pelo método orcinolsulfúrico (BRUCKNER, 1955). A curva padrão foi feita com D-glicose (Sigma-Aldrich)
com concentrações que variaram de 0,1 e 1,0 mg/mL. Pipetou-se 100 µL de branco
(água), padrão e amostra em tubos de vidro, adicionou-se 200 µL de orcinol (SigmaAldrich) (2% em ácido sulfúrico 25%) e 1,5 mL de acido sulfúrico (Synth) 60%. A
mistura foi vortexada. Os tubos foram incubados por 20 minutos a 80 0C e após
esfriados a temperatura ambiente. A leitura da absorbância foi feita em
espectrofotômetro no comprimento de onda de 530 nm.
3.8.2 Quantificação de aldeído
A quantificação de aldeído no polissacarídeo oxidado foi feita pelo método de
BCA (TYLLIANAKYS et al., 1994). Esta técnica baseia-se na habilidade do aldeído e
da proteína de reduzir Cu2+ para Cu+, formando um complexo quelante com o ácido
bicinchonínico (BCA). A curva padrão foi feita com glicose (Sigma-Aldrich) em
concentrações que variaram de 100 µM a 1 mM. 25 µL de branco (água), solução
padrão e amostra foram adicionados em microplacas sobre os quais se acrescentou
200 µL de uma solução (50:1 v/v) contendo BCA (Sigma-Aldrich) e sulfato de cobre
4% (Sigma-Aldrich). A microplaca foi incubada por 30 minutos a 80 0C e após
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esfriados a temperatura ambiente. A leitura da absorbância foi feita em
espectrofotômetro no comprimento de onda de 550 nm.
3.8.3 Quantificação de grupos aminos
A quantificação de grupos amino foi feita pelo método do ácido 2,4,6trinitrobenzenossulfônico (TNBS) (QI; KEYHANI; LEE, 1988) com algumas
modificações. Para a determinação de grupos aminos no Ps 6B derivatizado com
1,8-diaminoctano, a curva padrão foi feita com 1,8-diaminoctano (Sigma-Aldrich) em
concentrações que variaram de 1 mM a 4 mM; entretanto, para a determinação de
grupos amino na proteína, foi empregada diidrazida do ácido adípico (ADH) (SigmaAldrich) como padrão em concentrações que variaram de 0,05 µM a 0,35 µM. 50 µL
de branco (água), padrão e amostra foram adicionados em microplacas sobre os
quais se acrescentou 50 µL de uma solução de borato de sódio 0,2 M; pH = 8,5,
seguido da adição de 50 µL de uma solução de TNBS (Sigma-Aldrich) a 1% (v/v) e
incubou-se por 40 minutos a temperatura ambiente no escuro. Após foi adicionado
100 µL de uma solução NaHCO3 0,01 M + Na2CO3 0,1 M; pH = 10,8 e a absorbância
foi lida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 492 nm.
3.8.4 Quantificação de proteína
A quantificação de proteína foi feita pelo método de BCA, desta vez a curva
padrão empregou albumina de soro bovino (BSA) (Sigma-Aldrich) em concentrações
que variaram de 0,2 mg/mL a 1 mg/mL. 25 µL de branco (tampão fosfato 10 mM,
NaCl 150 mM), solução padrão e amostra foram adicionados em microplacas sobre
as quais se acrescentou 200 µL de uma solução (50:1 v/v) contendo ácido
bicinchonínico (BCA) (Sigma-Aldrich) e sulfato de cobre 4% (Sigma-Aldrich). A
microplaca foi incubada por 30 minutos a 37 0C e após deixada esfriar a temperatura
ambiente. A leitura da absorbância foi feita em espectrofotômetro no comprimento
de onda de 550 nm.
3.8.5 Cromatografia Líquida de Alta Resolução
Esta técnica foi usada para a determinação da massa molar do polissacarídeo
nativo, hidrolisado, oxidado e derivatizado com OCT assim como analise do perfil do
conjugado. Para este fim a coluna de gel filtração TSK-gel GMPWXL foi calibrada
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com padrões de dextran (12 kDa, 25 kDa, 50 kDa, 150 kDa, 470 kDa e 2000 kDa)
(Sigma-Aldrich). Foram injetados 50 µL de cada amostra empregando como fase
móvel uma solução de fosfato 0,01 M, NaCl 0,15 M, pH = 7,5 e o fluxo foi de 0,4
mL/min. Foi usado um cromatógrafo de HPLC Agilent.
3.8.6 Eletroforese
A eletroforese de proteínas foi realizada em géis de poliacrilamida (12%) com
SDS

utilizando

um

sistema

vertical

(LAEMMLI;

BEGUIN;

GULLEN-

KELLENBERGER, 1970). Foram aplicados 10 µg de proteína por poço na forma livre
ou conjugada e com auxílio do equipamento Electrophoresis Power Supply EPS301
(GE Healthcare) foi aplicada uma corrente de 0,05 A. A visualização das bandas de
proteína foi feita por coloração com Coomassie Blue e a detecção de polissacarídeo
no conjugado por coloração com reagente de Schiff (Sigma-aldrich).
3.8.7 Espalhamento dinâmico da luz
O raio molecular das proteínas derivatizadas com ADH, assim como dos
conjugados sintetizados via aminação redutiva foi avaliado por espalhamento da luz
num instrumento Zetasizer Nano S (Malvern) a 25

0

C. As amostras foram

preparadas a uma concentração de 1 mg/mL e foram filtradas antes de efetuar a
medição. Este experimento foi realizado no Laboratório da Dra. Yolanda Cuccovia
no Instituto de Química da Universidade de São Paulo.
3.8.8 Análise por dicroísmo circular
Os espectros de dicroísmo circular foram obtidos no espectropolarímetro J810 (Jasco), em comprimentos de onda que variaram entre 185 e 260 nm. Foram
realizadas cinco medidas repetidas de cada amostra em tampão fosfato de sódio
dibásico 10 mM (pH = 7,5) a 20 0C. O algoritmo CDSSTR foi utilizado para realizar a
deconvolução dos espectros obtidos (JOHNSON, 1999).

3.9 Análises estatísticas
A análise estatística foi realizada a partir do teste paramétrico Análise de
Variância (ANOVA) fator único, seguido pelo teste de Tukey. Em todas as análises
adotou-se como nível de significância p<0,05.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Purificação da rPspA1 e rPspA3
4.1.2 Purificação por cromatografia
Após a ruptura celular, o homogenato foi clarificado por centrifugação e o
sobrenadante (ou homogenato clarificado) submetido ao processo de purificação
cromatográfica que envolveu três etapas com a seguinte sequência: Q-Sepharose
(troca aniônica), IMAC-Sepharose (pseudo-afinidade por interação com metais) e
SP-Sepharose (troca catiônica). A troca aniônica pode ser eficiente para reduzir o
LPS (ZHAO et al., 2010), além de que uma etapa prévia de purificação por troca
iônica permitiria eliminar um grande número de contaminantes antes de passar
para a cromatografia de afinidade e assim aumentar o tempo de vida da resina
IMAC-Sepharose.
4.1.2.1 Purificação da rPspA3
Como mostra o perfil eletroforético da purificação por Q-Sepharose (Figura
14), a rPspA3 eluiu na terceira fração (QF3) com uma pureza de 92% em relação
ao (homogenato clarificado), mas com alguns contaminantes ainda, razão pela
qual esta fração foi submetida a refinamento por cromatografia de afinidade.
Figura 14 - Perfil eletroforético das frações
eluídas da coluna Q-Sepahrose durante a
purificação da rPspA3. Gel de poliacrilamida
12%. Cada poço foi carregado com 10µg de
proteína. Linha 1: Padrão de massa molecular
(kDa); linha 2: Homogenato; linha 3:
Homogenato clarificado; linha 4: QF1 (fração
não adsorvida: fosfato 10 mM, NaCl 50 mM);
rPspA3 linha 5: QF2 (fosfato 10 mM, NaCl 100 mM);
linha 6: QF3 (fosfato 10 mM, NaCl 300 mM);
linha 7: QF4 (fosfato 10 mM, NaCl 500 mM);
linha 8: QF5 (limpeza: fosfato 10 mM, NaCl
1000 mM).

