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RESUMO

SILVA, M. Clonagem, Expressão e Purificação das Proteínas de Superfície, PsaA e Fragmentos de PspA de
Streptococcus pneumoniae: 2000-2005. 149 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Programa de Pós-Graduação
Interunidades em Biotecnologia: USP/Instituto Butantan/IPT, São Paulo, 2005.

Streptococcus pneumoniae é o principal causador da pneumonia bacteriana. As vacinas
atualmente disponíveis contêm polissacarídeos capsulares dos diferentes sorotipos conjugados ou
não com proteínas carreadoras. No entanto, estas apresentam elevado custo ou proteção reduzida
nos grupos de risco (crianças abaixo de cinco anos de idade e idosos). Proteínas de superfície de
S. pneumoniae, como PsaA e PspA, são consideradas fortes candidatas vacinais. Com o objetivo
de se desenvolver uma vacina de ampla cobertura e baixo custo contra pneumococos, os genes
psaA e pspA foram clonados em vetores de expressão em E. coli, pAE e pET, e as proteínas
expressas foram purificadas por cromatografias de afinidade e de troca aniônica. O rendimento de
proteína recombinante obtido com a construção baseada em pET foi três vezes maior que o
obtido com pAE. Condições de cultivo foram estabelecidas utilizando meio definido com indução
por IPTG e/ou por lactose. As cepas recombinantes estão adequadas para serem usadas em
estudos para escalonamento da produção em biorreatores.

Palavras-chave: clonagem, pneumonia, purificação, proteínas recombinantes, Streptococos e
vacinas.

ABSTRACT

SILVA, M. Cloning, Expression and Purification of Proteins of Surface: PsaA and Fragments of PspA from
Streptococcus pneumoniae: 2000-2005. 149 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Programa de Pós-Graduação
Interunidades em Biotecnologia: USP/Instituto Butantan/IPT, São Paulo, 2005.

Streptococcus pneumoniae is the main causative agent of bacterial pneumonia. The current
vaccines available contain capsular polysaccharide conjugated or not with carrier proteins.
However these are either too expensive or do not protect the high-risk groups. Surface proteins of
S. pneumoniae, such as PsaA and PspA, are considered strong vaccine candidates. With the aim
of developing a broad-coverage and low-cost vaccine against pneumococcus, the psaA and pspA
genes were cloned in E. coli expression vectors, pAE and pET, and the expressed proteins were
purified through affinity and anion exchange chromatography. The yield of the recombinant
protein obtained with the construction based in pET was 3-fold higher than that obtained with
pAE. Culture conditions were established using defined media with IPTG and/or lactose
induction. The recombinant strains are now ready to undergo studies for scale-up of production in
bioreactors.

Key words: cloning, pneumonia, purification, recombinant proteins, Streptococcus e vaccine.
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PspA do Clado 3, pertencente à Família 2) de S. pneumoniae

FPLC

- fast protein liquid chromatography

g

- aceleração gravitacional/terra (~ 9,81 m/seg2)

HDF

- meio definido para cultivo de E. coli

HPLC

- High Performance Liquid Cromatography

His

- histidina

IgA

- imunoglobulina A

IgG

- imunoglobulina G

IgM

- imunoglobulina M

L

- litro

LB

- Lúria-Bertani, meio rico para cultivo de microrganismos, meio
não definido

LPS

- lipopolissacarídeo

N-terminal

- amino-terminal

OMV

- “outer membrane vesicles”, vesículas de membrana externa

PAGE

- eletroforese em gel de poliacrilamida

Pb

- pares de base

PBS

- tampão salina fosfato

PCR

- reação de polimerização em cadeia

PdB

- Pneumolisina (proteína de S. pneumoniae) com mutação sítio
dirigida para reduzir a toxicidade

% OD

- percentagem de oxigênio dissolvido

PS

- Polissacarídeo Capsular

psaA

- gene que expressa a proteína recombinante, PsaA de S.
pneumoniae

PsaA

- Pneumococcal surface antigen A

PspA

- Pneumococcal surface protein A

PspA1

- PspA do Clado 1 pertencente a Família 1

PspA3

- PspA do Clado 3, pertencente a Família 2

PspC

- Pneumococcal surface protein C

rPsaA

- PsaA recombinante

rFPspA1

- fragmento de PspA do clado 1, recombinante

rFPspA3

- fragmento de PspA do clado 3, recombinante

SDS-PAGE

- Sodium Dodecyl Sulfate Polycrylamide Gel Electrophoresis

Shaker

- Agitador de frascos, geralmente usado para cultivos de
microrganismos, neste pode-se controlar a rotação e a temperatura
interna.

TBST

- Tris-Buffered Saline + Tween 20

TCA

- ácido tricloroacético

Tris

- tris(hidroximetil)aminometano

UFC

- Unidades Formadoras de Colônia

UV

- ultravioleta

V

- volume

2YT

- meio rico para cultivo de microrganismos (meio não definido)
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1.1 PANORAMA SOBRE PNEUMONIAS E INFECÇÕES COM PNEUMOCOCOS
Pneumonia é um termo que se aplicam as muitas infecções pulmonares, grande parte das
quais causada por bactérias. Streptococcus pneumoniae é uma das causas mais comuns de
pneumonia bacteriana. A bactéria é também responsável por muitos casos de infecções do ouvido
médio (otite média) e um dos mais freqüentes agentes das meningites bacterianas, após N.
meningitidis e H. influenzae1. É um dos principais patógenos humano, transmitido de pessoa a
pessoa por aerosol, que coloniza a nasofaringe, de onde ganha acesso aos pulmões ou ao tubo
eustaquiano2. É responsável pela denominada pneumonia típica, sendo considerada uma das mais
sérias infecções das vias aéreas que ocorrem nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Pneumonias causadas por outros microrganismos, como fungos, protozoários, vírus, e outras
bactérias são denominadas pneumonias atípicas, mas esta distinção está se tornando cada vez
menos usada na prática.
As pneumonias pneumocócicas atingem os brônquios e os alvéolos. Os sintomas mais
comuns são febres altas, calafrios e tosse3, além de dificuldade respiratória e dor torácica. Os
pulmões ficam com um aspecto avermelhado, pois os vasos sanguíneos encontram-se dilatados.
Em resposta à infecção, os alvéolos se enchem com hemácias, leucócitos polimorfos nucleares
(PMNs) e líquidos dos tecidos circundantes. O escarro freqüentemente tem cor de ferrugem pelo
sangue proveniente dos pulmões. Os pneumococos podem invadir a corrente sanguínea, a
cavidade pleural que circunda o pulmão e, ocasionalmente, as meninges. Quando a bactéria é
inalada, atinge os pulmões, onde sobrevive por evasão da fagocitose pelos macrófagos alveolares.
A colonização bacteriana do tubo eustaquiano desencadeia uma resposta inflamatória aguda que
provoca febre e dor. A resposta inflamatória do hospedeiro é responsável pela maior parte dos
sintomas causados pela infecção. Produtos bacterianos intensificam a resposta imune local,
atraindo mais macrófagos e células linfóides para o local da infecção. O rompimento do
mecanismo de troca de gases causado pela inflamação leva o paciente à cianose.
1.2 IDENTIFICAÇÃO, EPIDEMIOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DO Streptococcus
pneumoniae
O Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, é um microrganismo estudado há mais de
100 anos, todavia continua causando a morte, principalmente de crianças e idosos. Quando o
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microrganismo foi isolado pela primeira vez em 1881 na França, Louis Pasteur o classificou
como “Microbe septicemique du salive”; George M. Stemberg nos EUA, classificou-o como
Micrococcus pasteuri. Em 1886, Frankel classificou este microrganismo como Pneumococos,
pelo fato deste causar doenças pulmonares. Em 1920 este foi denominado Diplococcus
pneumoniae, em face de sua morfologia, sendo o nome sugerido por WEICHSEBAUM, 1886
apud BRANDILEONE, 199911. A atual denominação foi recebida em 1974, em virtude de este
apresentar morfologia em cadeia quando em meio líquido4. O Streptococcus pneumoniae
pertence ao gênero Streptococcus, família Streptococcacea4. S. pneumoniae é um microrganismo
Gram positivo, geralmente considerado anaeróbio facultativo5 e algumas cepas são dependentes
de CO2 quando isoladas de material clínico. É uma bactéria capsulada com morfologia de cocos
(com 0,5 a 1,25 µm de diâmetro), é arranjado em pares (diplococos) ou em cadeias curtas. São
organismos imóveis e não formam esporos6.
Os pneumococos podem ser isolados do trato respiratório superior (naso-orofaringe),
escarro e outras secreções. Podem ser diferenciados de outros streptococos alfa-hemolíticos pela
sensibilidade à optoquina (hidrocloreto de etilidrocupreína) e solubilidade em bile. Os pares de
células são circundados por uma cápsula densa que torna o patógeno resistente à fagocitose. Estas
cápsulas são à base da diferenciação sorológica dos pneumococos em mais de 90 sorotipos.
Destes, 48 não produzem reações cruzadas entre si7. Portanto, o sistema de classificação em
sorotipos baseia-se na natureza dos diferentes antígenos polissacarídicos8. Existem diferenças de
prevalências sorotípicas geográficas. Os sorotipos pediátricos mais importantes nos EUA e na
Europa são: 6A, 14, 19F e 23F, responsáveis por quase 60% de todas as infecções, enquanto que,
para adultos, os sorotipos 3, 19F e 6A são responsáveis por 31% das infecções 1.
O projeto “SIREVA (“Sistema Regional de Vacinas”) de vigilância epidemiológica de
Streptococcus pneumoniae na América Latina”, foi proposto em 1993 e coordenado pela
Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Washington, EUA, implantando a investigação
laboratorial de cepas invasivas de S. pneumoniae em diferentes países Latino-Americanos9. No
Brasil, a proposta SIREVA conta com o apoio do Ministério da Saúde (MS), DF e do Centro de
Referência Nacional de Meningites, Instituto Adolfo Lutz (IAL), SP, sob coordenação técnica do
10

IAL .
Existe uma série de publicações sobre a prevalência dos diferentes sorotipos de
pneumococos no Brasil. “Os primeiros dados brasileiros relatando os sorotipos prevalentes e/ou
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resistência antimicrobianos do pneumococo são descritos por Pires et al. (1982) e Teixeira et al.
(1988) com amostras das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente” 11. No entanto,
é constatado que esta prevalência vai se alterando com o tempo. Em 1990, foi relatado por Taunai
et. al.12 que os sorotipos mais prevalentes obtidos do Instituto Adolfo Lutz seriam 1, 6B, 18C, 14,
5, 3, 6A, 23F e 38. Em 1994, Sessegola et. al.13 caracterizaram os sorotipos 14, 6B, 23F, 5, 19F,
6A, 1 e 4 como os mais prevalentes. Brandileone et al,14 em 1995, encontraram os sorotipos 1,
6B, 14, 6A, 18C, 3, 5, 23F e 19F, como sendo os de maior prevalência. Em 1997 foram
encontrados como prevalentes, também por Brandileone et al.10, os seguintes: 1, 5, 9V, 6A, 14,
6B, 19F e 23F. Outro estudo mostrou que, tanto no Brasil quanto em alguns países da América
Latina (Argentina, Colômbia, México, Uruguai e Chile), foram identificados 13 tipos de cápsulas,
das quais os sorotipos mais comuns foram 1, 5 e 14. Neste caso, 63,8% das crianças analisadas,
eram menores de dois anos de idade15. Um outro estudo feito na América Latina mostrou que,
dos isolados invasivos de pneumococos, 44,1% dos casos referem-se à pneumonia e 41,1% à
meningite. Neste estudo foram relatados treze tipos de cápsulas, para 86% dos isolados
mencionados: 14, 6A/B, 5, 1, 23F, 18C, 19A, 7F, 9V, 3, 9N e 416.
A morbidade e a mortalidade da infecção por pneumococo são tão altas quanto à da diarréia
nos países em desenvolvimento17. Além disso, o uso de antibiótico para controle da doença tem
sido frustrado pelo aparecimento de cepas multirresistentes18. A Pneumonia pneumocócica é
responsável por 10 a 25% de todas as pneumonias19.
Segundo Brandileone11, “no Brasil, em 1996, a mortalidade por pneumonia foi de 21
óbitos por 100.000 pessoas, correspondendo em números absolutos a 33.882 óbitos.
Nas faixas etárias nas quais as doenças pneumocócicas são mais incidentes, os
coeficientes de mortalidade foram de 153 óbitos por 100.000 pessoas em menores de
um ano, 42 em maiores de cinco anos e de 200 em maiores de 60 anos”.

As regiões Sudeste e Sul têm a maior proporção de óbitos por habitante, segundo dados do
Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI).
.
1.3 FATORES DE VIRULÊNCIA
Os fatores de virulência da bactéria podem ser componentes celulares que atuem na sua
aderência, colonização, entrada e sobrevivência nos pulmões, ou na sua habilidade de provocar
uma resposta inflamatória3. Apesar do S. pneumoniae ter sido estudado há décadas, somente
recentemente sabe-se um pouco mais sobre seus fatores de virulência, uma vez que já existem
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algumas ferramentas (sistemas de manipulação genéticos) que permitem comprovar o
envolvimento destes fatores na patogenicidade da bactéria. Embora o S. pneumoniae seja um
patógeno humano, a administração intraperitonial ou intranasal de elevadas doses de algumas
cepas em camundongos os levam à morte, e o modelo em camundongo termina sendo
amplamente usado para testar fatores de virulência ou eficiência de possíveis candidatos vacinais.
O pneumococo possui três camadas principais na sua superfície: a membrana plasmática,
a parede celular e a cápsula polissacarídica3. A parede celular consiste de uma camada tripla de
peptidoglicanas, que ancora o polissacarídeo capsular (PS) e proteínas (Figura 1).

Figura 1. Diagrama esquemático dos fatores de virulência de Streptococcus pneumoniae adaptado de Jedrzejas et
al., 200120.

1.3.1 Cápsula polissacarídica e parede celular
A cápsula polissacarídica consiste de polímeros de alta massa molar de oligossacarídeos
de 2 a 8 monossacarídeos, cuja estrutura é diferente para cada sorotipo1,

19

. Muitos sorotipos

contêm componentes ácidos (como ácido glutâmico ou grupos fosfato), ribitol ou arabinitol. Em
alguns sorotipos, fosforilcolina faz parte do polissacarídeo capsular.
A cápsula polissacarídica é considerada o fator de virulência principal de pneumococo 1, 3.
Pneumococos virulentos têm cápsulas anti-fagocíticas que evadem a fagocitose por macrófagos
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alveolares e neutrófilos, complexando o componente C3b do sistema complemento, impedindo o
contato entre o receptor do fagócito e a opsonina. Cepas contendo PS são pelo menos 105 vezes
mais virulentas que as não encapsuladas e a dose letal é 50% menor. Cepas mutantes para PS
demonstram que a virulência é determinada principalmente pelo tipo de PS. A estrutura química
da cadeia polissacarídica, e em parte sua espessura, determinam a capacidade da cepa de
sobreviver na corrente sanguínea e de causar a infecção invasiva. A elevada proteção obtida pela
indução de anticorpos anti-PS atesta a importância do PS na sobrevivência do pneumococo. A
sobrevivência de camundongos a uma dose letal de pneumococo correlaciona-se com o nível
sérico de anticorpos anti-PS 19.
A parede celular é composta majoritariamente por peptidoglicanas de N-acetilglicosamina
e ácido N-acetilmuramínico alternadas, interligadas por cadeias peptídicas. Já o PS da parede
celular é um ácido teicóico complexo contendo fosforilcolina, que se liga à camada
peptidoglicana através do ácido N-acetilmuramínico. Esta fosforilcolina é um sítio de
reconhecimento da enzima N-acetilmuramínico-L-alanina amidase, envolvida em divisão celular,
mas também chamada de autolisina porque induz lise do pneumococo em fase estacionária de
crescimento. Outro componente importante é o ácido lipoteicóico, também conhecido como
antígeno de Forssman, que é ancorado à membrana celular pela porção lipídica, e também
contém fosforilcolina, sendo inibidor da autolisina1.
Componentes da parede celular, como ácido teicóico e peptidoglicanas, contribuem para a
estimulação da resposta inflamatória exacerbada ao pneumococo, pois ativam a via alternativa do
complemento e a produção de IL-1 e TNF-α. Normalmente ocorre a formação de anticorpos
contra os componentes da parede celular, mas estes não são protetores e, ao contrário, aumentam
a inflamação, ligam-se à superfície bacteriana e ativam o complemento pela via clássica
produzindo C5a, que atrai mais neutrófilos. Estes, no entanto, não auxiliam na fagocitose, porque
seus receptores não alcançam o C3b ligado à superfície bacteriana. O resultado é um processo
inflamatório exacerbado que causa um dano considerável ao tecido, sem diminuir a infecção
bacteriana. Os danos provocados às células epiteliais dos vasos sanguíneos permitem à bactéria
penetrar na corrente sanguínea e alcançar outros pontos do organismo. O dano ao tecido
pulmonar provoca o rompimento do mecanismo de troca de gases e o paciente literalmente
sufoca-se 1, 19.
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1.3.2 Proteína de superfície de pneumococo A, PspA
Pneumococos possuem uma proteína de superfície21, chamada PspA (pneumococcal
surface protein A), que mostrou ser necessária para a virulência completa do pneumococo26.
A PspA é capaz de interferir na fixação no componente C3 do complemento22, 23, e assim
potencialmente bloquear os eventos que levam à opsonização e fagocitose quimiotáxica24. A
PspA liga-se também à lactoferrina pela porção carboxi terminal da região α-hélice, o que foi
demonstrado usando-se fragmentos recombinantes da proteína 25.
A molécula de PspA está dividida em três domínios (Figura 2). A porção N-terminal,
consiste de aproximadamente 40% da molécula, seguida de uma seqüência com estrutura rica em
α-hélice enovelada, similar a muitas proteínas fibrilares de superfície de bactérias gram-positivas.
Este é o domínio mais variável da proteína e é exposto na superfície da célula26, 27, 28. A PspA
apresenta variação da massa molar entre os diversos sorotipos de S. pneumoniae29. No centro da
molécula há uma região de aproximadamente 60-80 aminoácidos, rica em prolina e a parte Cterminal é composta de dez repetições de vinte aminoácidos26,

30, 31

, formando domínios de

ligação à colina responsável pela ligação da PspA à superfície bacteriana30; esta região se ancora
a parede celular do pneumococo20.

α -helice

Região Rica em Prolina

Ligação a colina

Líder

1 2 3 4 5
1

100

A

192

290

B

6 7 8 9 10

370

C

Cepa Rx1

Figura 2. Principais domínios do gene pspA da seqüência analisada da cepa Rx1. Figura adaptada de
HOLLINSHEAD et al., Infec. Immun., 2000 28.

Embora as variantes de PspA apresentem alguma reação imunológica cruzada, elas são
estrutural e antigenicamente variáveis22,28. Estudos de mapeamento indicam que os principais
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epítopos que apresentam proteção cruzada residem numa região de aproximadamente 100
aminoácidos da porção α-hélice (Região B em vermelho da Figura 2), adjacente à região rica em
prolina26.
Baseado na variabilidade genética da região B, as PspAs foram divididas em 6 clados que
se agrupam em três famílias. Por definição, o grau de identidade entre os clados deve ser > 75% e
entre as famílias, > 50% (Figura 3). As famílias 1 (clados 1 e 2) e 2 (clados 3, 4 e 5) representam
aproximadamente 50% das cepas de pneumococos circulantes, cada uma. A família 3 (clado 6)
compreende a aproximadamente 1% dos pneumococos identificados nos Estados Unidos28.
Segundo Brandileone32, esta proporção parece também se repetir no Brasil, pelo menos para as

Formatado: Cor da fonte:
Automática

famílias 1 e 2.

Formatado: Cor da fonte:
Automática
Formatado: Cor da fonte:
Automática

Figura 3. Classificação das PspA’s em famílias e clados. Figura adaptada de Hollinshead et. al., Infec. Immun.,
2000 28.

Experimentos de imunização passiva com anticorpos anti-PspA ou imunização ativa com
PspA recombinante mostraram induzir proteção em camundongos a um desafio subseqüente com
pneumococos de diferentes sorotipos, indicando que a PspA pode ser altamente imunogênica 33.
Em ensaio clínico de fase I, a PspA recombinante mostrou ser imunogênica como vacina em
humanos, uma vez que gerou anticorpos que protegeram passivamente camundongos contra
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infecções letais com cepas de S. pneumoniae contendo PspAs das famílias 1 e 234, 35, 36. Outros
grupos também tem apontado para a importância de PspA para ser incluída numa possível vacina
contra doenças pneumocócicas37, 38, 39, 40. Resultados obtidos em nossos laboratórios mostraram
uma possível alternativa do uso de rPspA, pela imunização com vacina de DNA expressando
PspA (Miyaji, et. al.,41,

42, 43

). Outra alternativa é exibida por Oliveira et. al.44, que mostra a

expressão de PspA em Lactobacillus casei. Os resultados mostram que o Lactobacillus apresentase como um bom sistema de expressão de antígeno de S. pneumoniae, sistema que pode ser usado
na formulação de uma possível vacina oral.