Na IMAC-Sepharose a proteína eluiu na terceira fração (NiF3), com fosfato
de sódio 10mM pH 7,5 + imidazol 200 mM como mostra a Figura 15. Esta etapa
permitiu recuperar a proteína com uma pureza relativa de 95%, no entanto, foram
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observadas perdas consideráveis nas frações de adsorção à coluna (NiF1) e
primeira lavagem (NiF2). Alguns autores atribuem a baixa recuperação desta
resina a uma mudança no estado de oxidação ou a um complexo formado entre o
Ni2+ e os componentes intracelulares do homogenato (SCHMIDT et al., 2007)
mesmo que neste caso a fração adsorvida à IMAC-Sepharose tenha sido
previamente purificada por troca iônica.

Figura 15 - Perfil eletroforético das frações
eluídas da coluna IMAC-Sepahrose
durante a purificação da rPspA3. Gel de
poliacrilamida 12%. Linha 1: Padrão de
massa molecular (kDa); linha 2: QF3
(fração da Q-Sepharose); linha 3:
NiF1(fração não adsorvida: fosfato 10 mM,
rPspA3 NaCl 300 mM); linha 4: NiF2 (lavagem:
fosfato 10 mM); linha 5: NiF3 (eluição:
fosfato 10 mM, imidazol 200 mM); linha 6:
NiF4 (limpeza: EDTA 200 mM); linha 7:
fração pH 4; linha 8: fração crio 4.

Antes de passar para a próxima etapa cromatográfica, (troca catiônica em
SP-Sepharose), a fração eluída da IMAC-Sepharose (NiF3) teve o pH acidificado
até 4,0; valor inferior ao pI da PspA, observando a precipitação de contaminantes.
Esta

fração

foi

centrifugada,

recuperando

a

PspA

no

sobrenadante.

Seguidamente esta fração foi congelada, processo durante o qual precipitaram
mais proteínas contaminantes sem perdas de PspA.
Já na purificação por SP-Sepahrose a proteína foi recuperada durante as
três primeiras lavagens (frações SPF2, SPF3 e SPF4), (Figura 16) eluídas a uma
concentração de NaCl de 500, 600 e 700 mM, respectivamente. No entanto,
foram selecionadas as frações de mais alta pureza relativa (SPF2, 90%) e (SPF3,
92%).
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Figura 16 - Perfil eletroforético das frações
eluídas da coluna SP-Sepahrose durante a
purificação da rPspA3. Gel de poliacrilamida 12%.
Linha 1: Padrão de peso molecular (kDa); linha 2:
fração pH 4; linha 3: fração crio 4; linha 4:
SPF1(fração não adsorvida: acetato 25 mM); linha
5: SPF2 (eluição: acetato 25 mM, NaCl 500 mM);
rPspA3
linha 6: SPF3 (eluição: acetato 25 mM, NaCl 600
mM); linha 7: SPF4 (eluição: acetato 25 mM, NaCl
700 mM); linha 8: SPF5 (lavagem: acetato 25 mM,
NaCl 800 mM) linha 9: SPF6: (lavagem: acetato 2
5mM, NaCl 1000 mM); linha 10: SPF7 (limpeza:
fosfato 25 mM, NaCl 1000 mM).

A não inclusão da fração SPF4 implicou em uma perda relevante para a
recuperação final. Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da purificação
da rPspA3.
Tabela 2 - Resultados da purificação da rPspA3
Amostra

Proteína
total (g)

Pureza
relativa (%)

rPspA3
(g)

Recuperação
rPspA3 (%)

Homogenato clarificado
Q-Sepharose (QF3)
IMAC-Sepharose (NiF3)
Frac. Precipitada a pH=4
Frac crioprecipitada
SP-Sepharose (SPF2 e SPF3)

35,1
6,71
1,78
1,45
1,36
1,73

75,6
92,3
95,3
92,2
96,0
90,0 e 92,0

26,5
6,19
1,70
1,34
1,30
1,65

100
23,3
6,4
5,0
4,9
6,2

4.1.2.2 Purificação da rPspA1
Como explicado anteriormente as etapas de purificação da rPspA1 foram
basicamente as mesmas empregadas para purificar a rPspA3 com algumas
variações na concentração dos tampões e no número de lavagens. Na IMACSepharose, por exemplo, a eluição foi feita com 200 mM de imidazol diretamente
após a adsorção sem realizar lavagem intermediária. Foi adotada esta alternativa
devido às perdas observadas com a lavagem intermediária realizada na IMACSepharose durante a purificação da rPspA3. Desta vez a proteína eluiu com uma
pureza de 67% e não se verificou perdas na fração de adsorção.
Os resultados globais da purificação da rPspA1 estão apresentados na
Tabela 3. Das frações eluídas da SP-Sepharose foram selecionadas as de maior
pureza (SPF6, 95,0%) e (SPF7 95,4%).
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Tabela 3 - Resultados da purificação da rPspA1

Amostra

Proteína
total (g)

Homogenato clarificado
Q-Sepharose (QF3)
IMAC-Sepharose (NiF2)
Frac. precipitada a pH=4
Frac. crioprecipitada
SP-Sepharose(SPF6+SPF7)

18,9
3,12
0,72
0,30
0,16
0,24

Pureza
relativa
rPspA1 (%)
21,8
42,8
66,6
86,5
93,0
95,0 e 95,4

rPspA1
(g)

Recuperação
rPspA1 (%)

4,13
1,34
0,48
0,26
0,15
0,23

100
32,4
11,6
6,3
3,5
5,6

De forma geral os fragmentos recombinantes da PspA clado 1 e clado 3
foram purificados com uma recuperação final de 6,2% para a PspA3 e 5,6% para
a PspA1. A baixa recuperação está associada às perdas observadas em algumas
etapas como nas frações de adsorção à coluna e lavagem intermediária na IMACSepharose durante a purificação da rPspA3. Por outro lado, era necessário obter
a proteína com um elevado grau de pureza por se tratar de uma biomolécula a ser
usada como proteína carreadora para compor um candidato vacinal. Por este
motivo na etapa de purificação da rPspA3 por SP-Sepharose, foi descartada a
fração SPF4 por não apresentar um grau de pureza adequado.
Em relação à pureza relativa, para a rPspA1 observou-se um aumento da
pureza com o número de etapas cromatográficas, no entanto este aumento não
foi observado para a rPspA3. Desde a primeira etapa cromatográfica na QSepharose a rPspA3 recuperada apresentou uma pureza relativa superior a 90%,
devido à indução da proteína ter sido alta. Poderia pensar-se que etapas de
purificação subsequentes não fossem necessárias, no entanto tentativas de
conjugações realizados por nosso grupo com a rPspA3 purificada por duas etapas
cromatográficas (IMAC-Sepharose e Q-Sepharose) revelaram que ao concentrar
a proteína ocorria precipitação irreversível. Considerando a existência de
contaminantes com a mesma massa molecular da rPspA foi efetuada uma
eletroforese bidimensional, detectando vários ‘spots’ na mesma região da massa
molecular da rPspA3 (PERCIANI, 2011). A partir deste momento o protocolo de
purificação passou a empregar uma etapa cromatográfica adicional na resina SPSepharose. Pelo anteriormente exposto é de supor que mesmo que a rPspA3
tenha atingido uma elevada pureza desde a primeira etapa cromatográfica era
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necessário continuar com as restantes etapas de purificação para eliminar
possíveis contaminantes não aparentes no gel de eletroforese.
A recuperação final não foi satisfatória, mas as duas proteínas foram
recuperadas com uma pureza relativa superior a 90%.