1.3.3 Antígeno de superfície de pneumococo A, PsaA
Outra proteína de superfície é a PsaA, antes denominada Pneumococcal surface adhesin
A e hoje renomeada, Pneumococcal surface antigen A. A proteína apresenta uma massa molar de
37 kDa e está presente em S. pneumoniae, nos mais de 90 sorotipos conhecidos1,45. Foi
inicialmente considerada uma adesina, por homologia com adesinas de outras espécies de
Streptococcus46. Tanto PsaA, quanto outras adesinas de Streptococcus possuem uma seqüência de
reconhecimento de prolipoproteína LX1X2C (onde X1 geralmente é A, S, V, Q ou T e X2 é G ou
A) na porção carboxila da seqüência sinal, que pode sugerir que a porção amino-terminal esteja
associada à membrana via uma cisteína amino-acil-glicerídica47,48,49. Recentemente foi
demonstrado que pneumococo requer suplementação por manganês e que o operon que codifica
para PsaA contém um transportador de manganês50, 51. A estrutura cristalina da PsaA revelou um
sítio de ligação a zinco e esta foi caracterizada como uma proteína transportadora de metal ligada
a membrana52. Portanto, a PsaA poderia ter um papel tanto na adesão como na captação de
manganês para o pneumococo.
Estudos utilizando uma cepa mutante de S. pneumoniae com deleção do gene PsaA
demonstraram que este antígeno é um fator de virulência de pneumococo; pneumococos PsaAnegativos são virtualmente avirulentos53. A análise de restrição do gene psaA amplificado por
PCR a partir do DNA, indicou baixa variedade genética nas diferentes cepas

47, 49

. A análise de

imunoblots com anticorpo monoclonal contra PsaA produz reação cruzada com 24 sorotipos
diferentes de S. pneumoniae. Este anticorpo monoclonal reage positivamente por ELISA e
imunofluorescência, sugerindo que esta proteína está exposta na superfície do streptococo; neste
estudo, o anticorpo não reagiu com bactérias heterólogas testadas, as quais representam 19
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gêneros e 34 espécies de organismos que podem causar doenças respiratórias46. Ensaios de
proteção em camundongos mostraram que a imunização com esta proteína protege contra desafio
com uma cepa virulenta54,

55

. Recentemente, foi mostrado que a proteína PsaA recombinante

obtida através de baculovírus foi imunogênica, induzindo 90% de proteção após desafio com S.
pneumoniae da cepa 6B

56

. Por mostrar características conservadas e imunogênicas, a PsaA

tornou-se uma forte candidata a componente protéico de vacina contra S. pneumoniae 47,49,18, 57.
1.3.4 Pneumolisina
O pneumococo, para estabelecer uma infecção, tem que ultrapassar os mecanismos de
“clearance” do trato respiratório superior e considera-se que a pneumolisina tenha um papel nesta
propriedade. Pneumolisina é uma citotoxina ativada por tiol1,3,18. É uma proteína citoplasmática
de 52,8 kDa, relativamente conservada, liberada quando a bactéria é lisada pela ação da
autolisina1. Pneumolisina inibe o batimento ciliar, a atividade bactericida de neutrófilos (inibindo
o “Burst” respiratório), a proliferação de linfócitos e a síntese de anticorpos. Pode aumentar o
processo inflamatório pela ativação de complemento, pela ruptura do epitélio e pela estimulação
da produção de citocinas (TNF e IL-1β)1. Mutantes deficientes em pneumolisina apresentaram
virulência

reduzida

em

camundongos.

Imunização

com

pneumolisina

geneticamente

58

detoxificada, PdB, induziu proteção contra vários sorotipos de pneumococo .
1.3.5 Proteínas ligantes de colina, CbpA
Existe uma família de proteínas de superfície de pneumococos que se liga a colina e tem
domínios homólogos à PspA, como PspC, CbpA e SpsA18. A SpsA demonstrou capacidade de
ligação a IgA secretória (sIgA), mas não a IgA sérica. Mutantes de CbpA têm a capacidade de
colonização da nasofaringe reduzida, embora sua virulência não seja alterada. Portanto, CbpA
tem propriedades que podem ser importantes na patogêneses de pneumococo: a interação da
superfície bacteriana com o componente secretório e pode interferir com a proteção por sIgA,
facilitando a aderência e colonização. Estudos de imunização com CbpA ainda não foram
realizados, mas é possível que uma parte da proteção observada com PsaA seja pela reatividade
cruzada com CbpA.
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1.3.6 Outros fatores de virulência
Outro produto tóxico do pneumococo é o peróxido de hidrogênio3. Foi demonstrado que,
em condições microaerófilas, a bactéria produz quantidades de peróxido de hidrogênio
comparáveis a neutrófilos ativados, o que poderia contribuir para o dano produzido no tecido
pulmonar. A lesão tissular não só fornece nutrientes à bactéria, como também produz um
microambiente protegido de fagócitos e outras defesas do organismo.
O pneumococo teve seu genoma recentemente decifrado59, o que impulsionou novas
descobertas que vão desde fatores de virulência 60, proteínas, enzimas e rotas metabólicas antes
desconhecidos, até fenômenos inéditos de comunicação entre as células, o que deve impulsionar a
identificação de novos antígenos vacinais 61, 62.
1.4 VACINAS CONTRA Streptococcus pneumoniae
Na era pré-antibiótica, aproximadamente 1% dos adultos eram acometidos por pneumonia
pneumocóccica, com um índice de mortalidade de 30%3. A introdução de antibióticos ßlactâmicos, como penicilina, reduziu drasticamente a ocorrência de infecções por S. pneumoniae.
Mesmo assim, morrem de pneumonia pneumocóccica, mais de 1 milhão de crianças abaixo de 5
anos de idade por ano, em países em desenvolvimento. Até a década de 70, S. pneumoniae era
uma das poucas bactérias que se mantinha sensível à penicilina, o que levou a considerarem a
resistência a antibióticos um problema remoto. Atualmente existem isolados clínicos de cepas
resistentes a quase todos os antibióticos disponíveis e cepas multi-resistentes já foram
caracterizadas 63.
Companhias farmacêuticas investem menos no desenvolvimento de novos antibióticos por
ser um processo lento e custoso, podendo levar até 20 anos para um fármaco chegar ao mercado.
Portanto, o ressurgimento de pneumonia pneumocóccica incurável é uma perspectiva não muito
distante, o que aumenta a importância de se ter uma vacina eficaz contra S. pneumoniae.
A primeira vacina a ser introduzida no sistema de imunização contra pneumonia foi
constituída apenas de polissacarídeos (PS) das cápsulas de S. pneumoniae de 23 diferentes
sorotipos: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F,
23F, e 33F

1

devido à baixa reatividade cruzada induzida pelos polissacarídeos dos diferentes

sorotipos. Nos EUA, a vacina 23-valente cobre 90% dos sorotipos prevalentes naquele país e na
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Europa, porém menos que 70% dos sorotipos prevalentes na Ásia. Esta vacina é pobremente
imunogênica em idosos (acima de sessenta anos) e não protege crianças abaixo de 4 anos de
idade, que são os maiores grupos de risco 1.
Devido à baixa imunogenicidade da vacina polissacarídica (23-valente) nos grupos de
risco, sua substituição por vacinas conjugadas foi proposta pela Organização Mundial de Saúde.
Um estudo realizado por Yu et al (2003)64 detectou após a avaliação de alguns lotes da vacina
pneumo-23 (23-valente), a contaminação por proteínas de superfície. Recentemente, foi
licenciada para uso nos EUA, uma vacina produzida pela Wyeth contendo polissacarídeos de 7
sorotipos, conjugados com uma toxina diftérica mutada (CRM197). Esta vacina mostrou-se
extremamente eficaz nos grupos de risco daquele país. No entanto, apresenta baixa reatividade
cruzada com os demais sorotipos3,18, levando a uma cobertura vacinal apenas contra os sorotipos
incluídos. Esta vacina apresenta cobertura de 86% nos EUA, mas muito menor no Brasil (5870%)

65

. Outras vacinas também estão sendo desenvolvidas, incluindo 9 e 11 polissacarídeos

diferentes, conjugados a proteínas carreadoras como toxóide tetânico e/ou diftérico ou OMV
(vesícula de membrana externa de N.meningitidis)66, desenvolvidas por Smith-Kline, AventisPasteur e Merck, respectivamente. Embora as vacinas conjugadas apresentem alta eficiência
contra os sorotipos incluídos nelas, a abrangência destas restringe-se aos sorotipos utilizados.
Além de apresentar mudança do espectro de prevalência dos sorotipos, estas representam elevado
custo para o sistema de saúde, tornando-se inviáveis para ampla aplicação em países em
desenvolvimento.
A utilização de antígenos protéicos tem sido considerada como uma alternativa para
aumentar a cobertura vacinal a um menor custo. Algumas proteínas de pneumococos, como por
exemplo, pneumolisina, autolisina, PspA e PsaA, estão sendo investigadas como possíveis
componentes de vacinas47,49,67. Estas proteínas foram testadas em diferentes modelos animais,
representando diferentes aspectos de proteção (Tabela 1).
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Tabela 1 - Ensaios com as proteínas candidatas a antígenos vacinais contra pneumococos em
diferentes modelos animais.
Imunógeno
PspA

Bacteremia/Sepsis

Infecção Pulmonar

Colonização

++

++

+

Pneumolisina (PdB)

0 ou +

++

0

PsaA

0 ou ±

0 ou ±

++

PspC

+

n.d.

++

PspA + PdB

++ ou +++

+++

++

PspA + PsaA

++

++

+++

Brilles D.E. et al./ Vaccine 2000 35. No experimento, 0, não apresenta proteção; ±, representa baixissima proteção; o
aumento de proteção é representado pelos sinais de +, quanto maior o número de sinal +, maior é a proteção.

A PsaA induz melhor proteção contra colonização e a PspA contra bacteremia. Estudos
mais recentes tendem a confirmar que a combinação de PsaA com PspA pode levar a resultados
mais eficientes, reforçando o possível papel desses antígenos como candidatas vacinais68,69.
Devido ao elevado potencial destes antígenos, esta tese irá desenvolver sistemas de expressão e
purificação destes antígenos, para utilização como componentes de uma possível vacina
pneumocócica.
1.5 SISTEMAS DE EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES EM E. coli.
A produção de proteínas recombinantes expressas em E. coli apresenta elevado potencial
para produção de proteínas de interesse em saúde pública. A bactéria Gram-negativa, E. coli, é
um dos hospedeiros mais atrativos pelo fato desta ser geneticamente bem caracterizada e devido a
sua habilidade de se multiplicar rapidamente, podendo atingir altas densidades em substratos de
baixo custo70,71. Uma importante característica também, é que pode comportar diversos sistemas
de expressão construídos e ser usada para a produção de proteínas recombinantes, cuja expressão
pode ser induzida de forma simplificada.
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1.5.1 Vetores de clonagem
Em geral, o gene de uma proteína heteróloga a ser expressa deverá ser inserido em um
sistema capaz de amplificar a informação genética em centenas de cópias. Atualmente, existem
diversos vetores usados na metodologia do DNA recombinante que apresentam características
especiais que os tornam excelentes veículos de clonagem73. Dentre estes vetores temos como
exemplo o bacteriófago λ (fago λ), plasmídeos, cosmídeos e alguns vírus. A distinção entre
bacteriófagos e plasmídeos nem sempre é muito clara. Plasmídeos são considerados replicons
não-letais (para as suas células hospedeiras), enquanto bacteriófagos são replicons
potencialmente letais para a bactéria72. O fago se comporta como um vírus da E. coli e precisa
injetar seu material genético na bactéria hospedeira para sua multiplicação; após a entrada do
genoma viral no hospedeiro, o fago pode entrar num ciclo lítico ou lisogênico, dependendo da
natureza (se virulenta ou temperada) e do estado fisiológico da célula hospedeira72. Quanto aos
plasmídeos, são elementos genéticos extra-cromossomais, que variam de 1 a 1000 kb e que se
multiplicam independentemente do cromossomo bacteriano. Ao contrário dos bacteriófagos, que
podem formar partículas virais que são estáveis fora da célula hospedeira, os plasmídeos não
possuem uma forma extracelular 72. Dentre os plasmídeos, grande parte é formada por moléculas
de DNA dupla fita, contendo os elementos necessários para a sua replicação autônoma. São
considerados replicons por serem capazes de se auto-replicar independentemente (possuem uma
origem de replicação análoga à oriC cromossomal).
O número de cópias de um plasmídeo é determinado em última análise pela sua região ori,
que regula a sua replicação. Esta regulação é necessária para que o plasmídeo não sature a célula
com um número excessivo de cópias no caso de uma replicação acelerada, nem seja perdido em
decorrência de um processo de replicação muito lento em relação a velocidade do ciclo celular do
hospedeiro72. Os plasmídeos são classificados em plasmídeos de baixa cópia (1-10 por célula) e
de alta cópia (podendo conter centenas deles por células). Os mecanismos de regulação da
replicação utilizados por plasmídeos de alta cópia são bastante diferentes daqueles utilizados por
plasmideos de baixas cópias. Os plasmídeos de multicópias necessitam apenas de um mecanismo
que iniba o inicio da replicação plasmidial quando o número de cópias por célula atinge um
determinado nível, sendo, por isso, também chamados de plasmídeos relaxados72. Já os
plasmídeos de baixo número de cópias, necessitam de um mecanismo regulador mais restritivo,
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que permita apenas um ou poucos eventos de replicação a cada ciclo celular, e por isso são
denominados de plasmídeos estringentes (ou rígidos) 72.
1.5.2 Vetores de expressão
Para a expressão de um determinado fragmento gênico de DNA, deve se ter em mente que o
propósito será obter a proteína heteróloga. Para tanto, é necessário respeitar o sinal de tradução de
genes procarióticos (sinal Shine-Dalgarno), e o DNA deve ser clonado de maneira que sua fase
de leitura correta fique em fase com o ATG iniciador73.
Um plasmídeo para se constituir em um vetor de expressão deve apresentar as seguintes
características:
•

origem de replicação: a quantidade de produto de um gene produzida por uma célula
pode ser aumentada, incrementando-se o número de cópias do plasmídeo. Tem-se como
exemplos bastante usados, os vetores de expressão da série pET e pQE (ambos com
replicon derivados de pBR322), que apresentam de 15-20 cópias por célula, enquanto o
pRSET e pAE (ambos com replicon derivado de pUC), podem apresentar de 500-700
cópias por célula.

•

marcador para seleção: gene que confere resistência a antibióticos, como ampicilina,
kanamicina, tetraciclina, cloranfenicol, neomicina.

•

um promotor para transcrição: como os vetores de expressão são normalmente
projetados no sentido de produzir a proteína em abundância, o DNA codificante para uma
dada proteína deve ser colocado sob o comando de um promotor forte e regulável. Um
sistema eficiente de expressão deverá manter os níveis basais de expressão do gene
insignificantes até a indução. Alguns exemplos de sistema repressor e os respectivos
indutores são: o repressor lacI, induzido por análogos de lactose, como por exemplo,
isopropil-β-D- tiogalactosídeo (IPTG), que é sintético e não degradável ou o repressor
cIts857, induzido por choque térmico.

•

um sítio de múltipla clonagem, para facilitar a inserção do gene de interesse no sítio e na
orientação correta.

•

seqüências para controle da tradução, como por ex., um sítio de ligação ao ribossomo
para a iniciação da tradução (Shine-Dalgarno) e uma seqüência ATG. Um sinal de

Introdução

- 38 -

terminação da tradução (códon de terminação) também deve estar presente no vetor ou no
inserto a ser clonado.
No sistema baseado no operon lac, o DNA (seqüência de interesse) pode ser clonado em
fago ou em plasmídeo, contendo o lacI (repressor), lacP (promotor) e/ou lacZ (gene estrutural
transcrito para mRNA da β -galactosidase), Figura 4.

Figura 4. Esquema ilustrativo do funcionamento do operon lac 73. (a) Na ausência de indutor. (b) Na presença de
indutor.

Uma vez que a seqüência de DNA é ligada ao vetor de expressão, esta molécula híbrida
será introduzida na célula hospedeira, neste caso E. coli, por um processo denominado
transformação, para que o vetor possa se replicar e consequentemente amplificar o número de
cópias do plasmídeo. A indução da transcrição é obtida pela adição de um análogo de lactose,
IPTG, o qual se associa ao repressor inativando-o e deixando o promotor livre para a interação
com a RNA polimerase, consequentemente ocorrendo a transcrição do gene (Esquema 1)73.
Os vetores mais usados em escala de bancada nos laboratórios são os induzidos por IPTG,
entretanto, este não é recomendado para uso em escala de produção devido ao seu alto custo e
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toxicidade, com isso surge a necessidade de novos vetores e indutores, além das comparações
entre eles74. Alternativamente, pode-se utilizar para a indução, a própria lactose, onde esta pode
apresentar um duplo papel, ser usada tanto como um indutor quanto fonte de energia75,76. Porém,
o uso deste açúcar em processos industriais pode apresentar obstáculos, já que às vezes resulta
em baixo rendimento volumétrico e dificuldades no controle do processo77,78. Utilizando-se cepas
apropriadas e com os mesmos tipos de vetores citados, pode se realizar ainda, a indução por
NaCl. Outra forma de indução também utilizada é por temperatura, onde o plasmídeo contém
uma seqüência cujo produto repressor é inativado por calor79.
Neste projeto usaremos vetores de alta e baixa cópia contendo o promotor T7, com
regulação do sistema, baseado no operon lac.
1.6 PRINCÍPIOS DE CULTIVO PARA AMPLIAÇÃO DE ESCALA
No Brasil a maioria das vacinas é fornecida e aplicada pelos serviços de Saúde Pública a
toda a população, especialmente na população infantil. Esta política de vacinação em massa tem
obtido resultados excepcionais, como a erradicação da varíola, redução drástica da poliomielite,
etc. Para que as campanhas de vacinação em massa sejam viáveis em países em desenvolvimento,
é necessário que o custo de produção por dose de vacina, seja muito baixo.
Alguns grupos no Brasil estão bem adiantados em pesquisas envolvendo biotecnologia em
processos de larga escala. O Instituto Butantan, por exemplo, produz a vacina recombinante de
Hepatite B a partir de sua expressão em levedura e a proteína é purificada por cromatografia.
Quanto à produção de proteínas recombinantes em E. coli, é um processo em geral considerado
de baixo custo, mas o escalonamento das condições de cultivo e purificação necessitam ser
otimizados, levando a um processo que seja reprodutível, tanto no rendimento como na sua
qualidade, e com o menor custo possível. No Brasil a tecnologia de produção de proteína
recombinante foi desenvolvida para a produção em larga escala, de insulina humana
recombinante, o processo foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia
Molecular da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a empresa Bioquímica do Brasil
(Biobrás). Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la
capaz de sintetizar o hormônio. Patenteada em 2000, a nova técnica consiste em introduzir na
bactéria o gene da pró-insulina humana, precursor da insulina ativa, de forma que a bactéria passe
a produzir o hormônio em grandes quantidades. "Outra vantagem é que essa tecnologia também
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pode ser aplicada à produção de outras proteínas terapêuticas, como a do hormônio do
crescimento"80,81. A produção de hormônio de crescimento a partir da expressão em E. coli
também está em desenvolvimento no Brasil. O hormônio de crescimento humano recombinante
(rec-hGH) foi obtido modificando-se o material genético da E. coli, com a introdução de um
plasmídeo que contém a seqüência codificadora da molécula do hormônio natural, juntamente
com aquela do peptídeo sinalizador. Uma protease bacteriana específica cliva esse peptídeo,
permitindo sua secreção no espaço periplásmico bacteriano onde a molécula adquire a correta
estrutura tridimensional. Essa localização, externa ao citoplasma, permite a extração do hormônio
mediante "choque osmótico" (incubação em meio hipertônico seguida de incubação em meio
hipotônico), sem ruptura da célula. Após a extração e várias etapas cromatográficas, o produto é
obtido com alta pureza82.. A produção do hormônio brasileiro é resultado das pesquisas da
empresa Genosys Biotecnológica, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp)82.
Um dos objetivos principais das pesquisas em engenharia bioquímica é maximizar a
produtividade volumétrica (g/L/h) 83,84 ou seja, a quantidade do produto por unidade de volume e
por unidade de tempo85. A produtividade volumétrica total é proporcional à produtividade
especifica, (g produto/g biomassa/h) e a concentração final da biomassa, (g biomassa/L). A
produtividade específica depende da cepa, modificações genéticas, promotores, indutores, etc; a
concentração da biomassa depende das condições do cultivo. Atualmente é possível
freqüentemente separar uma fase de crescimento celular de uma fase de síntese do produto.
Cultivo em alta densidade é uma das técnicas mais efetivas para obter alta produtividade
volumétrica. Além disso, podem-se obter outras vantagens como, o menor consumo de meios de
cultura, facilitar os processos de purificação posterior, reduzir o consumo de água e energia, a
produção de resíduos e os custos na compra de equipamentos, etc, 84.
Altas densidades celulares de E. coli não recombinante de 100 a 190 g de peso seco por
litro foram obtidos em cultivos descontínuos alimentados; cultivos com E. coli recombinante
ficam ao redor de 100 g de peso seco/L, chegando a alguns casos a 145 g de peso seco/L83,84. A
produtividade vai depender do nível de expressão da proteína recombinante a partir do vetor de
expressão utilizado. A estabilidade do plasmídeo será essencial para se obter um cultivo de alta
densidade.
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As tendências atuais para a obtenção de proteínas recombinantes e outros produtos em
culturas de alta densidade visam evitar dois problemas: 1) inibição por substrato: o crescimento
de E. coli é inibido com glicose superior a 50 g/L, amônia 3 g//L, ferro 1,15 g/L, etc,

84

, e 2)

inibição por subprodutos metabólicos, por exemplo acetato, que é inibidor do crescimento de E.
coli, e outros subprodutos como propionato, lactato, etanol, etc, também podem ser inibitórios
dependendo da concentração destes no meio ou ainda das espécies de microrganismos86,87.
Os cultivos são realizados em meios definidos ou semi-definidos, com concentrações dos
substratos inferiores às inibitórias e especialmente controlando a concentração da fonte de
carbono88. Os cultivos são, em geral, descontínuos alimentados, tendo diversas estratégias na fase
de alimentação. No caso de E. coli recombinante há três fases: 1) descontínua, até que a fonte de
carbono seja consumida; 2) alimentação de fonte de carbono de forma controlada para evitar o
acúmulo de acetato; 3) indução da síntese da proteína recombinante (stress metabólico) 89.
Neste sentido investigaremos, diferentes meios de cultura, condições de cultivo e
indutores alternativos, para atingir alta densidade celular de E. coli, com otimização da expressão
das proteínas recombinantes.
1.7 PROCESSOS DE PURIFICAÇÃO
Após o cultivo para obtenção da biomassa contendo a proteína recombinante, iniciam-se
os processos de purificação. O “produto bruto” é processado até obter-se o grau de pureza
requerido para o seu uso. Os princípios dos processos de purificação em escala de bancada e
escala piloto ou industrial são semelhantes, mas a produção em escala focaliza-se no aumento da
produtividade e redução de custo. As estratégias dos processos de purificação baseiam-se em
diferenças nas propriedades físico-químicas do produto de interesse e dos contaminantes. Essas
diferenças podem ser na sua localização intra ou extracelular, massa molar, carga elétrica,
hidrofobicidade, solubilidade, afinidade, etc. Os processos para purificação de proteínas
intracelulares e peptídeos são muito dependentes das propriedades da molécula e de sua
concentração dentro da célula90. É recomendável que a purificação das proteínas para uso
farmacêutico contenha ao menos duas etapas baseadas em propriedades diferentes e sempre se
tendo em mente a possibilidade do método usado ser facilmente amplificável para uma escala
industrial91,92. Para a purificação das proteínas devem-se seguir linhas gerais de purificação
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industrial. Todas as resinas e aparelhos devem apresentar estabilidade e resistência aos processos
de limpeza e sanitização in situ (CIP-cleaning in place e SIP-sanitization in place). As linhas
gerais do processo de purificação são:
a) Separação das células do meio de cultura por centrifugação convencional ou contínua,
microfiltração tangencial ou convencional93, 94.
b) Extração das proteínas intracelulares por desintegração das bactérias por homogeneizador
contínuo de alta pressão ou lise química95, 96, 97.
c) Clarificação do homogenato, eliminação de material particulado e insolúvel, por centrifugação
ou filtração convencional/ tangencial ou cromatografias de leito fluidizado93,94.
d) Purificação primária: nesta etapa elimina-se a maior quantidade de contaminantes e
aproveitando-se diferenças marcantes entre suas propriedades físico-químicas. Precipitações e
cromatografia(s) de afinidade, de adsorção por troca iônica, hidrofóbicas, etc são as mais
usadas98, 99.
e) Purificação de alta resolução, separação de contaminantes com propriedades físico-químicas
muito semelhantes às do produto. As técnicas normalmente utilizadas são precipitações seletivas,
cromatografia de filtração em gel, cromatografia de afinidade, etc101,105.
f) Acondicionamento por cromatografia de filtração em gel, diafiltração, concentração,
esterilização, etc 100,101,105.
Na ampliação de escala, além destes princípios, busca-se a maximização da recuperação e
minimização dos custos. Além da pureza das proteínas, os produtos apresentam requerimentos
em relação à quantidade contaminante de ácidos nucléicos, ausência de pirógenos, limites
relativos à coloração, ausência de atividades enzimáticas nocivas ao produto e ao seu uso (por ex:
proteases e atividade hemolítica), etc. O custo da purificação de um produto biotecnológico varia
de 20 a 80% do custo total100,101.

1.7.1 Purificação por cromatografia de afinidade
Esta técnica de separação explora a especificidade de ligação das biomoléculas, em um
processo análogo a sua função biológica. O ligante deve estar ligado a um suporte inerte de tal
maneira que suas propriedades não sejam seriamente afetadas; para isso são utilizados “braços”
espaçadores. A eluição pode ser realizada de maneira específica, com uma molécula que tenha
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mais afinidade pelo ligante que a substância de interesse, ou de maneira inespecífica, por
mudança do pH ou aumento da força iônica102.
Os ligantes podem ser divididos em 3 grupos de acordo com seu uso: 1) específicos para
determinadas proteínas, por exemplo: anticorpos monoclonais, proteína A, inibidores
enzimáticos; 2) gerais ou grupos específicos, tais como íons metálicos imobilizados, que ligam
proteínas ricas em histidina; 3) artificiais, como os corantes têxteis, que ligam principalmente
proteínas que têm nucleotídeos como cofatores ( Tabela 2)103.
Tabela 2 - Exemplos de ligantes para cromatografia de afinidade
Ligantes
Específicos
Anticorpos monoclonais
Proteína A
Heparina
Grupo-específicos
Arginina
Metal quelado
Artificiais
Cibacron Blue
Procion red

Especificidade
Antígeno
Região Fc das IgGs
Fatores de crescimento
Proteases
Histidina, triptofano e cisteína
Enzimas com cofatores com NAD e NADP
Enzimas com cofatores com NAD e NADP

A cromatografia de afinidade a íon metálico imobilizado (IMAC) explora a afinidade das
moléculas em solução por íons metálicos quelatados. O princípio do IMAC baseia-se no fato de
que os metais de transição podem coordenar com alguns aminoácidos tais como histidina,
cisteína e triptofano, através dos grupos doadores de elétrons nas cadeias laterais desses
aminoácidos104. A utilização destas interações para fins cromatográficos requer que o íon
metálico seja imobilizado num suporte insolúvel. Esta imobilização pode ser efetuada ligando-se
um grupo quelante à matriz cromatográfica. Existem vários agentes quelantes usados no IMAC,
sendo o ácido iminodiacético (IDA) o mais utilizado104. Este composto pode ser acoplado a várias
matrizes como, por exemplo, a Sepharose 6B, Sepharose 4B ou Sephadex G100, através de um
braço espaçador hidrófilo. O braço espaçador assegura que o metal quelante esteja totalmente
acessível para todos os centros de ligação disponíveis numa proteína104. Como os metais poderão
coordenar com 4 a 6 ligantes, os centros de coordenação restantes estarão ocupados com
moléculas de água ou íons de soluções tampão que podem ser removidos ou desalojados por

Introdução

- 44 -

grupos funcionais apropriados da proteína104. As histidinas presentes nos aminoácidos de muitas
proteínas formam complexos com os íons de metais de transição, como por exemplo, Cu2+, Ni2+,
Zn2+, Fe3+, etc. A resina de Sepharose quelante, contendo os íons metálicos imobilizados, irá reter
seletivamente proteínas com cauda de histidinas expostas (Catálogos de purificação de proteínas
da Qiagen e da Invitrogen Co). A força da ligação é afetada pelo pH, força iônica do tampão, e
pelo íon metálico selecionado.
A purificação de proteínas heterólogas expressas em fusão com cauda de histidina baseiase na sua afinidade por metais bivalentes (ex: Ni+2), imobilizados na resina. Esta é uma técnica
simples, de baixo custo e muito útil na purificação de proteínas recombinantes.

1.7.2 Purificação por cromatografia de troca iônica
Na cromatografia de troca iônica, moléculas contendo cargas ligam-se de forma reversível
a grupos trocadores de cargas opostas, que se apresentam imobilizados na matriz. Os trocadores
podem ser aniônicos, que trocam ânions, por isso são positivamente carregados, ou catiônicos,
negativamente carregados. Estes carregadores podem ser ainda, fortes ou fracos (Tabela 3).
Trocadores fracos são aqueles que não mantém suas cargas a valores extremos de pH, enquanto
que os trocadores fortes as mantêm105. As matrizes em que o grupo trocador pode ser imobilizado
são celulose, agarose ou dextrana, para cromatografia de proteína102.
Tabela 3 - Grupos funcionais mais usados em cromatografia de troca iônica

Trocadores aniônicos

Grupo funcional

Força

Dietilaminoetil (DEAE)

-OCH2CH2N+H(CH2CH3)2

fraco

Aminoetil quaternário (QAE)

-OCH2CH2N+(C2H5)2CH2CH(OH)CH3

forte

+

Amônio quaternário (Q)

-CH2N (CH3)3

forte

Trocadores catiônicos

Grupo Funcional

Força

Carboximetil (CM)
Sulfopropil (SP)
Metil sulfonato (S)

-OCH2COO

-

-CH2CH2CH2SO3
-CH2SO3

-

fraco
-

forte
forte
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Biomoléculas e outros polieletrólitos (polímeros poli-iônicos) que levam ambas as
cargas positivas e negativas podem ligar ou trocar ânions ou cátions dependendo da carga líquida
deles. A ligação de uma determinada proteína à matriz vai depender da presença de íons
presentes na superfície desta, que se associam com as cargas imobilizadas na resina. Regiões de
troca de íons na proteína, o pH e forças iônicas das soluções influenciam as cargas líquidas das
proteínas106. Uma vez que as biomoléculas possuem carga com sinal e densidade dependentes do
pH, estas propriedades são aproveitadas para realização da cromatografia de troca iônica. A força
e a seletividade da ligação são controladas pelo pH e força iônica inicial e as substâncias são
eluídas (dessorvidas) seletivamente por aumento da força iônica ou mudança do pH 103.
As proteínas, para serem separadas, são solubilizadas em tampão de equilíbrio, com pH e
concentração de sal apropriados, e então aplicados à resina na coluna contendo os íons
trocadores. Quando a coluna é lavada com os tampões adequados, as proteínas com afinidades
relativamente baixas e os íons trocadores movem-se através da coluna, permanecendo somente as
proteínas com maior afinidade por esta. O efluente da coluna é coletado numa série de frações.
As proteínas ligadas aos íons trocadores podem ser eluídas com a aplicação de um tampão,
chamado de eluente, que apresenta uma alta concentração de sal ou um pH que reduz a afinidade
com que a proteína liga-se à matriz

106

. As frações eluídas podem, então, ser utilizadas para

estudos da proteína de interesse.
A concentração de proteínas eluentes da coluna é geralmente monitorada por
espectroscopia de absorbância. As medidas são freqüentemente feitas com comprimento de onda
próximo a 280 nm, região onde muitas proteínas absorvem luz ultravioleta. Esta absorbância
depende da quantidade de resíduos aromáticos e de outros grupos que absorvem luz nesta região
do espectro. Independentemente das proteínas recombinantes serem usadas diretamente como
vacinas ou se será ainda necessário realizar outros passos, os componentes iniciais devem
apresentar uma alta pureza e serem produzidos a um custo mínimo.
Foi proposto neste trabalho a purificação das proteínas de pneumococo expressas em E.
coli, por processo baseado em cromatografia de afinidade em resina quelante de níquel, uma vez
que estas são expressas em fusão com cauda de histidina, seguida por cromatografia de troca
iônica.

2. OBJETIVOS
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Dentro da proposta de se investigar abordagens alternativas para o desenvolvimento de
vacinas contra pneumococos, vacinas que apresentem maior cobertura e menor custo,
propusemos: investigar a expressão e purificação das proteínas de superfície de pneumococo,
PsaA e PspA.

São objetivos específicos:
i) subclonar o gene psaA e o gene dos fragmentos de pspA dos clados 1 e 3 de Streptococcus
pneumoniae, em vetores de expressão em E. coli;
ii) expressar os genes em E. coli BL21(DE3) e purificar as proteínas recombinantes rPsaA,
rFPspA1 e a rFPspA3 em escala de bancada;
iii) caracterizar de forma preliminar a imunogenicidade e reatividade dos anticorpos induzidos
contra as proteínas recombinantes;
iv) avaliar a estabilidade das cepas de E. coli transformadas com diferentes vetores de expressão,
visando o escalonamento da produção das proteínas heterólogas.
v) avaliar diferentes meios de cultivo e indutores em preparação para iniciar os estudos de
cultivos de alta densidade de E. coli.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1 REAGENTES E MÉTODOS DE BIOLOGIA MOLECULAR
Foram utilizadas enzimas de restrição e de modificação, Bam HI; Hind III; Eco RI; Kpn I;
Xho I; Nde I e Eco RI, T4 DNA polimerase e Taq polimerase da Amersham Pharmacia Biotech
ou Invitrogen. Marcadores de massa molar utilizados para DNA: λ DNA-Hind III Digest
(Amersham Pharmacia Biotech) e para proteínas: Mid-Range Protein Molecular Weight Markers
(Promega), Low Range (Low Molecular Weight-Pre-Stained (Bio-Rad)), Kaleidoscope
Prestained Standards (Bio-Rad).
Os métodos descritos nesta seção foram realizados basicamente segundo Sambrook et al.
(1989)

107

. Por estarmos trabalhando com organismos geneticamente modificados (OGM) e as

proteínas clonadas serem oriundas de organismos patogênicos classe II, foram seguidas as
normas de biosegurança da CNTBio para OGM classe II. O Centro de Biotecnologia tem o
certificado de qualidade em biosegurança, CQB 0039/98.
3.2 VETORES DE EXPRESSÃO EM E. coli

3.2.1 Vetor pAE
O plasmídeo pAE de 2800 pb que é um derivado do pRSET-A da Invitrogen, foi
construído pelo Dr. Celso R. Ramos, no laboratório do Dr. Paulo Lee Ho108,

109

, Instituto

Butantan. Este vetor contém o promotor T7, sítio de ligação ao ribossomo (RBS), códon ATG de
início de tradução, seqüência que codifica para 6 histidinas, seqüência de terminação de
transcrição, T7 terminal e marcador de resistência a ampicilina (Figura 5). Os sítios de clonagem
foram construídos para permitir a fusão das proteínas com uma cauda de 6 histidinas, para
utilização em purificação por cromatográfica de afinidade a metal110. O plasmídeo contém origem
de replicação de pRSETA, que é de alta cópia. O vetor pAE foi desenhado para a obtenção de
alto nível de expressão de proteínas recombinantes e tem sido bastante utilizado em nossos
laboratórios, permitindo a expressão e a purificação de diversas proteínas recombinantes.
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O pAE permite também, com o uso de um hospedeiro apropriado, a indução por cloreto
de sódio em alta concentração.
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Figura 5. Vetor de expressão em E. coli, pAE contendo o gene* da proteína recombinante. O vetor pAE sem o
gene* possui 2800 pb. Promotor (PT7), cauda de histidina (6xHis), Terminador (T7term), marcador de
resistência a ampicilina (AmpR), Origem de replicação do plasmídeo ColE1 (ColE1), Origem de
replicação do fago F1 (F1 ori).

3.2.2 Vetor pET-37b(+)
Vários vetores encontram-se disponíveis no mercado para expressão de proteínas
recombinantes com ou sem fragmentos de fusão em E. coli. Dentre eles, existem os vetores da
série pET (plasmid for expression by T7 RNA polimerase), cuja expressão está sob o controle do
promotor de transcrição Φ10 e dos sinais de iniciação de tradução s10 da proteína do gene 10 (a
principal proteína do capsídeo) do bacteriófago T7. A grande vantagem deste vetor é que ele é
transcrito pela T7 RNA polimerase, a qual é muito seletiva e ativa, sendo capaz de elongar
cadeias de RNA aproximadamente 5 vezes mais rápido que a RNA polimerase de E. coli. Alguns
vetores da série pET apresentam o promotor T7-lac, colocando a expressão da proteína sob o
controle do repressor lac e assim, reduzindo o “background” de expressão da proteína alvo na
ausência do agente indutor (um exemplo é o vetor pET-37b(+)).
O plasmídeo pET-37b(+) é um vetor de expressão em E. coli produzido pela Novagen que
pode ser induzido por IPTG ou lactose. Contém o promotor T7, sítio de ligação ao ribossomo,
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terminador T7, códon ATG de início de tradução, seqüência que codifica para 6 histidinas,
repressor lacI, com o marcador de resistência a kanamicina (KanR) e origem de replicação do
plasmídeo pBR322, sendo um plasmídeo de número de cópia médio. O plasmídeo contém uma
região com múltiplos sítios de clonagem após a seqüência de uma proteína ligante de celulose,
produzindo proteínas fusionadas a CBD, uma seqüência S-tag para detecção e purificação da
proteína fusionada, um sítio Factor Xa e sítio trombina para clivagem da proteína resultante
(Figura 6).
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Figura 6. Vetor de expressão em E. coli, pET-37b(+), Novagen. Este vetor possui 5932 pb, promotor (PT7), cauda de
histidina (6xHis), Terminador (T7term), marcador de resistência a kanamicina (KanR), Origem de
replicação do plasmídeo pBR322, Origem de replicação do fago F1 (F1 ori). Seqüência que codifica para
uma proteína de ligação a celulose (CBD) e repressor lacI (lacI).
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3.3 CONSTRUÇÃO DOS VETORES DE EXPRESSÃO DE PsaA e PspA EM E. coli
3.3.1 Construções baseadas em pAE
O gene psaA havia sido amplificado por PCR a partir do DNA genômico de S.
pneumoniae de cepas sorotipo 1 e 6B, e clonado no vetor pET32a(+) da QIAGEN, pela Dra.
Rocilda Schenckman do Centro de Biotecnologia do Instituto butantan. Os genes psaA (930 pb)
dos dois sorotipos 1 e 6B foram seqüenciados em seqüenciador automático (ABI-Pelkin Elmer),
mostrando-se idênticos à seqüência depositada no banco de dados Gen Bank. O gene psaA, sem a
seqüência sinal, foi amplificado por PCR a partir do vetor de expressão pET-32a-psaA
previamente construído, e foi inserido no vetor pAE, gerando pAE-psaA, Figura 5A.
As cepas de S. pneumoniae utilizadas para obtenção dos genes pspA foram isoladas e
cedidas pela Dra. Maria Cristina Brandileone do Instituto Adolfo Lutz14. Os fragmentos de pspA
pertencentes aos clados 1 e 3 (fpspA1 e fpspA3) foram amplificados por PCR com
oligonucleotídeos específicos, classificados após sequenciamento e clonados no vetor pTARGET
(vetor de expressão em mamíferos, Promega) pela Dra. Eliane N. Miyaji42. O gene pspA
proveniente da cepa 435/96 (sorotipo 1) foi classificado como sendo da família 1 e do clado 1. O
gene da cepa 259/98 (sorotipo 14) foi classificado na família 2 e clado 3. Os genes (fragmentos)
amplificados iniciam-se pela sua porção N-terminal e terminam na região rica em prolinas.
Os fragmentos de pspA dos clados 1 e 3, aqui denominados de fpspA1 e fpspA3, de 1092
e 1119 pb, respectivamente, que se encontravam no vetor pTARGET foram removidos por
reações de restrição com as enzimas específicas Xho I e Kpn I. Estes fragmentos foram
purificados a partir de gel de agarose 1%, com o kit "Concert™" (Life Technologies). Os
fragmentos fpspA1 e fpspA3 purificados, foram inseridos no vetor de expressão pAE, (ambos,
previamente digeridos com as enzimas Xho I e Kpn I) através de reação de T4-ligase, de acordo
com as especificações do fabricante, gerando as construções pAE-fpspA1 e pAE-fpspA3 (Figura
7). As proteínas expressas a partir destas construções serão chamadas de rFpspA1 e rFPspA3,
respectivamente.
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Figura 7. Vetores de expressão em E. coli, pAE contendo os genes das proteínas recombinantes. A: pAE contendo o
gene psaA (930 pb); B: pAE contendo o fragmento do gene pspA, proveniente do clado 1 (fpspA1) de
1092 pb; C: pAE contendo o fragmento do gene pspA de 1119 bp, proveniente do clado 3 (fpspA3).

3.3.2 Construção de pET-fpspA1
O vetor pAE-fpspA1 foi digerido com as enzimas de restrição NdeI e EcoRI, liberando o
fragmento de pspA do clado 1, fpspA1 (1119 pb). Este fragmento foi purificado a partir de um
gel de agarose 1%, utilizando-se o kit “ConcertTM” (Life Technologies). O pET-37b(+) de 5932
pb foi digerido com as mesmas enzimas eliminando a região que contém o CBD, S-tag, sítio do
Factor Xa e sítio de trombina (aproximadamente 660 pb). O vetor linearizado (5269 pb) foi
purificado e o fpspA1 reclonado entre NdeI e EcoRI através de reação com T4-ligase. E. coli
DH5α competente foi transformada com o plasmídeo pET-fpspA1, e após a amplificação, o
plasmídeo foi purificado e estocado a -20°C; a clonagem foi confirmada por análise de restrição.
Nesta construção os sítios CBD, poli His, S-tag, factor Xa e trombina foram eliminados. O
fragmento de fpspA1 contém as 6 histidinas (6 His) na região amino terminal provenientes da
construção em pAE (Figura 8).
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Figura 8. Construção do vetor de expressão de E. coli, pET-fpspA1. O fragmento fpspA1 de 1119 pb (região em
vermelho) proveniente do clado 1 que estava clonado em pAE, foi digerido com as enzimas de restrição
EcoR I e Nde I e reclonado em pET entre os sítios de Nde I e de EcoR I.
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3.4 LINHAGENS E. coli E DE S. pneumoniae UTILIZADAS
A cepa E. coli DH5α foi utilizada para construção dos plasmídeos e a cepa de E. coli
BL21(DE3) para expressão das proteínas recombinantes. As transformações foram feitas de
acordo com HANAHAN 111.
As cepas de S. pneumoniae, 435/96 (sorotipo 1), classificada como família 1 e clado 1 e a
cepa 259/98 (sorotipo 14), família 2, clado 3, foram cedidas pela Dra. Maria Cristina
Brandileone10.
3.5 TRANSFORMAÇÃO DE E. coli DH5α, AMPLIFICAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS
PLASMÍDEOS
A competência das bactérias E. coli DH5α e BL21-DE3 foi realizada segundo descrito por
HANAHAN (1983)111. Células de E. coli DH5α ou de E. coli BL21-DE3 competentes foram
transformadas com os vetores de expressão por choque térmico, como descrito por SAMBROOK
et al, 1989107. O teste de viabilidade durante o cultivo e após o congelamento foi realizado em
meios de cultivo rico, LB/agar ou 2YT/ágar contendo ampicilina (100 µg/mL) ou kanamicina (20
µg/mL). A composição dos meios (2YT107 e LB107) será mostrada no ANEXO 1, Tabelas 10 e 11.
Colônias E. coli DH5α transformadas foram cultivadas em meio líquido a 37 °C sob
agitação por aproximadamente 12 h. O cultivo foi centrifugado a 8000 g e o precipitado, utilizado
para a purificação dos plasmídeos por mini-preparações de DNA plasmidial utilizando-se Kit
Concert (Life Technologies).
3.6 CULTIVO DE E. coli BL21-DE3 E INDUÇÃO PARA EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS
RECOMBINANTES EM ESCALA DE BANCADA
Colônias de E. coli BL21-DE3 resistentes a ampicilina ou kanamicina, transformadas com
os vetores de expressão dos genes de interesse, foram semeadas em 5 ou 20 mL de meio de
cultura líquido, m (2YT/Amp ou 2YT/Kan) em erlenmeyer de 50 mL e incubadas durante uma
noite a 37° C sob agitação em shaker (Incubador Shaker-SERIES 25, New Brunswick Scientific
Co.,Inc.). Este cultivo foi utilizado como inóculo (DO600 nm = 0,001) em 200 mL de meio líquido
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2YT (com ou sem antibiótico) em um erlenmeyer de 1 L, incubado sob agitação a 37° C. Quando
a densidade óptica atingiu sua fase exponencial (DO600 nm entre 0,6 e 0,8) foi realizada a indução
por 3 h com Isopropil-tio-β-D-galactosídeo (IPTG 1 mM). Amostras controle foram feitas com o
cultivo de células transformadas com o vetor contendo ou não os insertos. Depois da indução, a
cultura (5 ou 200 mL), foi dividida em duas frações de 2,5 ou 100 mL, respectivamente e
centrifugadas a 12000 g por 20 min a 4 oC. Os sobrenadantes foram descartados e o precipitado
foi estocado a –20 °C.
3.7 ANÁLISE DE EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES E SOLUBILIDADE
Para análise de expressão das proteínas recombinantes, uma alíquota de 1 mL de cada
cultura de E. coli BL21-DE3 transformada com os vetores de expressão, foi colhida
separadamente, antes e depois da indução e centrifugada a 12000 g por 3 min para posterior
análise por eletroforese em gel de poliacrilamida, SDS-PAGE (ver 3.7.1). O precipitado das
amostras dos cultivos não induzidos foi lisado com tampão Tris 25 mM, pH 8, contendo SDS e βmercaptoetanol e fervido em banho maria por 5 min107 e submetido a SDS-PAGE. O mesmo
procedimento foi efetuado com as amostras dos cultivos induzidos, e posteriormente os extratos
(dos cultivos não induzidos e induzidos) foram também analisados por Western Blot (ver 3.7.2).
Uma amostra de 1 mL precipitada do cultivo de E. coli BL21-DE3 transformada com o
vetor de expressão foi ressuspendida em 2 mL de tampão Tris 25 mM, pH 8, sonicada e
centrifugada a 12000 g por 3 min; o sobrenadante e o precipitado foram guardados a 4 ºC, para
análise posterior. O precipitado do restante do cultivo foi tratado com uréia 8 M, sendo
novamente centrifugado nas mesmas condições descritas. O sobrenadante inicial e o
sobrenadante do precipitado com uréia, foram submetidos à incubação com resina de Ni++Sepharose (0,5 mL) e eluídos com tampão Tris 50 mM e imidazol 500 mM. Todas as frações
foram analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida e por Western Blot.
A quantificação das proteínas foi feita pelo método de Bradford (kit Bio Rad) e por
medidas de absorção a 280 nm; A280 nm: 1DO = 1 mg/mL112, em espectrofotômetro UV/Visível
(Ultrospec 2000 – Amersham Pharmacia Biotech).
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3.7.1 Eletrofose em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)
As proteínas do extrato total de E. coli recombinante foram separadas por eletroforese em
gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de sódio, SDS-PAGE (12%) e os géis, corados com azul de
Comassie107. A intensidade das bandas foi analisada por densitometria, em Scanner JX-330
(Sharp) com processador de imagem “Image Master Software” (Amersham Pharmacia Biotech).