4.2 Preparação do Ps 6B para a conjugação
4.2.1 Hidrólise do Ps 6B
A hidrólise do polissacarídeo capsular tem como objetivo reduzir a massa
molecular, e assim diminuir a viscosidade, facilitando a purificação e o
desenvolvimento das próximas etapas de reação.
Cabe ressaltar que a massa molecular ótima do polissacarídeo em vacinas
conjugadas é uma questão aberta. A literatura indica que polissacarídeos de
elevada massa molecular induzem níveis de anticorpos mais altos (WESSELS et
al., 1998), enquanto oligossacarídeos menores são menos imunogênicos que
oligômeros de massa molecular média (ANDERSON et al., 1986). O exposto
anteriormente sugere que deve existir um tamanho ótimo de oligossacarídeo para
a obtenção de glicoconjugados imunogênicos.
Para a produção de vacinas conjugadas oligossacarídeos de massa
molecular média (10-30 kDa ou 30-100 kDa) têm sido normalmente utilizados. As
vacinas conjugadas existentes na atualidade contra pneumococo empregam tanto
polissacarídeos nativos como seus fragmentos (BIEMANS et al., 2010;
HAUSDORFF; SIBER; PARADISO, 2009).
Os locais passíveis de sofrerem hidrólise no Ps 6B são as ligações
glicosídicas e a ligação fosfodiéster (Figura 17). A análise por HPAEC-PAD dos
polissacarídeos 6B, 18C e 23F revelou que a ligação fosfodiéster entre o grupo
fosfato e a galactose apresenta especial susceptibilidade à hidrólise com ácido
trifluoroacético (TFA), não sendo assim para a ligação entre o fosfato e o ribitol,
esta última se mostra lábil frente à hidrólise com ácido fluorídrico (IP et al., 1992).
Estudos

por

ressonância

magnética

nuclear

protônica

e

acoplamento

heteronuclear H-P realizado por nosso grupo mostraram que a ruptura das
ligações do Ps 6B durante a hidrólise ácida empregando HCl ocorre
majoritariamente entre o grupo fosfato e a galactose (BARAZZONE et al., 2014).
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Figura 17 - Unidade repetitiva do Polissacarídeo capsular do sorotipo 6B. Setas vermelhas
apontam os locais susceptíveis à hidrólise ácida

O polissacarídeo foi fragmentado mediante hidrólise ácida, empregando
ácido clorídrico em condições estabelecidas previamente no nosso laboratório
(PERCIANI,

2011).

polissacarídeo

e

A
sua

fragmentação
massa

permitiu

molecular

reduzir

(Figura

a

18).

viscosidade
Foram

do

obtidos

oligossacarídeos com massa molecular entre 15 e 20 kDa e rendimentos
superiores a 60%.
Para o sorotipo 6B tem sido demonstrado que oligossacarídeos de massa
molecular entre 10-30 kDa e 30-100 kDa preservam sua antigenicidade, porém,
oligossacarídeos entre 1 e 10 kDa tem uma redução significativa da
antigenicidade, evidenciando que epítopos essenciais para o reconhecimento do
Ps nativo podem perder-se durante a fragmentação do mesmo (SOUBAL et al.,
2013).

__ Ps 6B nativo
__ Ps 6B hid

Figura 18 - Perfil cromatográfico do Ps 6B nativo (linha vermelha) e Ps 6B hidrolisado (linha azul)
em coluna TSK-gel GMPWXL; cromatógrafo de HPLC Agilent. Fluxo 0,4 mL/min; fase móvel
fosfato 0,01 M + NaCl 0,15 M, pH 7,5; detecção por índice de refração (IR).
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O comportamento da reação foi reprodutível nos diferentes ensaios realizados
(Tabela 4), e os resultados obtidos para estes experimentos coincidem com
resultados anteriores de nosso grupo (PERCIANI, 2011).
Tabela 4 - Resultados da hidrólise do Ps 6B
Experimento

Rendimento (%)

Peso molecular (kDa)

1

80

17

2

65

16,6

3

63

16,4

4.2.2 Oxidação do Ps 6B
Depois de reduzir a massa molecular do polissacarídeo procedeu-se a sua
ativação mediante oxidação periódica. O periodato de sódio oxida dióis vicinais
(dois carbonos adjacentes com grupos hidroxila), convertendo-os em aldeídos
(C=O) com a quebra da ligação C-C (MORRISON; BOYD, 2005). Os grupos
carbonila gerados nesta etapa podem reagir com grupos aminas presentes na
proteína mediante aminação redutiva ou podem reagir com um espaçador
contendo radical amina para posterior conjugação à proteína.
A unidade repetitiva do Ps 6B apresenta três locais passíveis de oxidação:
dois entre os carbonos C1-C2 e C2-C3 do ribitol e outro entre os carbonos C3-C4
da galactose (Figura 19). Segundo descrito por Kim et al. 2006, a ordem de
oxidação é a seguinte:

alcoóis primários são mais susceptíveis de sofrerem

oxidação periódica, seguido por dióis em configuração cis e por último dióis em
configuração trans. E para dióis cis ou trans no anel do açúcar são mais
susceptíveis de se oxidar quando localizados em resíduos terminais do que em
resíduos presentes no interior da cadeia do oligossacarídeo. Uma análise por
HPLC utilizando coluna SupelcosilTM LC-NH2 (Supelco) realizada por nosso grupo
para avaliar os sítios de oxidação no Ps 6B (PERCIANI, 2011) revelou que o
resíduo de galactose não sofre alteração depois da oxidação, indicando que no
Ps 6B a oxidação ocorre majoritariamente no resíduo de ribitol. Isso se justifica
pelo fato do ribitol conter grupos hidroxilas primários; enquanto o resíduo de
galactose contém hidroxilas secundárias, além de que neste caso a oxidação está
mais impedida estericamente por se localizar no meio da cadeia oligossacarídica.
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Figura 19 - Unidade repetitiva do Polissacarídeo capsular do sorotipo 6B ressaltando os locais
passíveis de sofrerem oxidação periódica.

A reação de oxidação foi feita de acordo com o protocolo estabelecido no
laboratório (PERCIANI, 2011). Foram obtidos oligossacarídeos com graus de
ativação de aproximadamente 10 moles de aldeído por mol de polissacarídeo, o
que corresponde a 20% das unidades repetitivas oxidadas (Tabela 5), sendo este
comportamento reprodutível entre os diferentes ensaios realizados.
Tabela 5 - Resultados da oxidação do Ps 6B
Experimento

Rendimento (%)

URO (%)

Peso molecular (kDa)

1

80

18

15,3

2

89

20

14,5

3

75

20

14,7

Estudos de oxidação do Ps 6B mostram que um número de Unidades
Repetitivas Oxidadas (URO) maior do que 24% reduz a antigenicidade do Ps,
provavelmente devido a que os locais envolvidos na oxidação, principalmente o
ribitol, formam parte de epítopos antigênicos do Ps, demostrando que seria
necessário manter intacto aproximadamente um terço destes resíduos para
garantir seu reconhecimento antigênico (SOUBAL et al., 2013).
Depois da ativação do Ps deve ser avaliada sua massa molecular pois a
química da ativação pode reduzir significativamente seu tamanho (FRASCH,
2009). A massa molecular foi medida por HPLC e como mostra a Figura 20 foi
confirmado que não houve redução da massa molecular do Ps depois da
oxidação. Os rendimentos da reação de oxidação (> 70%) também confirmam que

OH
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não houve perdas consideráveis associadas à fragmentação do polissacarídeo
durante sua ativação.

__
6B hid
__ Ps
Ps 6B hid
__
6B ox
__ Ps
Ps 6B ox

Figura 20 - Perfil cromatográfico do Ps 6B hidrolisado (linha vermelha) e Ps 6B oxidado (linha
azul) em coluna TSK-gel GMPWXL; cromatógrafo de HPLC Agilent. Fluxo 0,4 mL/min; fase móvel
fosfato 0,01 M + NaCl 0,15 M, pH 7,5; detecção por índice de refração (IR).