3.7.2 Western Blot
Amostras dos extratos protéicos foram analisadas por SDS-PAGE. As proteínas separadas no
gel foram transferidas para membrana de nitrocelulose (Protran; Schleicher & Schuell) pelo
método semi-seco através de protocolo adaptado do método descrito por SAMBROOK, et al
(1989)

107

. As membranas foram bloqueadas com leite desnatado, molico (5%), durante uma

noite a 4 ºC e em seguida, incubadas por 2 h a temperatura ambiente com anticorpo anti-rPsaA,
anti-rFPspA1 ou anti-rFPspA3 (diluição 1:1000 em leite desnatado, molico, 5%). A seguir, as
membranas foram lavadas com tampão TBST (Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; NaCl 150 mM; Tween
20, 0,5 g/L), 3 lavagens de 10 min. Em seguida as membranas foram incubadas por 1 h a
temperatura ambiente, com o anticorpo secundário anti-IgG de camundongo conjugado com
peroxidase (Sigma), também em leite desnatado, molico 5% (a diluição foi de 1:10000) e
novamente lavadas nas condições acima. A reação foi detectada utilizando o “kit” ECL
(Amersham Pharmacia Biotech).
O anticorpo anti-PsaA foi produzido no nosso laboratório, em camundongos inoculados com
PsaA recombinante (rPsaA) obtida de E. coli transformada com o vetor pET32a-psaA, pela Dra.
Márcia Gamberini

41,42,43

Este soro reconhece a PsaA nativa de pneumococo. Os anticorpos

policlonais anti-rFPspA1 e rFPspA3, foram produzidos em camundongos e obtidos pela Dra.
Eliane N. Miyaji43, a partir de PspA purificada de extrato de S. pneumoniae, utilizando cloreto de
colina. Obtivemos ainda os anticorpos policlonais anti-rPsaA, anti-rFPspA1 e rFPspA3, a partir
de experimentos com as proteínas recombinantes purificadas durante este projeto.
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3.8 PURIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES

3.8.1 Obtenção do extrato inicial
Para a purificação preliminar das proteínas heterólogas, o precipitado bacteriano que
estava estocado a -20°C, proveniente de cultivos com volumes de até 100 mL (em shaker), foi
ressuspendido em 10 mL de tampão Tris 25 mM, NaCl 150 mM, imidazol 5 mM, pH 8,0; e
dividido em 4 alíquotas de 2,5 mL, a fim de se obter uma boa sonicação. Em seguida as alíquotas
(amostras) foram sonicadas por 3 min em banho de gelo a 60 Hz, com pulsos alternados de 6 em
6 segundos, em aparelho Ultrasonic Processor. O lisado total (homogenato), foi centrifugado a 4
o

C por 3 min a 12000 g e o sobrenadante filtrado em membrana de 0,45 µm.
Para a purificação das proteínas recombinantes de cultivo bacteriano com volume a partir

de 1 L, o extrato inicial foi obtido por ruptura das células por alta pressão em French Press. O
precipitado bacteriano foi ressuspenso a uma concentração de 10% p/v em Tampão Tris 50 mM,
pH 8+Triton X-100 0,01% e aplicado à French Press a uma pressão de 2000 psi (138 bar); a
suspensão foi passada 3 vezes, com resfriamento entre cada passagem.
Os homogenatos obtidos com alta pressão foram centrifugados a 8000 g por 60 min a 4°C,
e os sobrenadantes foram mantidos a -20 °C até sua aplicação, após filtração, nas resinas
cromatográficas. As amostras foram equilibradas com a mesma concentração salina que o tampão
de equilíbrio utilizado para as cromatografias (itens 3.8.2; 3.8.3).

3.8.2 Cromatografia de afinidade em resina de Sepharose quelante de níquel,
Ni++-Sepharose
Para a cromatografia de afinidade utilizou-se a coluna pré-empacotada, HiTrapTM
Chelating HP (5 mL). As cromatografias foram realizadas em aparelhos, Äkta Prime, Bio Pilot ou
Äkta Explore e as frações foram coletadas utilizando-se coletores de frações Frac-100 ou
RediFrac (Amersham Pharmacia Biotech).
Procedimento:
A primeira lavagem da coluna foi com água, 3 volumes de coluna (3V); seguida por lavagens
com 3 V de EDTA 50 mM; 3 V de H2O; 3 V de NaOH 0,5 M; 10 V de H2O; a ligação do níquel à
resina, ocorreu após a aplicação de 3 V de NiSO4 300 mM à coluna; foi realizada uma nova
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lavagem com 3 V de H2O, para extrair o excesso de níquel; seguida pela aplicação de Tampão de
Equilíbrio (3 V de tampão Tris 25 mM, pH 8, NaCl 150 mM, imidazol 5 mM); Após ter
equilibrado a coluna, a amostra (extrato inicial) foi aplicada à coluna cromatográfica. A fração
não adsorvida ou Flow-through, foi denominada F1-Ni; lavou-se novamente a coluna com 5 V de
tampão de equilíbrio; a eluição foi realizada com 5 V de Tris 50mM, imidazol 25 mM, NaCl 500
mM, pH 8, fração F2-Ni; em seguida foi realizada a eluição descontínua com Tris 50mM,
imidazol 250 mM, pH 8, fração F3-Ni; a regeneração da resina foi feita com imidazol 500 mM,
fração F4-Ni.
Para equilibrar e regenerar a coluna para a aplicação da amostra utilizou-se fluxo de 5
mL/min e para a eluição, 3 mL/min, coletando-se frações de 2,5 mL. A eluição foi acompanhada
por medida de absorção a 280 nm.
A amostra da F3-Ni com alta concentração de NaCl e imidazol foi diluída com H2O e
concentrada por ultrafiltração tangencial em sistema LabScale TFF (Millipore) com membranas
de 10 kDa (Pelicon XL Biomax Millipore) com pressão de entrada de 2 bar (30 psi) e saída livre
(PTM=1 bar/15 psi). Esta etapa foi repetida até a solução alcançar a mesma condutividade do
tampão de equilíbrio da Q-Sepharose.

3.8.3 Cromatografia de troca iônica em resina Q-Sepharose
Uma coluna pré-empacotada HiTrapTM Q HP (Amersham Pharmacia Biotech) de 5 ml foi
utilizada na segunda etapa da purificação das proteínas recombinantes, a partir de F3-Ni.
Procedimento:
A coluna foi lavada com tampão de equilíbrio (5V de tampão Tris 50 mM, pH 8) e a fração F3-Ni
foi aplicada à coluna. A amostra estava na mesma concentração iônica que o tampão de
equilíbrio. Obteve-se a fração não adsorvida, F1-Q ou flow-through; lavou-se a coluna (a resina)
com mais 5V de tampão de equilíbrio; a eluição foi realizada por gradiente descontínuo; 5V de
tampão Tris 50 mM contendo NaCl. Os patamares de NaCl foram 100 mM para F2-Q, 200 mM
para F3-Q, 300 mM para F4-Q e 500 mM para F5-Q. A regeneração da coluna foi feita com NaCl
500 mM + ácido acético 1M, seguida de lavagem com 10 V de H2O; A resina foi armazenada em
etanol 20%. O acompanhamento da cromatografia, fluxos e fracionamento, foram similares aos já
descritos para cromatografia em Ni++-Sepharose.
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3.9 CULTIVOS PREPARATIVOS PARA AMPLIAÇÃO DE ESCALA
Foram preparados estoques de E. coli BL21(DE3) transformadas com os respectivos
vetores de expressão; a bactéria foi cultivada conforme já descrito e quando a DO600 nm alcançou
0,7 foi adicionado o mesmo volume de glicerina estéril, até concentração final de 50%. O frasco
foi agitado e o volume distribuído em criotubos de 1,5 mL para estocagem a -70°C. Destes
criotubos pôde se obter colônias isoladas após semear em meio sólido 2YT/Amp ou Kan.
A partir de uma colônia isolada em meio sólido 2YT/Kan, iniciou-se um cultivo em meio
líquido, 2YT/Kan ou HDF113/Kan (a composição do meio mínimo definido, HDF, será
apresentada no ANEXO 1, Tabela 12), incubado durante uma noite a 37° C sob agitação a 200
rpm (em Shaker). Este cultivo foi usado como inóculo, em volumes adequados de 2YT/Kan ou
HDF/Kan para atingir uma DO600

nm

de aproximadamente 0,1. Quando o cultivo atingiu uma

DO600 nm de 0,6, foi realizada a indução por IPTG 1 mM ou lactose 28 mM.
Para determinar a velocidade de crescimento bacteriano, amostras foram coletadas de hora
em hora para a medida da DO600nm. A morfologia celular e as densidades ópticas (DO) no
decorrer

do

cultivo

foram

avaliadas

em

microscópio

Alphaphot-2

(YS2/Nikon)

e

espectrofotômetro UV/Visível (Ultrospec 2000 – Pharmacia Biotech). Alíquotas de 1 mL foram
centrifugadas a 12000 g por 3 min a 4° C e os sobrenadantes congelados a -20°C. Os precipitados
foram lavados com salina fisiológica, centrifugados novamente a 12000 g por 3 min a 4° C, os
sobrenadantes descartados e as células, congeladas a -20°C para posterior análise. A massa seca
foi obtida a partir de alíquotas do cultivo em biorreator de 5 L, centrifugadas e o precipitado
mantido a 60°C por aproximadamente 48 h.
A glicose foi quantificada nos sobrenadantes pelo método da glicose oxidase (kit Glicose
Enz-Color, Biodiagnostica). O glicerol é quantificado pelo método enzimático para determinação
de triglicérides (Triglicérides 120, da Dolis Reagentes), usando um padrão apropriado.

3.9.1 Obtenção das células
Após a indução, os cultivos de até um litro, foram centrifugados a 8000 g por 20 min e os
sobrenadantes, descartados. Os precipitados foram lavados com salina a 4°C, centrifugados
também a 8000 g por 20 min e os precipitado estocados a -70°C.
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O cultivo obtido no biorreator de 5 L, foi resfriado a 4°C, concentrado por filtração
tangencial em membrana de 0,22 µm (em cassettes de Pelicon da Millipore). Até o volume de 2
L, quando foi adicionado 10 L de solução salina fria a 4°C, de 2 em 2 L. A pressão de entrada foi
de 20 psi e a de saída 10 psi (15 psi - Pressão Trans Membrana). O volume foi então reduzido
para entre 1 e 2 L e centrifugado a 12000 g por 20 min. O precipitado foi armazenado em sacolas
plásticas a - 70°C.
3.10 IMUNIZAÇÃO DE CAMUNDONGOS E OBTENÇÃO DOS ANTISOROS

Grupos de 6 camundongos BALB/c fêmeas de 4 semanas (de aproximadamente 20 g),
foram inoculados por via subcutânea com as proteínas recombinantes, rPsaA, rFPspA1 e
rFPspA3 purificadas, em diferentes combinações: Grupo 1 (G1): rPsaA, Grupo 2 (G2): rFPspA1,
Grupo 3 (G3): rFPspA3, Grupo 4 (G4): rPsaA + rFPspA1 + rFPspA3, Grupo 5 (G5): rPsaA +
rFPspA1 + rFPspA3, Grupo 6 (G6): vacina Pneumo-23 (Aventis Pasteur) e Grupo 7 (G7): salina.
Do G1-G4 a primeira dose foi administrada com o Adjuvante Completo de Freund (CFA),
enquanto a segunda e terceira foram administradas com o adjuvante incompleto de Freund (IFA),
respectivamente 14 e 28 dias após a primeira dose. Cada dose aplicada foi de 10 µg de proteína
recombinante. O adjuvante usado no G5 foi o Al(OH)3, 100 µg por dose. Foi utilizada como
controle a vacina pneumocócica polivalente (pneumo 23) da Aventis Pasteur, que foi aplicada via
intraperitonial, 1/20 da dose humana (0,5 mL) indicada pelo fabricante.
Uma semana após a última inoculação, os animais foram submetidos a sangrias via plexo
ocular. Os soros separados foram mantidos a –20 °C para os ensaios posteriores.
3.11 DETERMINAÇÃO DA REATIVIDADE CRUZADA DOS ANTI-SOROS POR WESTERN
BLOT E ELISA
Para testar a reatividade cruzada dos anti-soros gerados contra as proteínas recombinantes,
foram feitas SDS-PAGE (2 géis preparativos); em um se aplicou o extrato total de S. pneumoniae
de uma cepa que expressa PspA1 e no outro, de uma cepa que expressa PspA3. As proteínas de
cada gel foram tranferidas para 2 membranas de nitrocelulose e estas foram incubadas com os
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anti-soros obtidos dos camundongos imunizados com as proteínas rPsaA, rFPspA1, rFPspA3 e
controles (G1 a G7), análise denominada Western blot.
A análise da especificidade e título dos anticorpos contra as proteínas recombinantes foi
realizada também pelo método imunoenzimático, ELISA114. Placas de microtitulação de
poliestireno (Cell WellsTM da Corning) foram sensibilizadas com 1 µg/mL de proteína
recombinante diluída para um volume final de 100 µL por poço. A diluição é realizada com
tampão carbonato/bicarbonato de sódio 0,05 M, pH 9,6. As placas foram incubadas a 4 °C
durante 14 h e em seguida por mais 30 min a 37 °C. Estas foram então, submetidas a 3 lavagens
sucessivas com tampão fosfato de sódio 0,01 M, NaCl 0,15 M, pH 7,4 contendo 0,05% de Tween
20 (PBS-T). Em seguida adicionou-se 200 µL da solução bloqueadora (leite desnatado, molico)
10%, mantendo-se a 37°C por 1 h. Após um novo ciclo de lavagens, aplicou-se a cada poço 100
µL dos soros obtidos dos animais de G1 a G7 em diluições seriadas com tampão de incubação
(PBS, pH 7,4, contendo soroalbumina bovina 1%, BSA) e incubou-se novamente a 37 °C por 2 h.
Após outro ciclo de lavagens, as placas foram incubada a 37 °C por 1 h com anti-IgG de
camundongo conjugada com peroxidase diluído 1: 20000 com tampão de incubação (100 µL por
poço). Após mais um ciclo de lavagens, a reação foi revelada pela adição de 100 µL de mistura
cromógena (o-phenilediamina dihidrocloreto - OPD) 0,4 mg de OPD/mL de tampão fosfatocitrato 0,2 M, pH 5,0, contendo 0,06% de H2O2. Após 7 min de incubação das placas no escuro a
temperatura ambiente, a reação foi interrompida pela adição de 50 µL de H2SO4 30%. A reação
foi acompanhada pela leitura de absorbância a 492 nm em leitor de microplacas Multiskan EX
Uniscience Labsystems. O título de anticorpos foi determinado pela recíproca da diluição
máxima do soro capaz de resultar em uma leitura próxima de 0,100. Os títulos foram
extrapolados utilizando-se o programa Microcal Oring 6.0.

4. RESULTADOS
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4.1 EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DE rPsaA (CONSTRUÇÃO EM pAE)

4.1.1 Construção do vetor para expressão de rPsaA
O gene psaA foi amplificado por PCR a partir do vetor de expressão pET-32a-psaA
(construído pela Dra. Rocilda Schenkman do Centro de Biotecnologia, Instituto Butantan) e foi
inserido no vetor pAE. Para confirmar a presença do gene psaA no vetor, os plasmídeos obtidos
das mini-preparações foram digeridos com as enzimas utilizadas para a clonagem, BamH I e Hind
III, para verificar a liberação da banda referente ao psaA, e também com EcoR I, que cliva o gene
psaA internamente (sítio único).
A digestão do clone 1 de pAE-psaA com BamH I e Hind III produziu duas bandas de
pesos moleculares 2800 e 930 pb (Figura 9), tamanhos esperados para o vetor vazio, pAE e para
o inserto, gene psaA, respectivamente. A digestão de pAE-psaA com Eco RI resultou em uma
banda que corresponde à linearização do vetor (3700 pb). Estes resultados confirmam a
construção do vetor de expressão, pAE-psaA. A seqüência do gene psaA foi confirmada por
sequenciamento automático.

1 2 3 4 5 6 7
Pb
6000
5000
3000
1650
1000
650

psa A

Figura 9. Análise de restrição do vetor pAE-psaA em eletroforese em gel de agarose (1%). 1- padrão de peso (pb)
molecular (1Kb plus DNA ladder); 2- Vetor pAE não digerido; 3- Vetor pAE digerido com BamH I e
com Hind III; 4- Vetor pAE digerido com EcoR I; 5- Clone 1, pAE-psaA não digerido ; 6- clone 1
digerido com BamH I e Hind III; 7- Clone 1 digerido com EcoR I.
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4.1.2 Expressão de rPsaA em E. coli BL21-DE3
E. coli BL21-DE3 competente, foi transformada com o DNA plasmidial pAE-psaA (clone
1) ou com pAE (vetor vazio, controle negativo de expressão), e selecionada em meio contendo
ampicilina. Sete clones foram analisados para verificar a expressão da PsaA recombinante
(rPsaA). As culturas em meio líquido foram feitas em meio 2YT utilizando-se ampicilina como
antibiótico e IPTG como indutor (indução por 3 h). Para cada clone foi retirada uma amostra
controle antes da indução (amostra não induzida) e após a adição do indutor as amostras de 1 mL
foram coletadas de hora em hora. As células coletadas foram por centrifugação e estocadas a –20
°C até sua análise por eletroforese em gel de poliacrilamida e por Western blot contra anticorpos
específicos.
Extratos bacterianos de E. coli BL21-DE3 transformados com pAE-psaA, foram
sonicados e centrifugados e os sobrenadantes foram analisados por SDS-PAGE. No entanto, não
foi possível verificar por SDS-PAGE, uma banda diferenciada próxima à região de 37 kDa,
referente à rPsaA (Figura 10). Uma outra forma de se tentar verificar a expressão da proteína
recombinante (rPsaA) foi submeter estas amostras à Western (Figura 11).
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Figura 10. Eletroforese em SDS 12% do extrato de BL21-DE3, transformado com pAE-psaA, induzidos (I) e não
induzidos (NI) com IPTG. 1- Padrão de massa molar (kDa), (Low Range/Bio-Rad); E. coli BL21-DE3
transformada com: 2- pAE (NI); 3- pAE (I); 4- pE-psaA, clone 7 (NI); 5- pAE-psaA, clone 7 (I);
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Dois clones de E. coli BL21(DE3)-pAE-psaA foram analisados por Western blot, antes e
após a indução. O anticorpo anti-rPsaA, reconheceu uma banda na região de 37 kDa (análise por
Western blot), evidenciando a expressão da rPsaA (Figura 11), expressão que não foi observda
por SDS-PAGE.
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Figura 11. Western blot de extratos de BL21-DE3 transformados com pAE-psaA induzidos (I) e não induzidos (NI)
com IPTG. 1- clone 7 (NI); 2- clone 7 (I); 3- clone 8 (NI); 4- clone 8 (I); 5- Controle positivo (extrato de
Streptococcus pneumoniae).

Esta análise também revelou a ocorrência de um escape de expressão da proteína
recombinante antes da indução com IPTG, principalmente no clone 7, que após a indução, mostra
sua expressão aumentada. Já o clone 8, não expressa a rPsaA antes da indução; porém, sua
expressão é bastante significativa após a indução. Estes resultados demonstraram a expressão de
rPsaA em BL21-DE3 transformada com pAE-psaA.

4.1.3 Análise da solubilidade de rPsaA e pré-análise para purificação
Um ensaio foi realizado para verificar se a proteína estava sendo expressa na forma solúvel
ou insolúvel. O cultivo bacteriano foi sonicado, o precipitado separado do sobrenadante e estes
analisados por Western blot. A proteína recombinante estava presente no sobrenadante do
sonicado, portanto, rPsaA foi expressa na forma solúvel (Figura 12, poço 2). Como esperado, a
solubilização do precipitado com uréia, também não mostrou a presença de rPsaA (Figura 12,
poços 4 e 5). Neste experimento, também foi analisada a capacidade de rPsaA, de se ligar à resina
de afinidade, Ni++-Sepharose em batelada, visto que a proteína foi expressa em fusão com uma
cauda de histidina. Pode-se observar que, a proteína recombinante que se liga à resina de Ni++Sepharose, começa a ser eluída com 50 mM de imidazol (Figura 12, poço 8).
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Figura 12. Western blot de frações de pré-purificação de Extrato Total de BL21(DE3)pAE-psaA. 1- Padrão de
massa molar (Kaleidoscope Pre-stained Standards-Bio-Rad); 2- Extrato do sonicado, sobrenadante; 3Extrato do sonicado, precipitado; 4- Sobrenadante do precipitado solubilizado com uréia 8 M; 5Precipitado do extrato tratado com uréia 8 M; 6- Flow-Through do sobrenadante (sonicado, sem uréia) da
coluna de Ni++-(Sepharose); 7- Flow-Through fração não ligante do sobrenadante (tratado com uréia 8
M); na coluna de Ni++-Sepharose 8- Fração Eluída da coluna de Ni++-Sepharose com imidazol 50 mM em
tampão Tris 50 mM, pH 8; 9- Fração eluída da Ni++-Sepharose (tratada com uréia 8 M).

Foram analisadas diferentes concentrações de imidazol para a eluição de rPsaA da resina
de Ni++-Sepharose. Confirmou-se que a rPsaA está presente no extrato inicial (Figura 13, poço 2),
e que se liga à resina, uma vez que houve a ausência da proteína na fração não ligante, Flow
Through, poço 3). Foi demonstrado que a rPsaA não é eluída com 25 mM de imidazol (poço 5) e
confirmado que começa a ser eluída da resina quelante de níquel, a partir de 50 mM de imidazol
(poços 6 e 7).
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Figura 13. Western blot das frações do Extrato Total de BL21(DE3)-pAE-psaA, eluídas da Coluna de Ni++Sepharose 1- Padrão de massa molar (Kaleidoscope Pré-stained Standards-Bio-Rad); 2-Extrato total
(sobrenadante do Sonicado); 3- Fração não ligante (“Flow Through”); 4- 1a lavagem com tampão Tris 50
mM, NaCl 500 mM, pH 8; 5- 1o volume (lavagem) com tampão Tris 50 mM, imidazol 25 mM; 6- 1o
volume eluído da Ni++-Sepharose com tampão Tris 50 mM, imidazol 50 mM; 7- 2o volume eluído da
Ni++-Sepharose com tampão Tris 50 mM, imidazol 50 mM.

Estes resultados demonstraram a expressão solúvel de rPsaA em E. coli BL21-DE3,
através do vetor pAE-psaA, e forneceram informações preliminares das condições de ligação e
eluição da proteína recombinante da resina de afinidade, Ni++-Sepharose.
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4.1.4 Purificação de rPsaA por cromatografia de Afinidade
Visando aprimorar a purificação da rPsaA na resina de Ni++ -Sepharose, foi determinada a
concentração ótima de eluição da proteína recombinante, utilizando concentrações crescentes de
imidazol. Inicialmente foi realizada uma lavagem com tampão de equilíbrio (Tris 50 mM,
imidazol 5 mM, NaCl 150 mM e com pH 8). A proteína heteróloga não foi eluída da coluna com
imidazol nas concentrações 10, 15 e 25 mM (dados não apresentados). A eluição da proteína
recombinante pôde ser observada a partir da lavagem com imidazol 50 mM (Figura 14, poços 1;
2 e 3). Pôde-se notar ainda, uma banda na mesma região (37 kDa), para a eluição com 100 mM
imidazol e a eluição com 150 mM é baixa, mas ainda ocorre, Figura 14. Não há mais eluição de
proteína a 200 mM e 250 mM. Visto que a eluição da rPsaA ocorreu nas concentrações de
imidazol, entre 50 a 150 mM, e que mesmo assim as frações ainda continham contaminantes,
estas foram submetidas a um segundo passo de purificação, onde se fixou uma concentração de
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imidazol igual a 250 mM, de modo a evitar o arraste da eluição nas várias frações.
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Figura 14. SDS-PAGE das frações do Extrato Total de BL21(DE3)-pAE-psaA eluídas de coluna de Ni++-Sepharose.
PM- padrão de massa molar (Low Range/Bio-Rad): Poços de 1-3) 1a a 3a frações /imidazol 50 mM; 4-6,
1a a 3a frações eluídas com tampão tris 50 mM/imidazol 100 mM; 3- 7-9, 1a a 3a frações /imidazol 150
mM.

Uma vez demonstrada a afinidade da rPsaA pela Ni++-Sepharose, esta foi utilizada como
a principal etapa de purificação da proteína recombinante. Os precipitados bacterianos dos
cultivos induzidos foram coletados por centrifugação e estocados a –20°C. Para a purificação,
foram ressuspendidos em tampão adequado, lisados e centrifugados. O sobrenadante do lisado,
denominado Extrato Total, foi submetido à cromatografia de afinidade em uma coluna HiTrapTM
Chelating HP (Amersham Pharmacia Biotech), previamente adsorvida com níquel (ver Materiais
e Métodos).
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A eluição total da rPsaA foi realizada em uma única fração, a 250 mM de imidazol
(Figura 15). O pico referente à proteína recombinante foi recolhido e posteriormente analisado
por SDS-PAGE e Western blot. As frações contendo rPsaA foram submetidas à cromatografia de
troca iônica, a fim de se eliminar contaminantes de alta e baixa massa molar, que não foram
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eliminados na cromatografia de afinidade.

5

Figura 15. Cromatograma obtido a partir da purificação da rPsaA em resina quelante de níquel. O Extrato Total foi
aplicado em tampão Tris 50 mM, NaCl 500 mM. Eluição com 250 mM imidazol e lavagem final com 500
mM de imidazol.

4.1.5 Purificação da rPsaA por cromatografia de troca iônica
Uma vez que as frações contendo rPsaA eluídas da coluna de Ni++-Sepharose com imidazol
ainda continham contaminantes, foram submetidas à cromatografia de troca iônica em coluna QSepharose, visando eliminar, não somente as impurezas, mas também o imidazol adicionado para
a eluição na rPsaA durante a cromatografia de afinidade. A eluição da rPsaA foi realizada por um
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gradiente de 0-500 mM de NaCl (Figura 16) e o pico majoritário (eluído com aproximadamente
140 mM de NaCl), coletado para posterior análise por SDS-PAGE e Western blot.

Figura 16. Cromatografia em Q-Sepharose para purificação de rPsaA. A fração eluída da coluna de Ni++-Sepharose,
foi aplicada em uma coluna de troca iônica (HiTrap Q HP) previamente equilibrada em tampão Tris 50
mM, pH 8. A eluição foi feita com um gradiente de NaCl (0-500 mM), usando-se um fluxo de 0,5
mL/min em tampão de equilíbrio (linha vermelha). O pico majoritário (traço verde) foi coletado.

4.1.6 Análise da purificação de rPsaA por SDS-PAGE e por Western blot
As frações de purificação da rPsaA foram analisadas por SDS-PAGE. Novamente
observou-se que o extrato inicial não revela claramente por SDS-PAGE a banda esperada para a
proteína de interesse (rPsaA). Embora possa se observar que a fração coletada da cromatografia
de afinidade apresente uma purificação considerável de rPsaA (Figura 17, poço 3), pode se notar
ainda a presença de algumas bandas contaminantes, de baixa massa molar (aproximadamente 26
kDa), que foram eliminadas quando a fração foi submetida à cromatografia de troca iônica
(Figura 17, poço 4). Por outro lado, os resultados indicam que o pico majoritário coletado na
eluição com 140 mM de NaCl, deve ser a rPsaA purificada.
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Figura 17. Eletroforese em gel de poliacrilamida (Frações purificadas Ni++ e Q-Sepharose). 1- Padrão de massa
molar (Low Range/Bio-Rad); 2– Extrato total de BL21(DE3)-pAE-psaA; 3– Fração eluída da Coluna de
Ni++-Sepharose com Tris 50 mM pH 8, imidazol 250 mM; 4- Fração protéica coletada da Coluna QSepharose com tampão Tris 50 mM e gradiente de NaCl de 0-0,5 M.

A identidade da rPsaA purificada em todas as frações de purificação foi confirmada por
Western blot (Figura 18, poços 1-3), uma vez que a proteína foi reconhecida pelo anticorpo antirPsaA. Pode se observar ainda na Figura 18 que a rPsaA apresenta massa molar comparável ao do
controle positivo, Extrato Total de Streptococcus pneumoniae. Estes resultados demonstram que
os métodos cromatográficos utilizados são eficientes, resultando na purificação da proteína
recombinante.
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Figura 18. Western blot das frações de purificação da rPsaA. 1-Extrato Total de BL21(DE3)-pAE-psaA; 2– Fração
eluída da Coluna de Ni++-Sepharose com Tris 50 mM pH 8, imidazol 250 mM; 3- Fração eluída da
Coluna Q-Sepharose com tampão Tris 50 mM, com NaCl 140 mM; 4- Extrato total de Streptococcus
pneumoniae.
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4.1.7 Rendimento de purificação de rPsaA
Uma vez que não foi possível quantificar a rPsaA existente no Extrato Total, não se pode
calcular com certeza o rendimento em cada etapa de purificação, neste caso considerou-se como
100% a recuperação de rPsaA em uma das etapas de purificação. Portanto, o fator de purificação
é calculado pela eliminação das proteínas de E. coli, que se espera sejam majoritariamente
contaminantes, uma vez que não foi observado por Western blot a presença da rPsaA nas demais
frações da purificação conforme a Tabela 4. A recuperação final de rPsaA obtida foi de 10 mg
por litro de cultivo.
Tabela 4 - Purificação de rPsaA a partir de BL21(DE3)-pAE-psaA
Amostra

Proteína*
Total (mg)

Fator de
Purificação

Extrato Total a

55

1

Ni++-Seph-I 250b

1,8

31

Q-Seph-140 c

1,0

54

a) O extrato Inicial foi obtido a partir de uma cultura de aproximadamente 100 mL; b) Fração eluído da coluna de
Ni++-Sepharose, com imidazol 250 mM, em tampão Tris 50 mM e pH 8; c) Fração eluída da coluna Q-Sepharose
com gradiente de NaCl de 0-500 mM (eluído com 140 mM de NaCl) em tampão Tris 50 mM, pH 8. * Concentração
protéica determinada pelo método de Bradford. Observação: considerou-se a recuperação da proteína igual a 100%
em todas as etapas de purificação.

4.2 EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DE FRAGMENTOS DE PspA (CONSTRUÇÃO EM pAE)

4.2.1 Construção de vetores de expressão dos fragmentos de PspA
Os fragmentos N-terminais de PspA clados 1 e 3, aqui denominados fpspA1 e fpspA3,
foram obtidos a partir de vetores pTARGET contendo estes fragmentos, que foram construídos
no nosso laboratório pela Dra. Eliane N. Miyaji43. Os vetores pAE e pTARGET-fpspA1 e fpspA3
foram digeridos com as enzimas de restrição Xho I e Kpn I e analisados em eletroforese em gel de
agarose. Pode se verificar que a digestão do vetor pAE vazio, produz uma banda na região de
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3000 pb (Figura 19, poço 2). A digestão de pTARGET-fpspA1 e 3 (poços 3 e 4), libera uma
banda, referente aos insertos de pspA dos clados 1 e 3, de 1092 e 1119 pb, respectivamente. Os
genes pspA de ambos os clados havia sido previamente seqüenciados.
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Figura 19. Eletroforese em gel de agarose (1%). Análise de restrição dos plasmídeos pAE e pTARGET-pspA. 1Padrão de massa molar (1Kb plus DNA ladder); 2- Vetor pAE digerido com Kpn I e Xho I; 3- Plasmídeo
pTARGET-fpspA1, digerido com Kpn I e com Xho I; 4- Plasmídeo pTARGET-fpspA3, digerido com
Xho I e Kpn I.

O vetor pAE e os insertos, fpspA1 e fpspA3, obtidos por digestão com XhoI e KpnI,
foram purificados a partir do gel de agarose, tendo sido realizadas as reações de ligação entre o
vetor e os insertos purificados. Os produtos de ligação foram utilizados na transformação de
bactérias E. coli DH5α competentes. Colônias selecionadas em meio contendo ampicilina foram
utilizadas para as mini-preparações de DNA. Os clones de cada construção foram digeridos com
as enzimas Kpn I e Xho I e analisados em gel de agarose, mostrando a liberação dos insertos de
aproximadamente 1000 bp e uma banda em torno de 3000 pb, que confirmam a inserção dos
genes (fpspA1 e fpspA3) nos vetores de expressão (Figura 20).
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Figura 20. Eletroforese em gel de agarose (1%). Análise de restrição dos clones de pAE-pspA. 1- Padrão de massa
molar (1Kb plus DNA ladder); 2 a 9- plasmídeos derivados da ligação pAE com os fragmentos contendo
pspA-1 alternados, clone não digerido, seguido pelo mesmo clone digerido com Kpn I e Xho I; 10 a 15clones de pAE-pspA-3), alternados não digeridos e digeridos.
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4.2.2 Expressão de rFPspA em E. coli BL21-DE3
E. coli BL21-DE3 competentes foram transformadas com os vetores de expressão pAEfpspA1 e 3 ou com o vetor vazio (controle negativo de expressão). Foram obtidos transformantes
para ambas as construções. Algumas colônias de cada construção foram selecionadas e cultivadas
em meio líquido 2YT contendo ampicilina e induzidos com IPTG. Um clone de cada
transformante foi selecionado para que se estudasse a expressão e purificação das proteínas,
rFPspA1 e rFPspA3.
Os respectivos extratos protéicos foram analisados em gel de SDS-PAGE usando-se as
amostras induzidas e não induzidas com IPTG. Não foi possível verificar no gel uma diferença de
expressão, quando comparados os clones induzidos com seus controles não induzidos (Figuras 21
A e 21 B). No entanto, quando se comparam por Western blot (dados não apresentados) estes
extratos aos do controle negativo, é possível observar um aumento da expressão de uma banda na
região de 60 kDa, massa molar esperada para rFPspA, tanto para os induzidos quanto para os não
induzidos. Isto poderia indicar um possível escape na expressão antes da indução.
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Figura 21. Eletroforese em gel de Poliacrilamida, dos extratos protéicos de E. coli BL21-DE3 transformadas com
pAE-fpspA1 e pAE-fpspA3. A) 1 - Padrão de massa molar (Low Range, pré-corado, Bio-Rad); 2- pAE,
vetor vazio não induzido (NI); 3- pAE (I); 4- pAE-pspA1, não induzido (NI); 5- Mesmo, induzido (I). B)
Transformantes pAE-fpspA3. 1- Padrão de massa molar; 2- pAE, vetor vazio (NI); 3- pAE vazio (I); 4pAE-fpspA3 (NI); 5- pAE-fpspA3 (I).
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4.2.3 Purificação de rFPspA dos clados 1 e 3 (construção em pAE)
Após o estabelecimento do esquema de purificação para a rPsaA, as mesmas condições
foram empregadas na purificação de rFPspA1 e rFPspA3.

4.2.3.1 Purificação de rFPspA por cromatografia de afinidade
Uma vez que rFPspA foi expressa em fusão com uma cauda de histidina, sua afinidade
pela resina quelante de níquel foi utilizada como a principal etapa de purificação. Os precipitados
bacterianos dos cultivos de E. coli BL21-DE3 transformadas com os vetores de expressão pAEfpspA1 e pAE-fpspA3, foram ressuspendidos em tampão de equilíbrio, lisados por sonicação e
centrifugados. O Extrato Total, sobrenadante do lisado após centrifugação, foi submetido à
cromatografia de afinidade em uma coluna HiTrapTM-Chelating HP (Amersham Pharmacia
Biotech), previamente carregada com níquel. A eluição da rFPspA ocorreu nas mesmas
condições utilizadas para rPsaA (ítem 3.9.2.), exibindo um perfil cromatográfico muito parecido
com o apresentado para rPsaA (não apresentado).

Resultados

- 76 -

4.2.3.2 Purificação da rFPspA por cromatografia de troca iônica
Os procedimentos da purificação de rFPspA1 e rFPspA3 em Q-Sepharose foram os
mesmos utilizados para rPsaA (item 3.9.3). As Figuras 22 e 23 mostram os cromatogramas de
purificação de rFPspA1 e de rFPspA3, respectivamente, apresentando 3 picos principais, sendo
que o pico central é o que contém as proteínas recombinantes. Os demais picos são de proteínas
contaminantes, que foram posteriormente verificados por Western blot.
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Figura 22. Cromatografia em Q-Sepharose para purificação de rFPspA1. A fração protéica (10 mL) eluída da coluna
de Ni++-Sepharose, foi aplicada na coluna de troca iônica (HiTrap Q HP) previamente equilibrada em
tampão Tris 50 mM, pH 8. A eluição foi feita com um gradiente de NaCl (0-500 mM), usando-se um
fluxo de 0,5 mL/min em tampão de equilíbrio (linha vermelha). O pico majoritário (barra verde) foi
coletado para ser identificado por Western blot.
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Figura 23. Cromatografia em Q-Sepharose para purificação de rPspA3. A fração protéica (10 mL) eluída da coluna
de Ni++-Sepharose, foi aplicada na coluna de troca iônica (HiTrap Q HP) previamente equilibrada em
tampão Tris 50 mM, pH 8. A eluição foi feita com um gradiente de NaCl (0-500 mM), usando-se um
fluxo de 0,5 mL/min em tampão de equilíbrio (linha vermelha). O pico majoritário (barra verde) foi
coletado para ser identificado por Western blot.

4.2.3.3 Análise da purificação de rFPspA por SDS-PAGE e Western blot
As frações de purificação de rFPspA1 em colunas de Ni++-Sepharose e Q-Sepharose,
foram separadas em SDS-PAGE e coradas com corante comassie blue (Figura 24 A). Não foi
possível observar a banda referente a rFPspA1 no Extrato Total (extrato inicial). No entanto,
pode se observar uma banda majoritária localizada em torno de 60 kDa, na fração eluída da Ni++Sepharose, além de pequena quantidade de contaminantes de maior e menor massa molar. A
fração eluída da Q-sepharose, mostra uma banda bem distinta, livre dos contaminantes.
Da mesma forma, as frações de purificação de FPspA3 foram analisadas por SDS-PAGE.
Também nesta construção, não foi observada uma banda clara de rFPspA3 no Extrato Total
(Figura 24 B). A banda esperada para rPspA3 em torno de 60 kDa, está bem definida nas frações
eluídas das colunas de Ni++-Sepharose e de Q-Sepharose. Os contaminantes visíveis na fração
eluída da Ni++-Sepharose foram eliminados pela cromatografia na Q-Sepharose.
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Figura 24. Eletroforese em gel de poliacrilamida das frações de purificação de rFPspA1 e rFPspA3. A) 1- Padrão de
massa molar (Low Range; 2 – Extrato inicial de BL21(DE3)-pAE-fpspA1; 3 – Fração eluída da coluna de
Ni++-Sepharose com Tris 50 mM pH 8, imidazol 250 mM; 4- Fração eluída da coluna Q-Sepharose com
tampão Tris 50 mM, gradiente de NaCl de 0-500 mM; B) 1- Padrão de massa molar; 2 – Extrato inicial de
BL21(DE3)-pAE-fpspA3; 3 – Fração eluída da coluna de Ni++-Sepharose com Tris 50 mM pH 8,
imidazol 250 mM; 4- Fração eluída da coluna Q-Sepharose com tampão Tris 50 mM, gradiente de NaCl
de 0-500 mM.

As frações de purificação de rFPspA, clados 1 e 3 foram analisados por Western blot
utilizando anticorpos específicos contra rFPspA1 e rFPspA3 para confirmar a identidade das
bandas observadas em SDS-PAGE. Na Figura 25, pode-se observar que os anticorpos antirFPspA1 e anti-rFPspA3, reagiram com uma banda na região de 60 kDa, confirmando a
identidade das proteínas recombinantes purificadas.

106

1

2

3

1

4

2

3

4

106

77

77

51

51

36

36

28

28
(A)

rFPspA

(B)

Figura 25. Western blot das frações de purificação de rFPspA1 e rFPspA3: A) rFPspA1/anticorpo anti-rFPspA1.
purificada, eluída da Ni-Sepharose. 1- Extrato inicial (sobrenadante do Sonicado); 2- Fração eluído da
Ni++-Sepharose com tampão Tris 50 mM com imidazol 250 mM; 3- Fração eluída da coluna Q-Sepharose
com gradiente de NaCl 0-500 mM 4- Extrato Total de Streptococcus pneumoniae; B) rFPspA3/anti corpo
anti-rFPspA3, 1- Extrato total (sobrenadante do Sonicado); 2- Fração eluído da Ni++-Sepharose com
tampão Tris 50 mM com imidazol 250 mM; 3- Fração eluída da coluna Q-Sepharose com gradiente de
NaCl (0-500 mM).
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4.2.3.4 Rendimento de purificação de rFPspA (construção em pAE)
A purificação de rFPspA1 foi feita a partir de um cultivo de aproximadamente 100 mL e o
Extrato Total obtido após a sonicação, continha 26 mg totais de proteína rFPspA1 (Tabela 5).
A etapa de purificação na Ni++-Sepharose apresentou um fator de purificação igual a 13,
recuperando 2,0 mg de proteína. A cromatografia em Q-Sepharose eliminou as impurezas,
aumentando o fator de purificação para 24, considerando-se como 100% a recuperação de
rFPspA1 em cada uma das etapas de purificação, a recuperação de proteína recombinante
purificada foi igual a 1,1 mg. Portanto, o rendimento de rFPspA1 foi de 11 mg por litro de
cultivo.

Tabela 5 - Purificação da rFPspA1 a partir de BL21(DE3)-pAE-fpspA1
Amostra

Proteína.
Total* (mg)
26

Fator de
Purificação
1

Ni++-Seph-I 250b

2,0

13

Q-Seph-500c

1,1

24

ExtratoTotala

a) O Extrato Total foi obtido a partir de uma cultura de aproximadamente 100 mL, centrifugado e ressuspendido em
10 mL de tampão de sonicação e sonicado conforme descrito em materiais e métodos. b) Fração eluído da coluna
Ni++-Sepharose, com 250 mM de imidazol em tampão Tris 50 mM, pH 8. c) Fração eluído da coluna Mono QSepharose com gradiente (0-500 mM) de NaCl. * Concentração protéica determinada pelo método de Bradford.
Observação: considerou-se a recuperação da proteína igual a 100% em todas as etapas de purificação.

De forma semelhante, E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA3 apresentou em seu Extrato Total, 29
mg de proteína (Tabela 6). As etapas de purificação também foram eficientes e o rendimento
obtido foi semelhante. Quando extrapolados os dados, o rendimento seria de 11,2 mg de rFPspA3
purificada por litro de cultivo.
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Tabela 6 - Purificação da rFPspA1 a partir de BL21(DE3)-pAE-fpspA3
Amostra
Extrato Totala

Proteína Total* Fator de
(mg)
Purificação
29
1

Ni++-Seph-I 250b

2,3

13

Q-Seph-500c

1,1

26

a) O Extrato Total foi obtido a partir de uma cultura de aproximadamente 100 mL, centrifugado e ressuspendido em
10 mL de tampão de sonicação e sonicado conforme descrito em materiais e métodos. b) Fração eluído da coluna
Ni++-Sepharose, com 250 mM de imidazol em tampão Tris 50 mM, pH 8. c) Fração eluído da coluna Mono QSepharose com gradiente (0-500 mM) de NaCl. * Concentração protéica determinada pelo método de Bradford.
Observação: considerou-se a recuperação da proteína igual a 100% em todas as etapas de purificação.

Os cultivos para produção de rFPspA dos dois clados apresentam uma quantidade inicial
de proteínas totais próximas (26 e 29 mg) e o rendimento final foi comparável (aproximadamente
12 mg/L). Portanto, estes resultados sugerem que ambos os clones expressam as proteínas
recombinantes em níveis equivalentes.
4.3 CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA IMUNOGENICIDADE E DA REATIVIDADE
DOS ANTI-SOROS GERADOS CONTRA AS PROTEÍNAS RECOMBINANTES
Camundongos BALB/c, em grupos de 6 animais, foram inoculados com diferentes
combinações das proteínas recombinantes purificadas, com Adjuvante Completo de Freund
(CFA) ou Al(OH)3, em aplicações subcutâneas, com os respectivos controles, de acordo com a
Tabela 7. A vacina Pneumo-23 foi aplicada por via intraperitonial. Os soros foram coletados 3
semanas após a primeira inoculação, reunidos em um único “pool” para cada grupo e analisados
por ELISA quanto à presença de anticorpos anti-rPsaA, anti-rFPspA1 e anti-rFPspA3.
Pode-se observar que as proteínas recombinantes isoladas, administradas em CFA,
induziram altos títulos de anticorpos contra as proteínas homólogas, mas com baixa reatividade
cruzada contra as proteínas heterólogas (Tabela 7). Por outro lado, quando as proteínas foram
administradas conjuntamente, usando-se CFA como adjuvante, os títulos foram inferiores aos
obtidos com cada proteína injetada separadamente. Este efeito foi menos evidente usando-se
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Al(OH)3 como adjuvante. A Vacina Pneumo-23, composta de polissacarídeos de 23 sorotipos,
não induziu a formação de anticorpos contra estas proteínas.