4.2.3 Derivatização do Ps 6B
O Ps 6B oxidado reagiu diretamente com os grupos aminas da proteína via
aminação redutiva (descrito mais adiante) ou foi acoplado ao espaçador 1,8diaminoctano (OCT) também por aminação redutiva, para posterior reação com a
proteína através do agente ativador DMT-MM (Figura 21).
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Figura 21 - Unidade repetitiva do Polissacarídeo capsular do sorotipo 6B representando o sítio de
introdução do espaçador 1,8-diaminoctano.

A relação de espaçador (OCT) por molécula de Ps ficou entre 5 e 8, o que
representa 50% dos terminais oxidados ligados ao espaçador. Nesta etapa de
reação a massa molecular diminuiu, fato este provavelmente associado à química
da reação (Figura 22). Os oligossacarídeos obtidos apresentaram um peso
molecular médio de 12 kDa.
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__ Ps 6B ox
__ Ps 6B-OCT

Figura 22 - Perfil cromatográfico do Ps 6B oxidado (linha vermelha) e Ps 6B-OCT (linha azul) em
coluna TSK-gel GMPWXL; cromatógrafo de HPLC Agilent. Fluxo 0,4 mL/min; fase móvel fosfato
0,01 M + NaCl 0,15 M, pH 7,5; detecção por índice de refração (IR).

4.4 Conjugação
4.4.1 Conjugação intermediada por DMT-MM
A conjugação foi dividida em duas etapas: a modificação da proteína e a
conjugação ao Ps 6B. Uma representação esquemática das reações químicas
envolvidas para a obtenção deste tipo de conjugado está representada na Figura
23.
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Figura 23 - Esquema representativo das etapas de conjugação via DMT-MM
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Previamente à conjugação a proteína foi modificada com o objetivo de
evitar reações intramoleculares e precipitações durante a conjugação. A lisina, um
dos grupos mais reativos presentes na proteína pode se ligar covalentemente aos
grupos carboxilas dos resíduos de ácido aspártico e glutâmico, ativados em
presença de DMT-MM, formando ligações intramoleculares e eventuais
precipitações. A proteína foi tratada com formaldeído em presença de
cianoboroidreto de sódio como agente redutor com a finalidade de metilar os
grupos ε-amina dos resíduos de lisina e assim bloqueá-los.

Figura 24 - Perfil eletroforético da proteína modificada em gel
de poliacrilamida com SDS 12%, coloração com azul
Coomassie. Linha 1: rPspA1 modificada; linha 2: rPspA1
nativa; linha 3: Padrão de massa molecular (kDa); linha 4:
rPspA3 nativa; linha 5: rPspA3 modificada.

É conhecido que o formaldeído reage com grupos amina primários das
proteínas para formar uma base de Schiff (THAYSEN-ANDERSEN et al., 2007),
um composto instável cuja dupla ligação entre o carbono e o nitrogênio deve ser
reduzida para estabilizá-la.
Depois da metilação redutiva dos grupos amina da rPspA3 foi observado
um pequeno aumento da massa molecular em relação à proteína nativa como
mostra o perfil eletroforético (Figura 24). No caso da rPspA1 observou-se duas
populações: uma de igual massa molecular que a proteína nativa e uma
população minoritária de maior massa molecular.
Esta modificação permitiu bloquear quase 100% dos resíduos de lisina
presentes em ambas as proteínas, determinado por ensaio de TNBS. Estudos
anteriores de nosso grupo mostram que a metilação redutiva dos grupos amina da
rPspA não interfere na imunogenicidade da proteína (SANTAMARIA et al., 2011).
Doravante o termo rPspA modificada será usado para se referir à rPspA cujos
grupos amina foram bloqueados por metilação redutiva.
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O

agente

ativador

cloreto

de

4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il-)-4-

metilmorfolino (DMT-MM) foi inicialmente desenvolvido para a síntese peptídica
(KUNISHIMA et al., 1999), mas também tem sido usado para a ativação de
glicanos em meio orgânico (BERGMAN et al., 2007) e aquoso (FARKAS;
BYSTRICKY, 2007). Recentemente foi avaliada a eficiência deste reagente na
bioconjugação comparado com o hidrocloreto de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil
carbodiimida) (EDAC), tradicionalmente empregado na ativação de grupos
carboxila em vacinas conjugadas (D’ESTE; EGLIN; ALINI, 2014; FARKAS et al.,
2013). A estabilidade em água do DMT-MM (RAW, 2009), a não necessidade de
um controle preciso do pH e do tampão durante a reação e a formação de um
éster estável resistente à hidrólise são algumas das vantagens deste reagente
sobre o EDAC. Nosso grupo já explorou o uso do DMT-MM na conjugação de
polissacarídeos de pneumococo à rPspA (BARAZZONE et al., 2011; PERCIANI et
al., 2013).
A Figura 25 mostra o mecanismo de reação do agente ativador DMT-MM
na formação da ligação amida entre um grupo carboxila e um grupo amina.

Figura 25 - Mecanismo de reação do DMT-MM. O grupo carboxila (1) ataca o carbono eletrofílico
do anel triazínico do DMT-MM (2) gerando um intermediário reativo (3) e liberando o anel
morfolino (4). O intermediário reativo (3) reage com um grupo amina (5) formando a ligação amida
(6) e liberando o anel triazínico (7).

Os conjugados formados entre o Ps 6B-OCT e a rPspA1 ou rPspA3 foram
purificados por cromatografia de exclusão molecular em coluna Superose-12 e
seu perfil é apresentado na figura 26.
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A

B

Figura 26 - Cromatograma de purificação da reação de conjugação entre o Ps 6B-OCT e a
rPspA1 (A) e entre o Ps 6B-OCT e a rPspA3 (B); em coluna Superose-12. Fase móvel: NaCl 0,15
M + fosfato 0,05 M, pH 7,0; fluxo: 0,5 mL/min.

A cromatografia de exclusão molecular baseia seu princípio na separação
pela difefrença entre as massas moleculares. A análise dos cromatogramas
confirmou a formação de uma macromolécula de maior massa molecular que a
proteína e o que Ps 6B-OCT livres.
A análise físico-química dos conjugados está representada na Tabela 6. De
forma geral foram obtidos conjugados com relações (mol:mol) polissacarídeo:
proteína que variaram de 1:1 a 1:2,78 a favor do polissacarídeo enquanto os
rendimentos alcançados para o polissacarídeo variaram entre 20 e 30%.
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Tabela 6 - Características físico-químicas dos conjugados sintetizados via DMT-MM
Número de
Conjugados
rPspA clado 1
1
2
3
rPspA clado 3
4
5
6

Rendimento de
a
Polissacarídeo

Relação
Ps:Proteína (m:m)

Relação Ps:Proteína
b
(mol:mol)

18%
32%
23%

0,31
0,71
0,56

1,00
1,90
1,85

30%
21%
18%

0,45
0,83
0,67

1,00
2,78
2,23

a

calculados com base na quantidade de Ps 6B contida na fração de conjugado em relação a quantidade total de Ps 6B
recuperada da coluna.
b
considerando massa molecular do Ps 6B-OCT como sendo 12 kDa e da PspA de 40 kDa

Os conjugados foram caracterizados por eletroforese em gel de
poliacrilamida 12%, revelando os géis com dois corantes diferentes: azul
Coomassie para a detecção de proteína e reagente de Schiff para a detecção
diferencial de Ps. O perfil eletroforético está apresentado na Figura 27.

Figura
27
Perfil
eletroforético dos conjugados
em gel de poliacrilamida com
SDS 12%. (A, B e C):
coloração
com
azul
Coomassie; (D): coloração
com reagente de Schiff. Linha
1:
Padrão
de
massa
molecular (kDa); linha 2:
Conjugado 6B-PspA1; linha
3: rPspA1 modificada; linha 4:
Conjugado 6B-PspA3; linha
5: rPspA3 modificada.