Tabela 7 – Indução de anticorpos contra as proteínas recombinantes

Títulos obtidos por ELISA
Grupos

rPsaA

rFPspA1

rFPspA3

rPsaA/CFA
(G1)
rFPspA1/CFA
(G2)
rFPspA3/CFA
(G3)
rPsaA +rFPspA1 +
rFPspA3/CFA
(G4)
rPsaA + rFPspA1 +
rFPspA3/Al(OH)3)
(G5)
Vacina Pneumo-23
(G6)
Salina
(G7)

62.828

16

58

0

87.790

156

100

448

153.229

24.584

6.489

40.799

57.738

30.411

101.105

< 50

< 50

< 50

0

0

0

Camundongos BALB/c imunizados com 10 µg das proteínas recombinantes em CFA na 1ª dose e em IFA nas 2ª e 3ª
doses (a 14 e 28 dias). Os grupos imunizados com as proteínas recombinantes em Al(OH)3 receberam 2 doses em
iguais condições. Os títulos de anticorpos foram obtidos por ELISA.

4.3.1 Análise da reatividade dos anti-soros verificada por Western blot contra extratos de S.
pneumoniae
Visando verificar se os anticorpos produzidos por camundongos inoculados com as
proteínas recombinantes e suas combinações reconheceriam as proteínas nativas, os soros obtidos
de cada grupo de animais foram utilizados em Western blot contra extratos de cepas de S.

pneumoniae que expressam PsaA e PspA dos clados 1 ou 3. Pode-se observar que o soro de
camundongos imunizados com a rPsaA (anti-rPsaA, G1) reconheceu PsaA em ambas as cepas de
pneumococos (Figura 26), coluna 1 e 8. O soro de animais imunizados com rFPspA1, anti-
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rFPspA1 reconheceu a respectiva proteína nativa, PspA1 no extrato total de S. pneumoniae
(Figura 26, coluna 2), mas não a da cepa heteróloga, PspA3 nativa (Figura 26, coluna 9). O antisoro anti-rFPspA3 reconheceu a proteína PspA3 nativa no extrato de pneumococo (Figura 26,
coluna 10) e apresentou ainda, baixa reatividade cruzada contra a PspA1 nativa, da cepa 435/96
(Figura 26, coluna 3). Embora pareça ter ocorrido agregação e/ou degradação das proteínas nos
respectivos extratos bacterianos, estas bandas não são reconhecidas nas cepas heterólogas. Os
grupos de animais inoculados com as combinações das proteínas recombinantes (G4, com
adjuvante de Freud, e G5, com Al(OH)3, como adjuvante) induziram anticorpos que
reconheceram as proteínas nativas de Streptococcus de ambas as cepas (Figura 26, colunas 4, 5,
11 e 12).
Extrato d e S.p c ontendo PspA1
Extrato d e S.p c ontendo PspA3
1

2

3 4

5 6

7

8

9 10 11 12 13 14

97,4
rFPspA1

rFPspA3
66,2

rPsa A

45,0
31,0
21,5

Figura 26. Western blot de Extrato Total de cepas de Streptococcus pneumoniae que expressam PspA1 (cepa
435/96) ou PspA3 (cepa 259/98). Os poços de 1 e 8 foram incubados com anti-soro de G1 (rPsaA); 2 e 9
com anti-soro de G2 (rFPspA1); 3 e 10 com anti-soro de G3 (rFPspA3); 4 e 11 com anti-soro de G4
(rPsaA+rFPspA1 e 3); 5 e 12 com anti-soro de G5 (rPsaA e rFPspA1 e 3); 6 e 13 de G6 (Vacina Pneumo23); 7 e 14 de G7 (Salina).

4.4 EXPERIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA ESCALONAMENTO DA EXPRESSÃO E
PURIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS rPsaA, rFPspA1 E rFPspA3
Para o escalonamento e a obtenção de cultivos em alta densidade celular, é necessário
alcançar DO600nm > 5074,115. As três cepas de BL21(DE3) transformadas com os respectivos
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vetores de expressão foram inicialmente analisadas quanto à recuperação das colônias a partir de
estoques em glicerol mantidos a –70°C. Amostras foram plaqueadas em meio sólido 2YT, com e
sem ampicilina. Observou-se que a construção BL21(DE3)-pAE-psaA apresentou 0,05% de
colônias resistentes a ampicilina (AmpR), a construção com pAE-fpspA1, 5,5% AmpR e pAEfpspA3, 0,4% AmpR. Porém, o número de células totais em meio sem Amp estava alto,
aproximadamente 100.000 CFU/mL. Estes resultados indicam que o plasmídeo estava sendo
perdido durante o processo de congelamento.

4.4.1 Cultivo de E. coli BL21(DE3) transformada com pAE-fpspA3 em meio rico 2YT/Amp.
Inicialmente foram realizados cultivos em shaker com E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA3
com e sem indução por IPTG. Os cultivos foram acompanhados medindo-se a DO600nm a cada
hora durante todo o cultivo. A adição de IPTG (1 mM) foi às 3,5 h de cultivo, quando a DO600nm
estava 0,88. Pode-se notar que as curvas de crescimento apresentam um perfil semelhante, tanto
para o cultivo não induzido quanto para o cultivo induzido por IPTG (Figura 27). Em geral é
esperado que após a indução, o cultivo apresente uma diminuição significativa do crescimento,
devido ao estresse metabólico imposto às células, o que não ocorreu neste caso. As amostras de
2; 3,5; e 6,5 h dos cultivos foram utilizadas para analisar a estabilidade do plasmídeo. As
amostras foram plaqueadas em 2YT e em 2YT/Amp. Verificou-se que antes da indução, na
segunda hora, havia 1% AmpR; na hora da indução, a 3,5 h, existia 0,4% AmpR; a 6,5 h havia
0% AmpR, tanto para o cultivo não induzido, quanto para o induzido. Já o plaqueamento no meio
sem antibiótico apresentou um crescimento de aproximadamente 100%.
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Figura 27. Curvas de crescimento dos cultivos de E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA3 em meio 2YT em shaker:
Cultivo não induzido e induzido por IPTG (0,1 mM). A adição de IPTG foi a 3,5 h do cultivo.

A resistência a Amp se dá por uma β-lactamase secretada no meio; por este motivo em
placas de meio sólido com Amp pode-se observar micro colônias (ou satélites). Uma forma de
minimizar esse problema é aumentar a quantidade de Amp no meio. Desta forma, esperamos
manter uma maior porcentagem de AmpR na população do cultivo. Foram realizados cultivos
com E. coli BL21(DE3)-pAE-pspA3, nas mesmas condições (0,1g Amp/L) ou com concentração
10 vezes maior de Amp (1g/L), Figura 28. O cultivo com Amp (1 g/L) apresentou 67% de AmpR
antes da indução e 13% AmpR no final do cultivo. O cultivo nas condições normais (0,1g/L)
confirmou os resultados anteriores. Verifica-se um aumento na fase Lag, no cultivo com maior
concentração de Amp, o que era esperado. A percentagem de colônias AmpR ao longo e ao final
do cultivo foi maior quando utilizou-se maior concentração de ampicilina.

Resultados

- 85 -

IPTG/Amp (0,1 g/L)
IPTG/Amp( 1g/L)
Não Induzido/Amp (0,1 g/L)

0 % AmpR

9
8
DO (600nm)

7
IPTG

6

0,19 % AmpR

5

13 % AmpR

4
3
2
1

67 % AmpR

0
0

1

2

3

4

5
6
Tempo (h)

7

8

9

10

11

Figura 28. Curvas de crescimento dos cultivos de E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA3. Cultivo em shaker: com Amp
0,1g/L e 1g/L. A indução foi com IPTG 1mM. A adição de IPTG foi na 6ª h de cultivo.

Estes mesmos experimentos foram realizados para a construção BL21(DE3)-pAE-psaA e
as curvas apresentaram um perfil similar. Foram também realizados cultivos com a construção
BL21(DE3)-pAE-fpspA1 em Amp 0,1 g/L. Os cultivos não induzido e induzido por IPTG (1
mM) apresentaram curvas de crescimento com perfis semelhantes e portanto será apresentada
apenas a curva para o cultivo não induzido. Este cultivo começou com DO600 nm = 0,1 e 58% de
células AmpR; no momento da indução apresentou 30% AmpR; já no final do cultivo verificouse por plaqueamento, apenas 6,3% de colônias AmpR (Figura 29).
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Figura 29. Curva de crescimento de E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA1. Cultivo em shaker: não induzido.

Amostras deste cultivo foram analisadas por SDS-PAGE e por Western blot (Figuras 30,
A e B). Através de SDS-PAGE, não foi possível identificar com clareza uma banda na região de
60 kDa referente à proteína recombinante após a indução, como já demonstrado para o cultivo a
DO mais baixas. O Western blot mostra a expressão de rFPspA1 antes da indução por IPTG.
Uma hora antes da indução, a intensidade relativa (% relativa) da banda é 21% do total, e vai
diminuindo com o tempo, independente da indução (Figura 30, B). Este resultado é contrário ao
esperado. O sistema parece não estar reprimindo a expressão da proteína recombinante antes da
adição do indutor.
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Figura 30. (A) Eletroforese em gel de poliacrilamida (12%) e (B) Western blot dos extratos totais de amostras do
cultivo de E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA1: 1- 30 min. antes da indução com IPTG; 2- 0 h de indução; 42 h de indução. PM- Padrão de massa molar (Low Range Bio Rad);

Para tentar resolver o problema com o escape de expressão, nos próximos experimentos
foi adicionada glicose, que poderia funcionar como um repressor do sistema operon Lac; com
isso esperava-se uma melhoria na recuperação de células AmpR e da expressão.

4.4.2 Cultivo de E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA1 em fermentador em meio 2YT.
Foi realizado um cultivo em biorreator de 5 L em meio 2YT com 1g/L de Amp, glicose 2
g/L e indução por IPTG 1 mM, com a finalidade de se obter uma quantidade maior da rFPspA1.
Pode-se verificar na Figura 31, que a DO600 nm no momento da indução foi 7,3 e a observada no
final do cultivo, 15,5. Este resultado foi comparável ao obtido em shaker, que apresentou DO600
7,8 na hora da adição do indutor e 12,3 no final do cultivo.
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Figura 31 Curva de crescimento de E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA1 (azul) e curva de consumo de glicose em
biorreator de 5 L (vermelha). Cultivo em meio rico, 2YT. Indução com IPTG (1 mM) a 6 h.

A análise por SDS-PAGE e Western Blot das amostras do cultivo em biorreator, mostrou o
escape de expressão de rFPspA1 antes da adição do IPTG e redução dos níveis de expressão ao
longo do cultivo (Figura 32, A e B), confirmando os resultados obtidos em shaker.
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Figura 32. SDS-PAGE e Western Blot do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pAE-fpspA1 em meio 2YT em biorreator.
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De forma geral, estes experimentos indicaram que as construções baseadas em pAE não
foram estáveis em E. coli, e portanto, não seriam adequadas para o escalonamento da produção
das proteínas recombinantes. Vários problemas foram identificados, como baixa recuperação de
células contendo o plasmídeo a partir dos estoques a –20°C (perdas elevadas de células
resistentes a Amp durante o cultivo), não alteração nas curvas de crescimento dos cultivos após
indução e vazamento de expressão antes da indução. Portanto, decidimos realizar novas
construções para expressão de fragmentos de PspA, utilizando um vetor de baixa cópia, baseado
em pET com resistência a kanamicina, na expectativa de estabilizar as cepas recombinantes e
aperfeiçoar a expressão.
4.5 EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DE rFPspA1 USANDO O VETOR pET-37b(+)

4.5.1 Construção do vetor de expressão pET37-fpspA1
Os vetores pAE-fpspA1 e pET-37b(+), de 5932 pb, foram digeridos com as enzimas de
restrição Nde I e EcoR I e os produtos analisados em eletroforese em gel de agarose. A digestão
de pET-37b(+) com estas enzimas deve eliminar o fragmento CBD, o S-tag e o sítio de trombina
(660 pb). As bandas verificadas no gel de agarose, referentes ao inserto fpspA1 e ao vetor pET37b(+) digerido, foram purificadas do gel. Uma reação de ligação foi realizada para inserir o gene
fpspA1 no vetor de expressão pET37, nos sítios de restrição Nde I e EcoR I. O produto desta
reação foi utilizado na transformação de bactérias E. coli DH5α competentes. Colônias
selecionadas em meio contendo kanamicina foram utilizadas para as mini-preparações de DNA,
que foram analisadas em gel de agarose.
Para verificar se os plasmídeos continham o inserto, fpspA1, foram realizadas digestões
dos plasmídeos de 4 clones com as enzimas Nde I e EcoR I. Os produtos foram analisados em gel
de agarose, onde se pôde observar a liberação dos insertos (de aproximadamente 1000 bp) e uma
banda em torno de 5200 pb, que corresponde ao vetor pET-37b(+) sem o fragmento fpspA1
(Figura 33). Estes resultados demonstram que o vetor para expressão de rFPspA1 em E. coli foi
adequadamente construído. O gene fpspA1 havia sido previamente seqüenciado.
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Figura 33. Eletroforese em gel de agarose. Análise de restrição dos clones da construção pET-fpspA1. 1 Padrão de
massa molar (1 kb plus DNA ladder); 2- Vetor pET não digerido; 3, 5, 7 e 11- clones de 1-4 não
digeridos; 4, 6, 8 e 12- clones 1-4 digeridos com EcoR I e Nde I; 10- DNA de colônia satélite digerido
com EcoR I e Nde I.

4.5.2 Cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em meio 2YT em shaker
E. coli BL21-DE3 competente foi transformada com o novo vetor de expressão pETfpspA1. As colônias resistentes a kanamicina foram estocadas em glicerol a – 20°C até serem
utilizadas. A recuperação de colônias a partir do estoque de glicerol a –20°C, em meio sólido
2YT/Kan foi realizada com sucesso. Amostras do estoque a –20°C foram plaqueadas em 2YT e
2YT/Kan, demonstrando recuperação de 100% de colônias KanR.
Todos os pré-inóculos usados apresentaram entre 95-100% KanR. O cultivo em shaker de

E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em 2YT/Kan foi realizado sem indução e com indução por
IPTG. A indução foi realizada a 2,5 h com uma DO 600nm de aproximadamente 2,0. Pode se notar
que as curvas de crescimento apresentam uma diferença na velocidade de crescimento do
induzido em relação ao não induzido (Figura 34). A recuperação de colônias KanR foi muito boa:
o cultivo em 2YT, não induzido. apresentou 97% KanR a 0 h e na 10a h havia 100% de KanR; no
cultivo em 2YT induzido, obtivemos 97% a 0 h, 92% a 3,5 h e 100% a 7,5 h. O cultivo induzido
apresentou uma fase exponencial mais curta, dentro do esperado.
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Figura 34. Curva de crescimento do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker. Cultivos (2YT + Kan)
não induzidos e induzidos com IPTG 1mM. A adição do indutor foi na 2,5 h do cultivo.

A análise da expressão de rFPspA1 por SDS-PAGE e por Western Blot mostrou a
expressão da proteína recombinante através de SDS-PAGE, comprovada por Western Blot (Figura
35). Pode se observar pelos dados de densitometria, que não ocorreu expressão significativa antes
da indução e que a expressão aumentou de 7% a 20% até a 5a hora da indução, diminuindo para
14% na 7a hora.
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Figura 35. SDS-PAGE e Western Blot do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio 2YT
induzido com IPTG (1mM); % relativa da banda obtida de SDS-PAGE, análise por densitometria.
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4.5.3 Cultivo em meio 2YT com indução por lactose em shaker
Foram realizados cultivos de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em meio rico 2YT, onde se
testou a indução com lactose, analisando o consumo de lactose e a expressão de rFPspA1. Podese observar que o crescimento e indução com lactose seguem um padrão comparável ao obtido
com IPTG (Figura 36). O consumo de lactose foi de aproximadamente 45%. A lactose, além de
estar sendo utilizada como um indutor, pode estar servindo como fonte de carbono para a
bactéria.
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Figura 36. Curva de crescimento do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio 2YT: Curva de
crescimento referente ao cultivo não Induzido; Curvas de crescimento referentes: ao cultivo induzido com
IPTG 1 mM (Induzido por IPTG); ao cultivo Induzido com lactose 28 mM (Induzido por Lactose);
Concentração de lactose (g/L). O indutor foi adicionado ao meio, na 3ª h de cultivo.
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Figura 37. SDS-PAGE de amostras do cultivo E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio 2YT e com
indução por lactose. Padrão de massa molar (MM).

O SDS-PAGE das amostras do cultivo realizado em meio rico, 2YT, revelou que a lactose
induziu a expressão de rFPspA1, uma hora após a adição desta ao meio (Figura 37), assim como
na indução com IPTG.
Foi verificado nos cultivos em meio 2YT, que pode ocorrer um pequeno escape de
expressão da rFPspA1, observável apenas por Western blot. No entanto, a adição de glicose (2 ou
4 g/L) retardou ou inibiu este escape (dados não apresentados).

4.6 PURIFICAÇÃO DE rFPspA1 POR CROMATOGRAFIAS DE AFINIDADE E DE TROCA
IÔNICA, CONSTRUÇÃO EM pET-37b(+)
A fim de se comparar o rendimento de rFPspA1 obtido do cultivo de E. coli BL21(DE3)pET37-fpspA1 com o verificado para a construção anterior (pAE-fpspA1), foi realizado um
processo de purificação semelhante. Para a purificação da proteína recombinante partiu-se de um
cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1 em meio 2YT/Kan. A purificação foi realizada a
partir de um volume de 200 mL de cultivo em shaker, onde a massa celular foi ressuspensa em
tampão apropriado e rompida por sonicação. O lisado total foi centrifugado e o sobrenadante,
filtrado em membrana de 0,45 µm foi denominado Extrato Total. O Extrato Total foi equilibrado
com tampão de lise para ser utilizado nas cromatografias. Primeiramente a amostra foi aplicada a
uma coluna de Ni++-Sepharose previamnte equilibrada, que foi lavada com vários tampões de
eluição. A proteína recombinante foi eluída com imidazol, como já descrito. Pelo fato da fração
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eluída da cromatografia de afinidade conter ainda uma quantidade significativa de impurezas, a
fração foi submetida a uma coluna de troca iônica (Q-Sepharose), eluída com NaCl. As frações
cromatográficas foram coletadas e posteriormente analisadas por SDS-PAGE e por Western blot.
Pode se observar pela análise das amostras das frações cromatográficas em SDS-PAGE,
uma banda na região de 60 kDa referente à rFPspA1, que não é observada na amostra não
induzida (Figura 38). A fração F2-Ni não apresenta nenhuma banda visível no gel, indicando que
não ocorreu perda de rFPspA1 nas lavagens. A fração F3-Ni mostra uma banda majoritária na
região esperada para rFPspA1, com baixa proporção de contaminantes em relação às frações
anteriores. Como F3-Ni apresentava ainda algumas impurezas, esta foi submetida a uma nova
cromatografia (troca iônica). Estando a fração F3-Ni com alta concentração de imidazol e em
grande volume, a fração foi concentrada e lavada com Tris 25 mM, utilizando-se uma membrana
com cut off de 10 kDa. Quando a força iônica diminuiu, verificou-se sobre a membrana, a
formação de um precipitado. Uma alíquota de F3-Ni concentrada, contendo o precipitado, foi
analisada por SDS-PAGE (Figura 38, poço 7) e mostrou além da proteína de interesse (rFPspA1),
outras proteínas, que são aqui consideradas como impurezas. A F3-Ni contendo o precipitado foi
centrifugada a 12000 g por 30 min e o sobrenadante analisado em SDS-PAGE, demonstrando
uma considerável eliminação de impurezas. O precipitado proveniente da fração F3-Ni
concentrada foi analisado por SDS-PAGE e também por Western blot, apresentando uma grande
quantidade de impurezas e uma baixa concentração de rFPspA1 insolúvel (dados não
apresentados). Portanto, a F3-Ni concentrada e clarificada foi aplicada a uma coluna de troca
iônica, Q-Sepharose e a eluição foi feita em gradiente de NaCl. As frações de F1-Q à F3-Q não
apresentaram bandas. A fração F4-Q mostra bandas de impurezas nas regiões abaixo de 30 kDa e
acima de 66 kDa. A fração F5-Q apresenta uma banda na região de 60 kDa, referente à rFPspA1.
A F6-Q apresenta uma baixa concentração de rFPspA1, porém com muitas impurezas. Já as
frações F7-Q e F8-Q parecem ter mais impurezas que rFPspA1.
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Figura 38. SDS-PAGE de frações de purificação de rFPspA1 apartir de extratos de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1.
1- Marcador de massa molar (MM); 2- Extrato total de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1, não induzido
(NI); 3- Extrato total de E .coli BL21(DE3)-pET-fpspA1, induzido com IPTG; 4- F1-Ni; 5- F2-Ni; 6- F3Ni; 7- F3-Ni concentrado em membrana de 10 kDa; 8- Sobrenadante do concentrado em 10 kDa; 9- MM;
10- F1-Q; 11- F2-Q; 12- F3-Q; 13- F4-Q; 14- F5-Q; 15- F6-Q; 16- F7-Q; 17- F8-Q.