Nota-se que os conjugados apresentam um perfil característico de um
“smear”, mais concentrados no início devido a sua elevada massa molecular, pelo
número variável de monómeros de Ps ligados à proteína e a polidispersão dos
mesmos.
O reagente de Schiff é empregado para a detecção diferencial de
glicoproteínas, pois reage especificamente com os grupos aldeídicos livres
presente no Ps, formando um produto de condensação de cor roxo. A revelação
com o reagente de Schiff permitiu confirmar a presença de Ps no conjugado,
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observando-se só a coloração das linhas correspondentes ao conjugado e não as
linhas da proteína.
4.4.1.1 Avaliação imunológica dos conjugados sintetizados intermediados
por DMT-MM
Os conjugados obtidos pela introdução de uma molécula espaçadora no Ps
e posterior conjugação à rPspA intermediada por DMT-MM foram testados em
camundongos Balb/c, empregando duas doses diferentes de proteína (10 e 20 µg)
conforme descrito no capítulo de materiais e métodos (Tabela 1, Experimento 1).
Sabe-se que a quantidade mínima para se verificar resposta imune humoral antiPspA é 5 µg, no entanto, como o interesse inicial era avaliar a resposta antiproteína decidimos empregar o dobro desse valor nas imunizações para garantir
uma robusta resposta de anticorpos. O emprego de uma segunda dose maior
equivalente a 20 µg deve-se ao fato de aumentar a dose de Ps. Considerando a
baixa imunogenicidade do Ps 6B decidimos empregar uma dose alta do mesmo
(15 µg) e devido à relação Ps:Prt destes conjugados 15 µg de Ps se
corresponderia com aproximadamente 20 µg de proteína.
Inicialmente foi avaliada a resposta induzida pela proteína carreadora
(Figura 28). A resposta de anticorpos induzida pelos grupos imunizados com
conjugados, independentemente da dose administrada, foi precária; ao contrário
dos grupos imunizados com o Ps e a rPspA coadministrados onde houve indução
de altos títulos de anticorpos anti-PspA.
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Figura 28 - Título de anticorpos anti-PspA. (A): Resposta anti-PspA1; (B): Resposta anti-PspA3.
Soro obtido na terceira sangria após a imunização dos conjugados 2 e 5 (Tabela 6) sintetizados
via DMT-MM. (ns) indica diferenças não significativas. (*) indica diferenças significativas p<0,05
(ANOVA fator único, teste de Tukey)

Diante estes resultados decidimos avaliar a capacidade destes conjugados
de serem reconhecidos por um soro de camundongos gerado através da
imunização com a rPspA no estado nativo, para determinar se a conjugação
comprometeu determinantes antigênicos da proteína envolvidos na geração de
resposta imune.
Este experimento mostrou que existe uma diminuição considerável no
reconhecimento da proteína depois de conjugada quando comparado com o
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reconhecimento do soro pela proteína modificada ou nativa (Figura 29). Esses
fatos sugerem que depois da conjugação a antigenicidade da proteína foi afetada.

Figura 29 - Ensaio de reconhecimento de epítopos antigênicos na rPspA nativa, modificada e
conjugada via DMT-MM.

Os conjugados imunizados (conjugados 2 e 5) não foram reconhecidos
pelo soro enquanto os conjugados 1 e 4 apresentam algum nível de
reconhecimento, embora baixo. A diferença entre estes dois pares de conjugados
está na relação polissacarídeo: proteína. Os conjugados 2 e 5 têm relações
molares de Ps: Prt próximas de 1,90 e 2,78 respectivamente, isto significa que
estão mais carregados em polissacarídeo. Por outro lado, os conjugados 1 e 4
possuem realções molares Ps: Prt próximas de 1. Ou seja, os conjugados que
possuem uma

proporção molar maior de

polissacarídeo foram

menos

reconhecidos.
A relação Ps: Prt é um dos fatores que influencia a resposta imune em
vacinas conjugadas. Uma carga elevada de Ps na proteína pode mascarar os
epítopos antigênicos da proteína e ter um impacto negativo na imunogenicidade
do conjugado (MAWAS et al., 2002). No entanto, ao avaliar em camundongos os
conjugados 1 e 4 (Tabela 1, Experimento 2), não foi evidenciada uma mudança
no padrão da resposta imune (Figura 30). Para o conjugado 6B(OCT)-PspA1 dois
terços dos camundongos imunizados induziram baixos títulos de anticorpos antiPspA, enquanto para o conjugado 6B(OCT)-PspA3 só um terço dos animais
induziram anticorpos.
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Figura 30 - Título de anticorpos anti-PspA. Soro obtido na terceira sangria após a imunização dos
conjugados 1 e 4 (Tabela 6) sintetizados via DMT-MM.

Estudos anteriores de nosso grupo observaram uma dependência da dose
de proteína com a funcionalidade dos anticorpos induzidos (PERCIANI, 2011).
Considerando este fato foram imunizados os conjugados 3 e 6 que têm uma
relação molar Ps: Prt de 1,85 e 2,23 respectivamente, em dose 4 vezes maior à
dose empregada no experimento anterior (Tabela 1, Experimento 3). Novamente
observou-se uma precária resposta de anticorpos: para o conjugado 6B oxPspA1(conjugado de menor proporção molar de Ps em relação à proteína) dois
terços dos camundongos imunizados induziram anticorpos anti-PspA, enquanto
para o conjugado 6Box-PspA3 só um terço dos animais induziram anticorpos
(Figura 31).
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Figura 31 - Título de anticorpos anti-PspA. Soro obtido na terceira sangria após a imunização dos
conjugados 3 e 6 (Tabela 6) sintetizados via DMT-MM.
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A perda de imunogenicidade da proteína observada nestes experimentos
pode estar associada ao mascaramento dos epítopos antigênicos devido a
alguma modificação estrutural ou a uma maior predominância de polissacarídeo
em relação à proteína.
O método de conjugação que emprega DMT-MM como agente ativador já
foi usado por nosso grupo para a obtenção de conjugados entre PspA e vários
sorotipos pneumocócicos (1, 6B e 14). No caso do sorotipo 1 foi observado uma
diminuição da resposta de anticorpos frente à proteína depois da conjugação
(MACHADO, 2015). Para o sorotipo 6B, inicialmente não se observou diferenças
no nível de anticorpos induzidos pela proteína conjugada e coadministrada, no
entanto, ao avaliar a funcionalidade destes anticorpos através da deposição do
complemento na superfície da bactéria, não foi observado este efeito, requerendo
doses maiores do antígeno para conseguir a deposição de complemento
(PERCIANI, 2011). Neste trabalho, na tentativa de conseguir a indução de
anticorpos anti-PspA foram imunizados conjugados com diferentes relações Ps:
proteína e em doses diferentes, contudo nenhuma destas alternativas reverteram
a incapacidade de gerar anticorpos em quantidade satisfatória.
Segundo a teoria clássica do mecanismo de ação das vacinas conjugadas
a função da proteína carreadora é conferir um caráter T-dependente ao
polissacarídeo, portanto a resposta do Ps está condicionada à capacidade da
proteína de ativar as células T. As células T uma vez ativadas estimulam a
proliferação e diferenciação das células B, as quais desenvolvem uma resposta
específica tanto para o Ps como para a proteína. Pelo anteriormente exposto se
infere que a não indução de resposta para a proteína também implica em não
indução de resposta para o Ps. Neste trabalho a PspA foi escolhida como
proteína carreadora para constituir um candidato vacinal com o sorotipo 6B,
visando aumentar a cobertura vacinal entre diferentes sorotipos através da
resposta induzida contra a PspA. Sendo assim a PspA tem duas funções, como
proteína carreadora e como antígeno; portanto é de fundamental importância que
o processo de conjugação não comprometa a sua imunogenicidade. Devido à
falha imunológica dos conjugados sintetizados via DMT-MM foi empregada outra
estratégia de conjugação que permitisse obter conjugados imunogênicos.
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4.4.2 Conjugação pelo método de aminação redutiva.
A conjugação por aminação redutiva ocorre, como descrito no capítulo
introdutório, através da reação dos grupos aldeídicos do Ps com os grupos amina
da proteína, formando um intermediário imina (base de Schiff) que posteriormente
é reduzido a uma amina secundária na presença de cianoboroidreto de sódio.
A aminação redutiva tradicional, com ausência de moléculas espaçadoras
é um método de baixa eficiência, basicamente 20% de incorporação de Ps no
conjugado, isto significa que aproximadamente 80% do Ps é perdido na reação de
conjugação, requerendo uma minuciosa etapa de purificação para eliminar todos
os elementos livres o que encarece o produto. Os rendimentos da conjugação
podem ser incrementados pela adição de grupos reativos na proteína ou no Ps
(LEE; FRASCH, 2007).
A estratégia usada neste trabalho foi a derivatização da proteína com
diidrazida do ácido adípico (ADH) prévio à conjugação com o Ps oxidado. Uma
representação esquemática das reações químicas envolvidas para a obtenção
deste tipo de conjugado está representada na Figura 32.
A introdução de grupos hidrazida na proteína aumenta a eficiência da
conjugação devido à alta reatividade deste grupo comparado com os grupos εamino dos resíduos de lisina da proteína, somado ao fato do ADH ser uma
molécula espaçadora de 6 átomos de carbono que contribuiria para diminuir
impedimentos estéricos durante a conjugação.
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Figura 32 - Esquema representativo das etapas de conjugação por aminação redutiva
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Como apresentado na Figura 33 foi verificado a formação de agregados
macromoleculares depois da introdução do espaçador ADH na proteína. Este fato
foi mais acentuado no caso da rPspA3 do que na rPspA1, para esta última
observaram-se duas populações, porém durante a incubação da reação não foi
observada a formação de gel e nem de precipitados. A formação destes
polímeros resulta das ligações intramoleculares do ADH que ao ser um espaçador
homobifuncional pode ligar-se por ambos os extremos aos grupos carboxila dos
resíduos de ácido aspártico e glutâmico ativados em presença de EDAC. Nesta
reação os grupos amina dos resíduos de lisina próprios da proteína também
podem competir por se ligar às carboxilas ativas, contribuindo ainda mais para a
formação de agregados moleculares da proteína.