As frações provenientes das duas cromatografias foram analisadas por Western blot,
confirmando a identidade da proteína recombinante (rFPspA1), reconhecida pelo anticorpo antirFPspA1 (Figura 37). A fração F5-Q, contendo a rFPspA1 purificada (Figuras 38, poço 7), foi
utilizada em experimentos de imunização de camundongos para avaliação da imunogenicidade.
1
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Figura 39. Western blot de frações de purificação de rFPspA1 apartir de extratos de E. coli BL21(DE3)-pETfpspA1. 1- Extrato total não induzido (NI); 2- Extrato total induzido por IPTG; 3- Extrato total
(clarificado); 4- F3-Ni; 5- F3-Ni concentrado em membrana de 10 kDa; 6- Sobrenadante do concentrado
em 10 kDa; 7- F5-Q; 8- Extrato total de E. coli sem o plasmídeo; 9- Extrato total de Streptococcus
pneumoniae (linhagem 435/96, sorotipo 1).
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4.6.1 Rendimento de purificação de rFPspA1 na construção em pET
O Extrato Total (sobrenadante da bactéria lisada) continha 125 mg de proteínas (Tabela
8). A densitometria da SDS-PAGE do Extrato Total (Figura 40, A) mostrou que 16% desta,
apresentou a massa molar esperada para rFPspA1, o que corresponderia a 20 mg, considerando-se
a aproximação de que este pico seria majoritariamente a proteína recombinante. Para se
determinar a percentagem de proteína específica, rFPspA1, em cada uma das frações da
purificação, foram realizadas análises por densitometria das amostras separadas em SDS-PAGE
referentes a cada fração do processo.
A fração F3-Ni-10 kDa, refere-se à fração de eluição da Ni-Sepharose com imidazol que
contém a maior quantidade da proteína recombinante, após concentração em membrana de 10
kDa. Esta fração continha 31 mg, com aproximadamente 55% de rFPspA1, o que representaria 17
mg. Isto significa uma recuperação de aproximadamente 84% da proteína recombinante nesta
etapa, com um fator de purificação de 3,5 (Tabela 8). O sobrenadante clarificado desta fração
(F3-Ni-10 kDa/clarificado) eliminou uma parte dos contaminantes, mas também rFPspA1, com
uma recuperação total de 65% e fator de purificação 4,0. Na última etapa de purificação em QSepharose, recuperou-se 6 mg, com 89% de proteína recombinante (Figura 40, C), ou seja 5 mg
de rFPspA1. Esta etapa apresentou uma menor recuperação, ao redor 40% de proteína
recombinante ou 25% do total inicial, apresentando um fator de purificação global de 5,6 (Tabela
8).

Resultados

- 97 -

(B)

rFPspA1

(A)

(C)

Figura 40. Densitometria das frações de purificação de rFpspA1 dos cultivos de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em
shaker. A curva em verde representa a absorção, a curva rosa refere-se à linha de base. Lane 2 (A):
extrato inicial; Lane 8 (B): F3-Ni concentrada em membrana de 10 kDa e clarificada e o lane 6 (C): F5Q.
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Tabela 8 – Purificação de rFPspA1 de E. coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1

Amostras
Extrato Total
[F3-Ni 10 kDa]
[F3-Ni-10 kDa]
clarificado
F5-Q

Prot. Total rFPspA1
(mg)
(%)
125
16
31
55
21
6

rFPspA1
(mg)
20
17

63
89

13
5

Recuperação Fator de
(%)
Purificação
100
1
84
3,5
65 (77)*
25 (39)*

4,0 (1,1)*
5,6 (1,4)*

O extrato total provém de 200 mL de cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1. ( )* refere-se à percentagem de
recuperação e fator de purificação em relação ao passo anterior.

Estes

resultados

indicam

que

a

nova

construção

(pET37-fpspA1)

produziria

aproximadamente 30 mg de rFPspA1 por litro de cultivo, o que representa um aumento de 3
vezes no rendimento.
4.7 ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO EM HDF PARA PRODUÇÃO DE rFPspA1

4.7.1 Cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em meio mínimo definido HDF em shaker
Foi inicialmente realizado o cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 com HDF/Kan,
em shaker, com e sem indução por IPTG 1mM. A adição do indutor foi a 4,5 h, quando a
DO600nm estava em aproximadamente 1,5 (Figura 41). Pode se notar uma diferença no perfil da
curva de crescimento, quando comparados os cultivos induzido e não induzido. E. coli
BL21(DE3)-pET-fpspA1 inoculada em meio HDF sem kanamicina e sem indução mostrou
recuperação de 100% KanR ao longo de todo o cultivo. O cultivo induzido tem uma fase
exponencial mais curta que a do não induzido, o que está de acordo com a literatura.
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Figura 41. Curvas de crescimento e de consumo de glicose para o cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em
shaker em meio HDF/Kan: Curvas de crescimento dos cultivos: não Induzido (NI), Induzido com IPTG 1
mM; Consumo de glicose nos cultivos: não induzidos (Cons. glicose NI) e nos cultivos induzidos com
IPTG (Cons. glicose IPTG). A adição do indutor foi na 4,5 h.

A expressão da proteína recombinante é facilmente observada no SDS-PAGE e
comprovada por Western Blot (Figura 42); a expressão vai aumentando de 12 a 30% até a 5a h da
indução; neste caso não foi observada a diminuição da expressão.
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Figura 42. SDS-PAGE e Western Blot de amostras do cultivo em shaker, de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 meio
HDF induzido com IPTG (1 mM) a 4,5 h;% relativa da banda obtida por densitometria.

4.7.2 Cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em meio HDF com glicose ou glicerol

4.7.2.1 Indução com IPTG ou lactose
Foram realizados alguns experimentos com cultivos em shaker com meio definido,
HDF/glicose ou HDF/glicerol. Na indução, também foi investigado o uso de IPTG (1mM) ou de
lactose. A lactose pôde ainda ser testada como fonte de carbono (Figura 43). A recuperação de
colônias KanR foi de aproximadamente 90-100% do início do cultivo até o momento da indução.
Após 5 horas de indução por lactose a recuperação foi de 52% KanR. Os cultivos induzidos por
IPTG apresentaram recuperação de aproximadamente 17% KanR.
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Figura 43. Curvas referentes aos cultivos de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio HDF/glicose.
Curvas de crescimento dos cultivos: não induzido (NI), Induzido com lactose, Induzido com IPTG
(1mM); Curvas de consumo de glicose: para o cultivo não induzido (Cons. glicose NI), para o cultivo
induzido por lactose (Cons. glicose Lactose), para o cultivo induzido por IPTG (Cons. glicose IPTG);
Curva de consumo de lactose no cultivo induzido com lactose (Cons. Lactose). A adição do indutor foi a
4,5 h.

As curvas de consumo de glicose apresentaram um perfil semelhante para todos os
cultivos induzidos e não induzidos (NI) por lactose ou IPTG. O consumo de lactose nestes
experimentos foi baixo (10%). Estes mesmos experimentos foram realizados para o cultivo de E.

coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 com HDF/glicerol e se mostraram semelhantes (dados não
apresentados).
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As amostras dos cultivos foram analisadas por SDS-PAGE. No cultivo de E. coli BL21(DE3)pET-fpspA1 em meio HDF/glicose, a indução feita por IPTG ocorre 1,5 h depois da adição do
indutor, enquanto a indução por lactose ocorre de 2,5 a 3 h depois da adição (Figura 44).
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Figura 44. SDS-PAGE do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em HDF/glicose (20 g/L) Poço 1: Padrão de
massa molar (MM); 3-4,5: Amostras do cultivo controle, não induzido (NI); 5-10: Amostras induzidas
por lactose e/ou IPTG.

Resultados

- 103 -

Os dados de indução nos cultivos em HDF/glicose, foram analisados por densitometria
(Figura 45), confirmando que a indução de expressão por lactose ocorre mais tarde. Os resultados
para os cultivos de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em meio HDF/glicerol foram similares (não
apresentados).
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Figura 45. Densitometria a partir do SDS-PAGE das amostras do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em
shaker em meio HDF/glicose: Curvas para os cultivos: não induzido; Induzido por lactose; Induzido com
IPTG. A adição do indutor foi a 4,5 h do início do cultivo.

4.7.3 Cultivos de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 com HDF/glicose em pulsos em shaker
Foram realizados experimentos em shaker com HDF utilizando glicose como fonte de
carbono. Os cultivos começavam com concentração de glicose 5g/L e quando esta alcançou
valores próximos de zero, em 5 h, foi dado um pulso do substrato (10 g/L), Figura 46. Este foi
quase totalmente consumido em mais 5 h de cultivo.
Nestas condições, a DO600

nm

no final do cultivo alcançou aproximadamente 7 e

estabilizou-se. Para cultivos onde se dá o pulso de glicerol ou lactose, as curvas apresentam um
perfil similar (dados não apresentados). A formação de ácido acético nesses cultivos foi baixa.
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Figura 46. Curva de crescimento do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio HDF/glicose
com pulso de glicose: Curvas de: crescimento do cultivo não induzido; formação de ácido acético;
consumo de glicose durante o cultivo. O pulso de glicose foi dado na 5ª h.

4.7.4 Cultivos em HDF/glicose com indução por lactose, lactose + IPTG 0,1 mM e por
lactose + IPTG 1 mM
Foram realizados cultivos com HDF/glicose, com indução por pulso do indutor: lactose
10 g/L, lactose + IPTG 0,1 mM ou lactose + IPTG 1 mM. Todas as curvas de crescimento
apresentaram DO600 nm entre 10 e 12, após 10 h de cultivo (Figuras 47, 48 e 49). As curvas de
consumo de glicose, que começam com 5 g/L, chegam a zero em 5 h, ponto em que é adicionado
o indutor. No caso das curvas induzidas por lactose ou lactose + IPTG 0,1 mM é observado um
período de latência entre 5 e 7 h de cultivo (Figuras 47 e 48), o que não se verifica para o cultivo
com lactose + IPTG 1 mM (Figura 49). Este período de latência pode ser explicado pela troca de
glicose por lactose e pelo fato do cultivo ter ficado algum tempo sem a fonte de carbono. Pôde-se
observar que o consumo de lactose foi de quase 100% e a formação de ácido acético,
aproximadamente zero.
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Figura 47. Curva de crescimento de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio HDF/glicose (DO (600 nm) ).
Indução por lactose (Lactose); Curvas de: Consumo de glicose (Glicose); Consumo de lactose (Cons.
Lactose); formação de ácido acético (Ac. Acético). A adição do indutor foi na 5ª h de cultivo.

1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tempo (h)
DO (600 nm)

Cons. Lactose

Ác. Acético

Figura 48. Curva de crescimento de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio HDF/glicose (DO (600 nm) ).
Indução por lactose + IPTG (0,1 mM); Curvas de: Consumo de lactose (Cons. Lactose); formação de
ácido acético (Ac. Acético). A adição do indutor foi na 5ª h de cultivo.
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Figura 49. Curva de crescimento de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio HDF/glicose (DO (600 nm) ).
Indução por lactose + IPTG (1 mM); Curvas de: Consumo de glicose (Glicose); Consumo de lactose
(Lactose); formação de ácido acético (Ac. Acético). A adição do indutor foi na 5ª h de cultivo.

Amostras dos cultivos induzidos por pulsos de lactose com e sem IPTG foram analisadas
em SDS-PAGE (Figura 48). A expressão induzida por lactose é verificada aproximadamente 3,0 h
após a adição do indutor, com expressão máxima após 6 h. Na indução por lactose + IPTG 0,1
mM a expressão é observável entre 2-3 h da indução e é máxima após 3 h. Já na indução por
lactose + IPTG (1 mM) a expressão foi vista nitidamente a partir de 2 h e é máxima 3 h após.
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Estes dados são comprovados por densitometria (Figura 51). Estes resultados mostram
que o cultivo em HDF/glicose com indução apenas por lactose é eficiente, mas ocorre mais tarde
que a indução por lactose na presença de IPTG 0,1 ou 1 mM.
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Figura 50. SDS-PAGE de amostras do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em HDF/glicose.
Indução por lactose; lactose + IPTG 0,1 mM e por lactose + IPTG 1 mM. Poço 1-Padrão de massa molar
(MM). A adição do indutor foi na 5ª h de cultivo.
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Figura 51. Densitometria a partir do SDS-PAGE das amostras dos cultivos em shaker com HDF/glicose. Curvas de
Indução por: lactose (Lactose); por lactose + IPTG 0,1 mM e por lactose + IPTG 1 mM. A adição do
indutor foi na 5ª h de cultivo.

4.7.5 Cultivos em HDF/ glicerol com pulsos de lactose, de lactose + IPTG (0,1 mM) e de
lactose + IPTG (1 mM)
Foram realizados cultivos em shaker, em meio HDF usando-se o glicerol como fonte de
carbono. Os cultivos começavam com concentração de glicerol de 10 g/L e quando essa
concentração atingia valores próximos de zero, dava-se um pulso de aproximadamente 10 g/L de
lactose com ou sem IPTG. As curvas de consumo de glicerol chegam a zero em
aproximadamente 12 h (Figura 52). A adição do indutor (lactose 10 g/L, lactose + IPTG 0,1 mM
ou lactose + IPTG (1 mM)), ocorreu na 7a hora de cultivo. As curvas de crescimento apresentam
a DO600 nm próxima de 7, no tempo 10 h. Estas curvas apresentam perfis semelhantes e por isso
optamos por mostrar apenas as curvas do cultivo com pulso de lactose + IPTG 0,1 mM. Os
cultivos induzidos não apresentaram a fase de adaptação (latência), observada nos cultivos com
HDF/glicose. No entanto, houve pouco consumo de lactose após o pulso. Além disso, observouse pouco crescimento do cultivo após a indução.
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Figura 52. Curva de crescimento do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker em meio HDF/glicerol
(DO 600 nm). Curvas de: Consumo de glicerol durante o cultivo (Cons. Glicerol); consumo de lactose
(Cons. Lactose) e de formação de ácido acético (Ac. Acético). A adição do indutor (Lactose + IPTG 1
mM) foi na 7ª h de cultivo.

As amostras dos cultivos em HDF/glicerol foram analisadas por SDS-PAGE e a expressão
de rFPspA1 após indução por lactose foi baixa. Nestes experimentos temos indução e expressão,
porém, quase sem consumo da lactose. A lactose pode ser consumida concomitantemente com o
glicerol, que não é repressor catabólico da lactose (Figura 52). O cultivo com indução por lactose
+ IPTG 0,1 mM, apresentou uma banda expressiva na região de 60 kDa a partir da 8a h de
cultivo, 1-2 hora, após a indução (Figura 53). Já o cultivo induzido por lactose + IPTG 1 mM
exibiu no SDS-PAGE, um comportamento parecido, porém com a expressão mais elevada. Todos
os cultivos em HDF/glicerol apresentam expressão máxima, 2 h após a adição do indutor. Estes
resultados foram comprovados por densitometria (Figura 54).
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Figura 53. SDS-PAGE dos cultivos de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker. Cultivo em meio HDF/glicerol
com indução por lactose / IPTG 1 mM. Poço 1-Padrão de massa molar (MM). A adição do indutor foi na
7ª h de cultivo.
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Figura 54. Densitometria a partir do SDS-PAGE do cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em shaker com
HDF/glicerol. Curvas referentes à: Indução com IPTG 0,1 mM (IPTG 0,1 mM); com IPTG 1 mM (IPTG
1 mM); indução com lactose + IPTG 0,1 mM e com lactose + IPTG 1 mM. A adição do indutor foi na 7ª
h de cultivo.
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4.8 CULTIVO PRELIMINAR DE E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 EM BIORREATOR

4.8.1 Cultivo em HDF/glicose
Um cultivo foi realizado em meio HDF/glicose em biorreator de 5 L, coletando-se
alíquotas para serem analisadas posteriormente. Como as dosagens de glicose demoram em torno
de 20 min, tornando-se inviáveis para o acompanhamento do processo, usamos o aumento da
concentração de oxigênio dissolvido, como sinal do esgotamento da fonte de carbono (% OD >
50). Entre 7 e 8 h de cultivo houve um aumento da percentagem de oxigênio dissolvido; com
isso, esperava-se que a fonte de carbono estivesse se esgotando (concentração entre 0-1 g/L),
momento que seria ideal para a adição do indutor. Neste momento, deu-se um pulso de lactose
(20 g/L). Depois de finalizado o cultivo, algumas alíquotas foram separadas e aplicadas em
HPLC, a fim de se analisar alguns parâmetros, como consumo de glicose e de lactose, e a
quantidade de ácido acético formado durante o cultivo (Figura 55). Os resultados obtidos
indicaram que, no momento da adição da lactose (indutor), a fonte de carbono não havia sido
esgotada, o que não é ideal para indução da expressão da PspA recombinante.
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Figura 55. Cultivo de E. coli BL21(DE3)-pET-fpspA1 em biorreator em meio HDF/glicose (20 g/L): Curva de
crescimento (DO 600 nm); curva de consumo de glicose (Cons. Glicose); consumo de lactose (Cons.
Lactose); Percentagem de Oxigênio Dissolvido (OD%); formação de ácido acético (Ac. Acético). A
adição de indutor (na forma de pulso com lactose) ao meio de cultivo foi entre 7-8 h.

As amostras foram analisadas em SDS-PAGE e Western blot, e não se observou a
expressão da proteína recombinante. Isto poderia ser atribuído ao fato de a adição do indutor ter
ocorrido antes da glicose ter sido totalmente esgotada, o que poderia inibir a indução da
expressão.

5. DISCUSSÃO
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Infecções por Streptococcus pneumoniae representam um sério problema de saúde
pública, acometendo indivíduos de todas as idades, sobretudo crianças abaixo de 5 anos de idade
e adultos acima de 60 116 . Até a década de 1970, S. pneumoniae era uma das poucas bactérias que
se mantinha sensível à penicilina. Atualmente, existem isolados clínicos de linhagens resistentes
a quase todos os antibióticos disponíveis e linhagens multi-resistentes já foram caracterizadas 63.
Diversas linhas de pesquisa têm auxiliado no planejamento e estratégias de controle, na tentativa
de se reduzir a mortalidade e morbidade, causadas por infecções pneumocócicas

116, 117

. Nas

últimas décadas, características importantes desse agente têm sido apontadas, como por exemplo,
a caracterização de alguns fatores de virulência, como o polissacarídeo (PS) e proteínas de
superfície, como por exemplo, PsaA e PspA, que surgem como fortes candidatas a antígenos
vacinais118, 119. Visto que o PS é um dos principais fatores de virulência, uma primeira vacina
(Pneumo-23) foi desenvolvida apenas por PS de diversos sorotipos, embora esta tenha se
mostrado eficiente para uma parcela da população infectada (acima de 5 anos de idade), mostrouse pouco eficaz nos principais grupos de risco (abaixo de 5 anos de idade e maiores que 60). Para
ampliar o espectro de cobertura contra as infecções causadas por pneumococos, uma das
primeiras alternativas foi a conjugação de PS com proteínas carreadoras como, por exemplo, a
toxina diftérica mutada. Essa vacina mostra-se eficiente nos principais grupos de risco, porém
apresenta um alto custo. Diversas linhas de pesquisa estão sendo investigadas, visando o
desenvolvimento de uma vacina de ampla cobertura vacinal e de baixo custo. Uma das
características importante de um candidato vacinal seria sua expressão constitutiva e sua
conservação nas linhagens circulantes. Há indícios de que a PsaA apresenta essas propriedades.
Isso levou as Dras. Eliane N. Miyaji e Márcia Gamberini, em colaboração com a Dra. Maria
Cristina C. Brandileone (IAL) a estudos acerca da conservação dos genes psaA de 3 cepas dos
sorotipos mais prevalentes no Brasil (1, 6B e 14). Os experimentos foram desenvolvidos no
Laboratório de BCG Recombinante, do Instituto Butantan. Após a amplificação dos genes por
PCR, verificou-se que as seqüências eram praticamente idênticas às seqüências de psaA
disponíveis no GenBank. Em complemento, investigou-se a reatividade cruzada de anti-soro
gerado contra a rPsaA com um painel de cepas isoladas no Brasil, SILVA et al., 2004 (em fase de
elaboração)I. De forma geral, os resultados confirmaram a conservação de PsaA no cenário das

I

SILVA et al., São Paulo, 2004 (em fase de elaboração).
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cepas de pneumococos de ação invasiva, isoladas no Brasil, reforçando a possibilidade do
uso dessa proteína, como componente de uma vacina de ampla cobertura.

Expressão e purificação de rPsaA
A PsaA foi purificada pela primeira vez, a partir de S. pneumoniae sorotipo 22 F por
THARPE e RUSSEL (1996)120. Foi liberada e purificada das células por lise na presença de nlaurilsarcosino, seguida por precipitação com sulfato de amônio e subseqüente focalização
isoelétrica. O rendimento foi de 200 µg de PsaA por g de extrato total de pneumococo (massa
úmida). Este procedimento foi usado para caracterizar a PsaA, mas não seria conveniente para a
produção industrial como componente de uma vacina protéica. Assim sendo, necessitaria de uma
alternativa, como a expressão recombinante, na tentativa de encontrar um sistema satisfatório
para escalonamento.
O grupo de Pilling (1998)121 clonou o gene psaA no vetor pLE-30 que continha uma
seqüência codificadora de uma cauda de histidina. As bactérias transformadas com este vetor
foram cultivadas e em seguida a cultura foi lisada por uma prensa francesa, “French pressure”. O
sobrenadante foi submetido à cromatografia em DEAE-Sepharose e a cromatografia de afinidade.
A fração eluída apresentou uma pureza de 95% em SDS-PAGE e rendimento de 12 mg/L de
cultura. A proteína foi usada para ensaios preliminares de análise cristalográfica.
De, B.K. et. al., 1999

56

amplificou o gene psaA de S. pneumoniae e o clonou em um

sistema de expressão em Baculovírus. Para gerar baculovírus recombinantes expressando PsaA
pelo protocolo Bac-to-Bac, duas linhagens de células de inseto foram utilizadas (Sf9 e HighFive). A rPsaA foi parcialmente purificada por partição em tampão PBS/Triton X-114 e por
cromatografia em filtro de troca iônica fracamente básica. O rendimento foi de aproximadamente
2,5 mg/L de cultura. A expressão foi verificada por SDS-PAGE e por Western blot e ensaios de
ELISA mostraram que anti-soros anti-rPsaA reconheceram a proteína nativa (cepa 6B). Como se
verifica, estes dados apresentam um modelo difícil de trabalhar, além de um rendimento bem
abaixo daquele mostrado pelo grupo de Pilling121.
Em outro trabalho do grupo do De, B.K. (2000)122, a PsaA foi expressa em E. coli
HMS174-DE3/pLysS transformada com os plasmídeos pOPsaA.7 e pLF100. A cultura foi
centrifugada e tratada com lisozima, DNAse e Triton XR-114. Para remover o Triton do isolado
de rPsaA, aplicou-se a amostra a um filtro cromatográfico de troca iônica, como no trabalho
anterior. Para concentrar a rPsaA eluída, foi usada uma coluna de troca iônica (Q-100), a
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dessalinização foi feita usando-se um micro concentrador Centricon-100. A pureza da rPsaA foi
de aproximadamente 90%. O rendimento de purificação foi de 5 mg/L. Ambas as proteínas foram
testadas em camundongos e apresentaram respostas similares por ELISA. O rendimento é um
pouco melhor que o obtido no trabalho anterior deste mesmo grupo (De, B.K., 2000)122, porém
ainda abaixo do verificado para o grupo do Pilling121.
De, B.K et al, (2003)123, analisam por espectrometria de massa, uma PsaA recombinante
acilada. O gene psaA foi expresso como uma proteína acilada, não fusionada, em um sistema de
expressão em E. coli. Na purificação foi feito um primeiro tratamento com Triton XR-114, como
descrito no trabalho anterior, submetida a uma cromatografia em coluna DEAE-Sepharose,
seguido por uma cromatografia de afinidade. Paralelamente foi purificada a PsaA nativa a partir
de S. pneumoniae, usando processo similar. Para remover o restante de Triton XR-114 e o excesso
de sal, algumas diálises foram necessárias. O rendimento da rPsaA purificada foi de 8-10 mg/L
de cultivo, resultado próximo ao obtido por Pilling121. A análise da rPsaA por espectrometria de
massa confirmou 98% da seqüência esperada para a proteína.
As diversas tentativas de expressão e de purificação de PsaA descritas até o momento,
utilizam-se de processos laboriosos e/ou obtém baixo rendimento de proteína recombinante.
Diante da possibilidade de inclusão desta proteína em uma nova vacina anti-pneumocócica
protéica combinada, surgiu a necessidade de se desenvolver um processo de expressão e
purificação mais eficiente.
É neste contexto que se insere a primeira parte desta tese, onde nosso objetivo foi melhorar
os processos para a expressão e purificação de rPsaA maximizando o rendimento. Neste projeto o
gene psaA (930 pb) foi clonado sem a seqüência sinal e com uma a cauda de histidina no vetor de
expressão em E. coli-pAE. Os cultivos foram realizados em meio 2YT e a indução foi feita por
IPTG. A rPsaA foi expressa na forma solúvel em E. coli BL21-DE3 e um processo de purificação
simplificado foi desenvolvido de acordo com o esquema a seguir (Figura 56), esquema também
utilizado para a purificação de rFpspA1 e rFPspA3. Cabe ressaltar que a sonicação não é aplicada
à larga escala, assim sendo, a sonicação pode ser substituída por moinho de bolas ou prensa
francesa (alta pressão).
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Cultivo de E. coli BL21(DE3)-pAE-psaA
Indução por IPTG/
Centrifugação
Precipitado bacteriano
Sonicação/
Centrifugação
Extrato Total
Cromat. Ni-Sepharose/
Eluição Imidazol
Fração F3-Ni
Concentração/diafiltração
tangencial (10 kDa)
[F3-Ni/10 kDa]
Centrifugação
[F3-Ni/10 kDa/Clarificado]
Cromat. Q-Sepharose
F5-Q (rPsaA Purificada)
Figura 56. Esquema do processo de purificação da PsaA recombinante.