Figura 33 - Perfil eletroforético da rPspA nativa e derivatizada
com ADH em gel de poliacrilamida com SDS 12%; coloração
com azul Coomassie. Linha 1: Padrão de massa molecular
(kDa); linha 2: rPspA1 nativa; linha 3: rPspA1-ADH; linha 4:
rPspA3-ADH; linha 5: rPspA3 nativa.

Uma análise por espalhamento da luz revelou um aumento do raio
molecular da proteína derivatizada em relação à proteína nativa. Houve um
aumento de 5 vezes para a rPspA1 (de 10,4 nm para 53,4 nm) e 10 vezes para a
rPspA3 (de 5,3 nm para 49,8 nm).
Com a finalidade de evitar a formação de agregados macromoleculares
foram exploradas várias condições reacionais, como diminuição do tempo de
reação, variação das proporções de agente ativador (EDAC) e molécula
espaçadora (ADH) assim como mudanças no tampão e no pH da reação, contudo
a proteína derivatizada continuou polimerizando.
Apesar deste evento, a quantificação dos grupos amina pelo método de
TNBS mostrou que a incorporação do ADH foi efetiva, dobrando o número de
grupos amina na proteína. No caso da rPspA1 aumentou de 4,4 mol de NH2/mol
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Prt para 10,7 mol de NH2/mol Prt enquanto para a rPspA3 teve um incremento de
5,3 de mol NH2/mol Prt para 9,7 mol de NH2/mol Prt.
Os conjugados obtidos a partir da rPspA derivatizada com ADH foram
purificados em coluna Superose-12 e seus perfis estão apresentados na Figura
34.
A

B

Figura 34 - Cromatograma de purificação da reação de conjugação entre o Ps 6B ox e a rPspA1
(A) e entre o Ps 6B ox e a rPspA3 (B); em coluna Superose-12. Fase móvel: NaCl 0,15 M + fosfato
0,05 M, pH 7,0; fluxo: 0,5 mL/min.

Nota-se que para o conjugado 6B-PspA3 (Figura 34B), pelo fato da
proteína derivatizada com ADH ter polimerizado, não se observa uma separação
nítida entre a rPspA livre e conjugada, pois ambas eluem no volume de exclusão
da coluna; e, portanto, não é possível determinar a presença de proteína livre no
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conjugado. No entanto, observa-se que depois da reação de conjugação a maior
parte da população de Ps livre desloca-se para a fração de conjugado, indicando
que provavelmente ficou pouca proteína na forma livre.
A caracterização físico-química dos conjugados revelou rendimentos de Ps
na fração conjugada superiores aos atingidos para os conjugados sintetizados via
DMT-MM confirmando a alta eficiência deste método (Tabela 7). Para os
conjugados à rPspA1 o rendimento de Ps ficou em torno de 50%, enquanto para
os conjugados à rPspA3 o rendimento esteve próximo de 60%.
Tabela 7 - Características físico-químicas dos conjugados sintetizados por aminação redutiva
Número de
Conjugados
rPspA clado 1
1
2
rPspA clado 3
3
4

Rendimento de
a
Polissacarídeo

Relação
Polissacarídeo:Proteína
(m:m)

50%
49%

0,67
0,54

60%
64%

0,83
1,02

a

calculados com base na quantidade de Ps 6B contida na fração de conjugado em relação a quantidade total de Ps 6B
recuperada da coluna.

Este método de conjugação (aminação redutiva com introdução de
espaçadores, ou seja, a introdução de grupos hidrazida na proteína para reagir
com grupos aldeído ou ésteres de cianeto no Ps) tem sido empregado para a
síntese de conjugados de Ps bacterianos a proteínas carreadoras como toxóide
tetânico, reportando rendimentos de 60% (LEE; FRASCH, 2007).
A caracterização por SDS-PAGE dos conjugados (Figura 35) confirmou a
formação de uma macromolécula de maior peso molecular que a proteína livre e a
coloração de Schiff corroborou a incorporação de Ps no conjugado.
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Figura 35 - Perfil eletroforético dos
conjugados sintetizados por aminação
redutiva em gel de poliacrilamida com SDS
12%. (A e B): coloração com azul
Coomassie; (C): coloração com reagente
de Schiff. Linha 1: Padrão de massa
molecular (kDa); linha 2 e linha 8: rPspA1ADH; linha 3 e linha 6: Conjugado 6BoxPspA1; linha 4 e linha 7: Conjugado 6BoxPspA3; linha 5 e linha 9: rPspA3- ADH.

Antes de prosseguir com a avaliação imunológica destes conjugados foi
realizado um ensaio de reconhecimento da proteína derivatizada e o conjugado
por um soro anti-PspA para determinar se os epítopos antigénicos foram
comprometidos.
Como se observa através da Figura 36 apesar de haver uma diminuição no
valor de D.O. em relação à proteína nativa, os epítopos das proteínas
derivatizadas e conjugadas ainda mantêm o reconhecimento antigênico,
indicando que conservam sua integridade.
3

PspA1 nativa

PspA1-ADH

6Box-PspA1

PspA3 nativa

PspA3-ADH

6Box-PspA3

Abs (D.O. 492 nm)

2,5
2
1,5

1
0,5
0

Figura 36 - Ensaio de reconhecimento de epítopos antigênicos na rPspA nativa, modificada e
conjugada por aminação redutiva.

Para avaliar a antigenicidade do Ps conjugado foi realizado ELISA de
inibição. Neste ensaio foi avaliada a capacidade de reconhecimento de um soro
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padrão anti-Ps 6B frente ao Ps conjugado à PspA1 e 3 e foram empregados como
controles o Ps oxidado e nativo. Foi usado como controle negativo do ensaio um
Ps pertencente a outro sorotipo, o Ps 1.

Figura 37 - Resultados do ensaio de
antigenicidade do Ps 6B conjugado
por ELISA de inibição.

Como apresentado na Figura 37 o Ps nativo é capaz de inibir mais de 98%
do soro até uma concentração de antígeno de 5 µg/mL, porém o Ps oxidado
apresentou um perfil diferente, observando-se uma diminuição no reconhecimento
pelo soro. No entanto, após a conjugação observa-se que o reconhecimento do
Ps aumenta, adotando um perfil mais próximo do Ps nativo; provavelmente a
conjugação provocou uma mudança na conformação expondo de forma eficiente
epítopos do Ps que não se manifestavam na sua forma livre.
Desta forma confirmamos integridade dos epítopos na proteína e no
polissacarídeo após o processo de conjugação.
4.4.2.1 A 1avaliação imunológica dos conjugados sintetizados via aminação
redutiva
Começamos a análise da resposta imune gerada pelos conjugados através
da avaliação dos anticorpos anti-PspA devido a sua relevância como antígeno.
Foram imunizados 10 µg de PspA conjugada e coadministrada com o Ps 6B
(Tabela 1, Experimento 4). A PspA é uma proteína altamente imunogênica
(BRILES et al., 1998) e os anticorpos anti-PspA têm mostrado uma função
relevante na proteção frente às infecções pneumocócicas (MORENO et al., 2010).
Como mostra a Figura 38 foram induzidos altos títulos de IgG anti-PspA, tanto
para a proteína livre como conjugada, com diferenças significativas em relação ao
grupo controle. Não se observam diferenças significativas entre a proteína livre e
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conjugada, o que indica que as modificações estruturais realizadas sobre a
proteína não alteraram de forma significativa seus epítopos.
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Figura 38 - Título de anticorpos anti-PspA. Soro obtido na terceira sangria após a imunização dos
conjugados 1 e 3 (Tabela 7) sintetizados por aminação redutiva. (ns) indica diferenças não
significativas. (*) indica diferenças significativas p<0,05 (ANOVA fator único, teste de Tukey).

Em relação à resposta frente ao Ps a indução de anticorpos anti-Ps não foi
elevada, como mostrado na Figura 39. Não foi observado diferenças significativas
entre os grupos imunizados com Ps conjugado e Ps coadministrado nem com o
grupo controle. Em uma tentativa de diminuir a resposta anti-Ps observada para o
grupo controle foram efetuadas várias alterações no ensaio ELISA, tais como
alterações na sensibilização (emprego de albumina metilada para aumentar a
aderência do Ps à placa), alterações no bloqueio (tempo e concentração de leite
desnatado), no entanto, nenhuma destas modificações solucionou o problema. A
qualidade dos camundongos utilizados neste ensaio pode também ter
influenciado neste resultado.
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Figura 39 - Título de anticorpos anti-Ps 6B. Soro obtido na terceira sangria após a imunização dos
conjugados 1 e 3 (Tabela 7) sintetizados por aminação redutiva. (ns) indica diferenças não
significativas. (*) indica diferenças significativas p<0,05 (ANOVA fator único, teste de Tukey).

A baixa resposta observada para este polissacarídeo pode ser atribuida a
várias razões: a baixa imunogenicidade do Ps 6B, a baixa responsividade do
modelo animal ou o emprego de uma dose inadequada. A continuação se expõem
argumentos baseados em evidências encontradas na literatura e que justificam
estas hipóteses.
O Ps 6B junto com o Ps 23F tem mostrado ser os menos imunogênicos
dentre todos os polissacarídeos de pneumococo (LEINONEN et al., 1986; LUCAS
et al., 1997). Em um modelo murino de memória onde camundongos Balb/c foram
imunizados com a vacina comercial Prevenar-7 e 26 semanas após receberam
um booster com Ps; o número de células secretoras de anticorpos específicas
para o Ps 6B foi similar ao grupo controle, diferentemente dos Ps 4 e 14 que
induziram altos níveis destas células (MORENO et al., 2004).
CHU et al., 2000 em um estudo onde avaliaram o efeito adjuvante de
oligodeoxinucletídos CpG, a imunização de 5 µg de Ps 6B conjugado a CRM197
sem adjuvante não ultrapassou o título de 10.
A baixa imunogenicidade deste sorotipo faz com que seja empregado com
o dobro da dose (4 µg), em relação aos demais sorotipos, nas vacinas conjugadas
comerciais Prevenar-7 e Prevenar-13. Neste trabalho as doses de Ps
empregadas oscilaram entre 7 e 10 µg, no entanto, estudos anteriores de nosso
grupo observaram que a imunização de doses maiores de Ps conjugado (30 µg)
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em camundongos Blab/c não foi capaz de elevar o título de anticorpos anti-Ps
(PERCIANI, 2011).
Outra razão que explica a baixa resposta observada para este sorotipo é o
modelo animal empregado. Fairchild e Braley-Mullen investigaram a resposta do
sorogrupo 6 em diferentes modelos murinos. Quando imunizado em doses entre 1
e 5 µg, foi induzida uma resposta celular de curta duração com a produção de
anticorpos do tipo IgM. Os autores sugerem que a baixa imunogenicidade deste
sorogrupo em camundongos está relacionada a uma ineficiente estimulação de
células imunocompetentes devido a uma baixa união do antígeno aos receptores
de imunoglobulinas das células B específicas pelo polissacarídeo. Esta hipótese
ainda é motivo de estudo (FAIRCHILD; BRALEY-MULLEN, 1983).
Diante das dificuldades encontradas na avaliação da resposta de
anticorpos para o Ps 6B, prosseguimos os ensaios imunológicos com a avaliação
da funcionalidade dos anticorpos.
Além de determinar a concentração de anticorpos induzidos contra o
antígeno de interesse é importante também avaliar o nível de proteção conferido
por estes anticorpos. Em vacinas conjugadas o ensaio empregado para esta
finalidade é o ensaio de opsonofagocitose. No caso particular de S. pneumoniae a
fagocitose é um importante mecanismo imunológico para o controle da infecção
(POOLMAN, 2004), sendo a opsonofagocitose dependente do complemento
essencial para a eliminação do pneumococo da circulação (BROWN; HOSEA;
FRANK, 1983). A proteção conferida pelas vacinas comerciais deve-se ao efeito
opsonofagocítico dos anticorpos anti-Ps, portanto a opsonofagocitose é o ensaio
recomendado pela OMS para avaliar a eficácia destas vacinas (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009). Neste estudo devido à baixa indução de anticorpos antiPs 6B não foi possível avaliar a funcionalidade dos mesmos.
Para anticorpos anti-proteínas de pneumococo não tem sido estabelecido
até o momento nenhum correlato de proteção, devido à não existência de uma
vacina de natureza proteica para uso em humanos. No entanto, pela capacidade
da PspA inibir a deposição do complemento na superfície da bactéria (REN et al.,
2003, 2004; TU et al., 1999), poderia esperar-se que anticorpos anti-PspA

- 85 -

bloqueassem este efeito e gerassem uma função protetora, promovendo a
fagocitose.
Ao avaliar a capacidade opsonofagocítica dos anticorpos anti-rPspA
utilizando macrófagos da cavidade peritoneal de camundongos foi observado que
o soro anti-rPspA coadministrada e o soro anti-rPspA conjugada reduziram de
forma significativa o número de unidades formadoras de colônias recuperadas em
relação ao grupo controle (Figura 40). Este comportamento foi similar tanto para a
rPspA do clado 1 como para a rPspA do clado 3.

Cepa 245 (clado 1, sorotipo 14)

A)

Cepa TIGR 4 (clado 3, sorotipo 4)

B)

Figura 40 - Ensaio de opsonofagocitose. (A): soro anti-PspA1 (cepa 245: clado 1, sorotipo 14);
(B): soro anti-PspA3 (cepa TIGR 4: clado 3, sorotipo 4). Soros em teste, diluídos 1:16 foram
incubados com a bactéria, seguido de 10% de fonte de complemento e células isoladas do
peritônio. As bactérias foram plaqueadas em ágar sangue e o número de UFCs foi determinado
após 20 h. (ns) indica diferenças não significativas. (*) indica diferenças significativas p<0,05
(ANOVA fator único, teste de Tukey).

A observação de uma eficácia protetora semelhante tanto para o soro
obtido após a imunização com a proteína livre como conjugada, sugere que a
ligação do polissacarídeo à rPspA não modificou os epítopos responsáveis pelo
reconhecimento antigénico, sendo os anticorpos anti-rPspA capazes de
reconhecer a proteína na superfície da bactéria e promover a fagocitose.
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4.5 Determinação da estrutura secundária da PspA
Com a finalidade de determinar se a perda de imunogenicidade da rPspA
observada nos conjugados sintetizados via DMT-MM estava relacionada com
possíveis modificações estruturais ocorridas durante a conjugação, avaliamos
através de dicroísmo circular, a composição da estrutura secundária da proteína
nativa, modificada e dos conjugados sintetizados via DMT-MM e por aminação
redutiva, o que nos permitiu comparar as estruturas secundárias da PspA em
cada condição.
O dicroísmo circular é uma técnica frequentemente usada para avaliar a
conformação e estabilidade de proteínas em diferentes condições (temperatura,
força iônica e presença de agentes denaturantes) (KELLY; JESS; PRICE, 2005).
Esta técnica oferece informação sobre a composição da estrutura secundária de
uma proteína (GREENFIELD, 2006) (porcentagem de α-hélice, folha-β, giros e
estrutura não ordenada), e tem sido usada para avaliar as alterações estruturais
ocorridas em proteínas carreadoras como toxóide diftérico e CRM197 após a
ligação do polissacarídeo (CRANE; BOLGIANO; JONES, 1997; PACETTA et al.,
2015).
A estrutura secundária da rPspA nativa, modificada e conjugada foi
determinada através da deconvolução dos espectros obtidos por dicroísmo
circular utilizando o algoritmo CDSSTR.
Ao analisarmos os dados de predição de estrutura para a rPspA1 (Figura
41A) se observa uma redução na quantidade de α-hélice da proteína modificada e
dos conjugados 6B(OCT)-PspA1 (1) e 6B(OCT)-PspA1 (2) em relação à proteína
nativa. Estes conjugados não induziram ou induziram poucos anticorpos antirPspA, porém, a proteína modificada que também apresentou uma perda de
estrutura manteve sua capacidade de induzir anticorpos. Já o conjugado
6B(OCT)-PspA1 (3) que também induziu poucos anticorpos anti-PspA apresentou
o mesmo perfil de estrutura que a proteína nativa.

- 87 -

A)

B)

Figura 41 - Predição da estrutura secundária da rPspA (nativa, modificada e conjugada) a partir
da deconvolução dos dados obtidos por dicroísmo circular. Porcentagem de cada estrutura é
apresentada acima de sua respectiva barra. (A): dados correspondentes à rPspA1; (B): dados
correspondentes à rPspA3.

Por outro lado, a proteína derivatizada com ADH teve uma redução do
conteúdo de α-hélice de mais de 50% em relação à proteína nativa, enquanto
depois da conjugação foi observado um aumento na quantidade de α-hélice
[6Box-PspA1 (1)], no entanto podemos afirmar que estas modificações estruturais
não tiveram um impacto negativo na imunogenicidade, pois tanto o conjugado
quanto a proteína derivatizada induziram altos níveis de anticorpos. É possível
que a introdução do espaçador ADH na proteína tenha causado modificações
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estruturais, sem ocultar nem afetar seus epítopos antigênicos. Já a ligação do
polissacarídeo durante a conjugação transformou a estrutura da proteína
causando um aumento da quantidade de α-hélice também sem comprometer os
epítopos.
Ao analisar o perfil de estrutura da rPspA3 (Figura 41B) observa-se que
tanto a proteína modificada como a proteína derivatizada com ADH mostraram
uma redução na quantidade de α-hélice em relação à proteína nativa, entretanto o
comportamento imunogênico de ambas foi similar. Por outro lado, ao examinar o
perfil dos conjugados observa-se um aumento da estrutura de α-hélice comparado
com as proteínas modificadas, chegando a atingir valores similares à proteína
nativa. Apesar deste fato os conjugados 6B(OCT)-PspA3 (4), (5) e (6) induziram
pouco ou nenhum anticorpo anti-PspA indicando que o ganho estrutural após a
conjugação não é decorrente de uma recuperação da estrutura inicial da proteína
e que alguns epítopos possam ter sido afetados durante o processo. A diferença
dos conjugados sintetizados via DMT-MM, o conjugado sintetizado por aminação
redutiva [6B ox -PspA3 (3)] que também teve um aumento da estrutura de αhélice comparado com a PspA3-ADH, foi imunogênico, gerando altos títulos de
anticorpos anti-PspA.
Da análise anterior podemos concluir que não existe uma correlação entre
os resultados imunológicos observados neste trabalho e a informação estrutural
fornecida por dicroísmo circular, sugerindo que para um melhor entendimento das
modificações estruturais ocorridas na proteína após a conjugação intermediada
por DMT-MM e que levaram a uma perda de sua imunogenicidade, seria
necessário o emprego de outras ferramentas físico-químicas que provejam uma
descrição mais detalhada sobre a estrutura e conformação da proteína.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O descobrimento da mudança do caráter T-independente dos polissacarídeos
bacterianos através da ligação química a proteínas carreadoras abriu novos
espaços para o desenvolvimento de vacinas conjugadas contra bactérias
encapsuladas. O sucesso que esta técnica mostrou nos anos oitenta com
Haemophilus influenzae tipo b conduziu a sua aplicação em vacinas conjugadas
para outras bactérias encapsuladas como Neisseria meningitidis e Streptococcus
pneumoniae.
Após a introdução da primeira vacina conjugada contra S. pneumoniae nos
Estados Unidos e Europa verificou-se na população infantil a geração de uma
robusta resposta de anticorpos sorotipo específica, assim como uma redução no
estado portador e nos casos de doença invasiva causada pelos sorotipos
vacinais. Paralelamente, registrou-se um aumento no número de infecções
pneumocócicas causada pelos sorotipos não vacinais como decorrência da
substituição de sorotipos (LIPSITCH, 1999). A expansão da cobertura vacinal
através da inclusão de novos sorotipos seria conveniente, mas aumentaria o
custo e complexidade destas vacinas sem alcançar uma cobertura total. Para
superar as limitações das vacinas conjugadas novas estratégias vacinais
baseadas no emprego de proteínas pneumocócicas têm sido estudadas.
No presente trabalho avaliou-se o uso de um fragmento recombinante da proteína
A de superfície pneumocócica (PspA) como proteína carreadora conjugada ao
sorotipo 6B como alternativa de aumentar a cobertura vacinal. O objetivo inicial
deste estudo era avaliar a capacidade de proteção cruzada da PspA clado 1 e
clado 3 depois de conjugadas ao sorotipo 6B pelo método de conjugação que
emprega DMT-MM, no entanto, os desafios afrontados durante o desenvolvimento
do projeto modificaram o objetivo principal que foi direcionado para a obtenção e
caracterização de conjugados Ps-proteína por métodos de conjugação diferentes
e a avaliação da resposta imune induzida.
Em contraste a resultados anteriores de nosso grupo com o emprego do agente
ativador DMT-MM para a conjugação entre a PspA e o Ps 6B, os conjugados
sintetizados por esta via não foram imunogênicos, nem mesmo com a imunização
de doses maiores do antígeno, fato este que pode estar relacionado a alguma
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modificação estrutural na proteína ou a um predomínio do polissacarídeo no
conjugado que mascara epítopos antigênicos da proteína.
Por outro lado, os conjugados sintetizados por aminação redutiva apresentaram
rendimentos elevados para o Ps e induziram altos títulos de anticorpos anti-rPspA
capazes de promover a fagocitose da bactéria. Porém, o polissacarídeo 6B teve
um comportamento pouco imunogênico, conforme reportado na literatura para
este sorotipo.
A análise da estrutura secundária da proteína conjugada por dicroísmo circular
não permitiu chegar a conclusões sobre a perda de antigenicidade observada
para os conjugados sintetizados via DMT-MM. Para responder a esta questão
serão necessárias análises adicionais.
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