A purificação de rPsaA a partir do Extrato Total foi realizada inicialmente por
cromatografia de afinidade em coluna Ni++-Sepharose e a eluição foi feita por imidazol. A análise
por SDS-PAGE e Western blot das frações coletadas durante esta cromatografia confirmaram a
eluição de rPsaA por imidazol (a partir de 50 mM). Portanto, fixou-se a concentração de 250 mM
de imidazol, a fim de se evitar o arraste de eluição da proteína de interesse nas frações e com isso
obteve-se um pico majoritário referente a rPsaA em uma única fração. Pelo fato de ainda restar
uma quantidade significativa de proteínas contaminantes de alta e baixa massa molar, esta fração
foi submetida à cromatografia de troca iônica. Esta cromatografia eliminou principalmente os
contaminantes de baixa massa molar (abaixo de 30 kDa), mas não conseguiu eliminar totalmente
os de alto peso (acima de 40 kDa). A recuperação de rPsaA foi de 10 mg/L de cultura, o que é
comparável aos rendimentos descritos na literatura. Porém, o processo desenvolvido envolve um
menor número de etapas de purificação quando comparado com os demais processos descritos;
mesmo assim, ainda será necessário o aprimoramento das condições de cultivo e otimização do
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processo de purificação, para a ampliação da escala de produção. A rPsaA purificada mostrou ser
funcional, inibindo a adesão dos pneumococos às células epiteliais (experimentos realizados em
nosso laboratório, pela Dra. Eliane N. Miyaji) e os soros produzidos contra a rPsaA
reconheceram a PsaA nativa em extratos celulares de pneumococos, SILVA et al, 2004 (em fase
de elaboração) II.
A expressão de rPsaA continua sendo investigada em outros sistemas. O grupo do Cullen
(2003)124 construiu e avaliou um plasmídeo (pDUMP) para a expressão de lipoproteínas em E.

coli BL21(DE3)pLysS. Neste sistema foi mostrado que o alto nível de expressão de proteínas
recombinantes aciladas ocorre quando são induzidas as seqüências que codificam formas
processadas de lipoproteínas Gram-negativas e Gram-positivas, e que a proteína é exportada para
a superfície celular da E. coli.

Expressão e purificação de PspA
A PsaA é mais conservada e induz principalmente proteção contra colonização. Por outro
lado, a PspA mostra-se altamente imunogênica, apresentando-se relativamente conservada e
agrupada em clados e famílias. Uma vez que a PspA também se mostrou protetora contra
bacteremia e infecção pulmonar em camundongos é considerada uma forte candidata vacinal. No
entanto, a presença da região de ligação desta a colina, dificulta a expressão da PspA em sistemas
heterólogos. Diante das dificuldades para se expressar e purificar a PspA nativa em E. coli,
alguns grupos tem relatado estudos de expressão e purificação de fragmentos de PspA.
Jedrzejas et al (2000)20 utilizaram o vetor de expressão pET-20b, contendo o promotor T7,
em E. coli BL21-DE3 (ambos, promotor e bactéria, são os mesmos utilizados em nosso projeto)
expressou e purificou um fragmento de 303 aminoácidos (1-303), da porção N-terminal de PspA
de Streptococcus pneumoniae, da cepa Rx1. A purificação da rPspA (34 kDa) ocorreu em 4
etapas, incluindo cromatografia em Ni++-Sepharose, Mono Q-Sepharose e Gel Filtração,
apresentando um rendimento de aproximadamente 12 mg/L.
Lamani et al (2000)125, utilizaram os vetores de expressão, pET-15b e pET-21a, contendo
também o promotor T7, inserindo fragmentos da porção amino terminal de PspA, também
amplificados por PCR a partir da cepa Rx1. O tamanho destes fragmentos foi de 24 a 32 kDa,
correspondendo aos aminoácidos 67-272 (rPspA-206), 1-236 (rPspA-236) e 1-272 (rPspA-272).
A expressão também foi realizada em E. coli BL21-DE3 e a indução, feita por IPTG. Para a
II

SILVA et al., São Paulo, 2004 (em fase de elaboração).
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purificação das proteínas foram utilizadas: DEAE-Sepharose, Ni-Sepharose (eluição com
imidazol 1M), Mono Q-Sepharose (eluição com NaCl 0,5 M), e por fim, uma Gel Filtração. Este
processo apresentou um rendimento de aproximadamente 12 mg/L. Lamani testou ainda, a
expressão com e sem cauda de histidina, vindo a verificar, que praticamente não houve diferença
no rendimento de purificação das proteínas recombinantes.
Diante das perspectivas da utilização de PspA para composição de uma vacina protéica, o
objetivo da segunda parte desta tese foi desenvolver um processo de expressão e purificação de
fragmentos de PspA contendo os epítopos mais importantes de PspA.
Utilizamos fragmentos N-terminais de PspA (incluindo a região rica em prolina) um pouco
maiores (1092 e 1119) que os descritos na literatura. Optamos por estudar os clados 1 e 3
pertencentes às famílias 1 e 2, uma vez que estas duas famílias representam praticamente 99% da
prevalência nos sorotipos até agora isolados. Os fragmentos de pspA, fpspA1 e fpspA3 foram
clonados no vetor de expressão, pAE. E. coli BL21-DE3 transformadas com os vetores pAEfpspA1 e pAE-fpspA3 foram selecionadas para se estudar a expressão e purificação das proteínas
recombinantes, rFPspA1 e rFPspA3.
Para a obtenção das proteínas rFPspA1 e rFPspA3 utilizou-se condições de cultivo e
purificação similares às estabelecidas na purificação de rPsaA, uma vez que estas também foram
expressas solúveis. A fração em que a proteína foi eluída da Ni-Sepharose, não eliminou todas as
impurezas e portanto, esta foi também submetida à cromatografia de troca iônica (Q-Sepharose).
A identidade das proteínas purificadas foi confirmada por SDS-PAGE e Western blot.
Os rendimentos de purificação obtidos foram também semelhantes aos descritos na
literatura, 11 e 12 mg/L de cultivo, para rFPspA1 e de rFPspA3, respectivamente. Portanto, podese considerar que a purificação destas proteínas mostrou-se satisfatória, uma vez que foram
obtidos rendimentos comparáveis aos já descritos, utilizando um processo desenvolvido com
menor número de etapas de purificação. Além disso, rFPspA1 e rFPspA3 são eluídas da Ni++Sepharose, com menor concentração de imidazol, o que poderia reduzir ainda mais o custo do
processo. Mesmo assim, consideramos que ainda é possível uma otimização do processo na
ampliação de escala.

Resposta imune induzida em camundongos contra rPsaA, rFPspA1 e rFPspA3
Um experimento de imunização foi realizado, visando caracterizar a imunogenicidade das
proteínas recombinantes. A administração de rPsaA induziu elevado título anti-psaA, com pouca
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reatividade cruzada com rFPspA1 e rFPspA3. Os grupos imunizados com rFPspA1 ou rFPspA3
também apresentaram elevado título contra as respectivas proteínas, e como esperado, observouse baixa reatividade cruzada dos anti-soros com as proteínas de diferentes famílias. Os
experimentos nos quais se utilizou o CFA como adjuvante indicaram haver alguma competição
antigênica entre as proteínas quando estas foram combinadas, porém este efeito foi menor quando
se usou Al(OH)3 como adjuvante. No geral, o experimento mostrou a indução de elevados títulos
de anticorpos contra as proteínas recombinantes. Outros ensaios serão realizados para caracterizar
a proteção induzida por estas proteínas recombinantes contra desafio com as cepas das famílias 1
e 2.

Experimentos para a ampliação de escala e para aprimorar a expressão de rPsaA, rFPspA1
e rFPspA3
Uma vez que foi possível obter as proteínas recombinantes com bom rendimento (10-30
mg/L) e que estas se mostraram imunogênicas, tornou-se interessante investigar a ampliação de
escala de produção de proteínas recombinantes. Foi necessário preparar os lotes sementes e
caracterizar a estabilidade dos plasmídeos, para depois estabelecer as condições de cultivo em
biorreatores. A utilização de cultivos de alta densidade de E. coli é utilizada quando se deseja
obter alta produtividade. Portanto, os estoques de E. coli BL21-DE3 com as três construções
(pAE-psaA, pAE-fpspA1 e pAE-fpspA3) foram analisados quanto à recuperação de colônias a
partir de estoques mantidos a -70 ºC. Embora o plaqueamento em meio 2YT sem o antibiótico
tenha mostrado um alto número de células totais para todas as construções (100.000 CFU/mL), o
plaqueamento das células em 2YT com ampicilina (Amp) apresentou uma baixa percentagem de
recuperação de colônias resistentes (AmpR 0,0 – 6,3%), sugerindo a perda do plasmídeo durante
o processo de estocagem (congelamento).
Na tentativa de se minimizar a perda dos plasmídeos, foram realizados cultivos de E. coli
BL21-DE3 com todas as construções, aumentando em 10 vezes a concentração de ampicilina (1
g/L). No cultivo com maior concentração de antibiótico as curvas de crescimento apresentaram o
mesmo perfil, mas verificou-se um aumento da fase Lag, o que era esperado. A recuperação de
células AmpR ao longo dos cultivos com todas as construções, foi um pouco maior.
Por outro lado os resultados de Western blot mostraram não somente a diminuição da
expressão das proteínas ao longo do cultivo, mas também um grande escape de expressão da
proteína recombinante, antes mesmo da adição do agente indutor. O que se espera deste tipo de
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experimento é que ocorra exatamente o inverso, nenhuma expressão antes da indução e uma
expressão maior após a adição do indutor. Foi realizado ainda, um experimento onde se
adicionou glicose ao meio de cultura, na perspectiva de minimizar ou retardar o escape de
expressão antes da indução, mas não se obteve melhora. Em suma, estes dados sugerem sérios
problemas com a estabilidade do plasmídeo, o que poderia estar acontecendo por vários motivos
concomitantemente126: 1) a bactéria hospedeira pode estar apresentando alterações no repressor
LacI, que não reprimiria adequadamente a expressão antes da indução, resultando na autoindução; o LacI da E. coli BL21-DE3 é conhecido por apresentar esse problema127. A indução da
expressão das proteínas recombinantes antes da adição do indutor é uma das principais causas de
instabilidade plasmidial, a qual deve estar bem reprimida em ausência do indutor128, 129, 130; 2) O
plasmídeo pAE, com origem de replicação de pUC é de alta cópia, 200 a 700/célula, o que
produz mais stress metabólico quando está expressando a proteína e maior instabilidade131; 3)
Tradicionalmente é usada a ampicilina como pressão seletiva para manutenção do plasmídeo,
muito embora esta não seja a mais adequada, especialmente quando se deseja atingir cultivos de
altas densidades ou em maior escala132,

133

. Além disso, o uso de antibióticos penicilínicos na

fermentação para produção de fármacos de uso humano não está permitido,

134, 135, 136

. Dessa

forma, seria conveniente mudar a marca de seleção para kanamicina (Kan).

Expressão de PspA a partir de E. coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1
Diante da instabilidade das construções no vetor de expressão pAE, partimos para uma
nova construção, baseada no vetor de expressão pET37, já que este contém uma cópia de lacI, o
mesmo promotor T7 que o pAE, mas contém o gene de resistência a Kan como marcador de
seleção. A Kan é um aminoglicosídeo que tem mecanismo de ação e de resistência diferente do
de ampicilina (que é um beta-lactâmico). Enquanto Amp interfere numa etapa específica de
síntese da parede celular bacteriana, Kan está envolvida na inibição da síntese de proteínas, além
disso, a Kan está autorizada para uso em humanos.
Decidimos testar primeiramente apenas um dos genes de interesse, o fpspA1. Portanto, o
gene fpspA1 foi clonado no vetor de expressão pET37. E. coli BL21-DE3 transformada com
pET37-pspA1 foi plaqueada em meio 2YT ou HDF, com ou sem kanamicina. Todos os préinóculos apresentaram de 95-100% de células resistentes a kanamicina (KanR), e até o final do
cultivo, houve uma recuperação de quase 100% de células KanR.
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A expressão de rFPspA1 foi observada por SDS-PAGE e confirmada por Western blot.
Pôde se observar ao longo do cultivo, o aumento da expressão de rFPspA1. Com a nova
construção utilizando pET37, os cultivos realizados em 2YT apresentaram algum escape de
expressão, porém bem menor que o observado para a construção no vetor pAE; este escape não
foi observado para os cultivos em meio definido HDF. Na tentativa de minimizar ou eliminar este
pequeno escape utilizou-se glicose como repressor; a adição de glicose provocou um
deslocamento da auto-indução para tempos maiores. A lactose funcionou não somente como
indutor, mas também como fonte de carbono.

Resumo dos cultivos de E. coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1 em meio HDF
Para a produção das proteínas recombinantes em larga escala e em condições GMP, é
necessária a utilização de meio de cultura definido para os cultivos de E. coli. Os cultivos de E.

coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1 foram realizados em meio HDF/glicose ou HDF/glicerol e
apresentaram a expressão de rFPspA1 quando se induziu o sistema com IPTG, lactose ou pulsos
de lactose + IPTG, conforme Tabela 9.

Tabela 9 - Síntese dos cultivos em meio HDF
Condições de
Cultivo

Indutor

Consumo
de glicose
(%)

HDF/glicose
HDF/glicose
HDF/glicose

IPTG (1 mM)
lactose
lactose + IPTG 0,1
mM
lactose + IPTG 1
mM
lactose
lactose + IPTG 0,1
mM
lactose + IPTG 1
mM

100
100
100
100

HDF/glicose
HDF/glicerol
HDF/glicerol
HDF/glicerol

Consumo
de
glicerol
(%)

DOfinal

Produção
relativa de
rFPspA1 após
11 h de cultivo
(%)*

100
100

11
12
10

30
30
30

100

11

30-35

100
100

0
0

7
7

30
30

100

0

7

45

Consumo
de lactose
(%)

*Cálculos baseados nas curvas obtidas por densitometria dos géis de poliacrilamida.

Nos cultivos em meio HDF/glicose, induzidos com lactose ou IPTG, a glicose foi
totalmente consumida, mas ocorreu pouco consumo de lactose (10%). Nos cultivos em meio
mínimo HDF/glicose, a expressão por IPTG pôde ser observada 1,5 h após a adição do indutor,
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enquanto que por lactose, esta foi observada após 2,5 h. Já os cultivos induzidos por pulsos de
lactose, lactose + IPTG 0,1 mM e lactose + IPTG 1 mM, consumiram totalmente a glicose e a
lactose. Estes cultivos apresentam DO600nm finais de 10-12. A densitometria das amostras em

SDS-PAGE dos cultivos em HDF/glicose mostrou uma expressão comparável quando o sistema
foi induzido com IPTG, lactose ou lactose + IPTG. A densitometria mostra ainda que, embora o
cultivo induzido apenas com lactose demore um pouco mais para iniciar a expressão da proteína
recombinante, a expressão final é praticamente a mesma, quando comparados com os demais
cultivos. Com isso, pode-se concluir que para os cultivos posteriores, o IPTG pode ser substituído
pela lactose, mostrando-se uma boa alternativa, pois a lactose não é tóxica, além de apresentar
um custo bem menor que o do IPTG.
Os cultivos em HDF/glicerol apresentaram consumo de 100% de glicerol, praticamente
sem consumo de lactose, alcançando DO600nm final em torno de 7 e com expressão 2 h após a
adição do indutor. A densitometria das amostras em SDS-PAGE destes cultivos evidenciou uma
maior expressão quando o sistema foi induzido com lactose + IPTG 1 mM. De forma geral os
resultados utilizando glicerol como fonte de carbono foram semelhantes aos obtidos quando se
usou glicose, porém o fato de se alcançar DO finais mais elevadas com glicose indicaria esta
última como sendo mais vantajosa.
Embora se tenha conseguido um avanço nos experimentos com lactose, estes ainda não
estão bem definidos, devido às dificuldades de manejo na hora de adicionar a lactose. Portanto,
precisa-se ajustar o tempo no qual a concentração de glicose esteja suficientemente baixa para se
adicionar a lactose de forma que não ocorra a repressão do sistema.

Purificação de rFPspA1 a partir de E. coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1
Os Extratos Totais obtidos de E. coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1 isoladas das culturas em
meio 2YT foram submetidos primeiro a cromatografia em Ni-Sepharose, apresentando uma
considerável eliminação das impurezas, porém, ainda restando contaminantes. Para se obter a
rFPspA1 mais purificada, a fração da Ni-Sepharose foi submetida à cromatografia de troca iônica
em Q-Sepharose, permitindo obter as proteínas com 95% de pureza, quando analisadas por SDS-

PAGE e suas identidades foram confirmadas por Western blot. Ao final da cromatografia em QSepharose a recuperação de rFPspA1 foi de 25-28 mg/L de cultivo, o que representou um
aumento de aproximadamente 3 vezes em relação ao obtido a partir da construção pAE-fpspA1.
Os resultados demonstraram que a nova construção é mais adequada para os estudos de
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ampliação de escala para produção de rFPspA. Em suma, o processo desenvolvido se torna mais
viável, utilizando apenas 2 passos cromatográficos, não sendo necessária uma gel filtração.

Cultivo preliminar de E. coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1 em biorreator
Foi realizado um cultivo preliminar de E. coli BL21(DE3)-pET37-fpspA1 em biorreator
utilizando meio HDF/glicose e indução por lactose. A indução não pôde ser realizada com base
na dosagem da fonte de carbono, pois os testes enzimáticos demoraram aproximadamente 20 min
(para cada ponto do cultivo). Nos biorreatores é praxe seguir o oxigênio dissolvido (% OD) como
indicação do esgotamento da fonte de carbono (assume-se que os outros nutrientes estão em
excesso) e, portanto, este é o sinal para a adição do indutor. No entanto, um aumento
circunstancial na percentagem de oxigênio dissolvido nos levou à adição de lactose, antes mesmo
do esgotamento da fonte de carbono.
O cultivo atingiu uma DO600 nm final de aproximadamente 20. A glicose foi totalmente
consumida até o final do cultivo, porém no momento da indução, a concentração de glicose
estava em torno de 7 g/L, e não a próximo de zero conforme se esperava. Este pode ser um dos
motivos pelo qual a expressão da proteína recombinante não foi verificada por SDS-PAGE, pois
provavelmente a concentração de glicose, que ainda estava alta, foi suficiente para reprimir o
sistema de expressão. Uma pequena indução foi observada apenas por Western blot, 4 h após a
adição de lactose, quando a concentração de glicose já se aproximava de 0 g/L.
Consequentemente constatou-se que praticamente não houve consumo de lactose durante o
cultivo e a formação de ácido acético alcançou aproximadamente 4 g/L. Em resumo, os
experimentos com cultivos em biorreator necessitam ainda de alguns ajustes.
Em suma, propusemos o desenvolvimento de sistemas que levem à obtenção de
candidatos vacinais contra pneumococos. Foi possível a clonagem, a expressão dos genes, a
purificação das proteínas recombinantes, além da avaliação de diferentes vetores, diferentes
meios de cultivo e indutores.
Definimos sistemas com bom rendimento (de forma geral, melhores que os descritos na
literatura) e principalmente escalonáveis. Obtivemos preparações vacinais que se mostraram
imunogênicas, utilizando-se de tecnologia acessível, com possibilidade de obtenção de um
produto final de baixo custo.

6. CONCLUSÃO
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9 Na primeira etapa deste projeto foi possível clonar os genes psaA, fpspA1 e fpspA3 no vetor para
expressão em E. coli, pAE. A expressão das proteínas rPsaA, rFPspA1 e rFPspA3 em E. coli
BL21-DE3 foi obtida na forma solúvel. A purificação foi realizada por cromatografia de
afinidade em coluna de Ni-Sepharose e por cromatografia de troca iônica em Q-Sepharose. Os
resultados mostram que as proteínas recombinantes foram obtidas com rendimentos compatíveis
àqueles descritos na literatura, aproximadamente 10-12 mg/L de cultivo. De acordo com os
resultados obtidos em escala de bancada e em comparação com os dados da literatura, as
construções obtidas para expressão das proteínas estas e os processos de purificação utilizados
estariam adequados para prosseguir com os experimentos iniciais para o escalonamento da
produção.

9 O ensaio preliminar visando caracterizar a imunogenicidade e reatividade induzida pelas
proteínas recombinantes obtidas mostrou que os anti-soros de todas as proteínas reconhecem as
respectivas proteínas nativas nos extratos de pneumococos de 2 cepas contendo PsaA e PspA de 2
famílias.

9 Devido à instabilidade dos plasmídeos construídos baseados em pAE, uma nova construção foi
realizada, baseada no vetor de expressão pET-37b(+). A nova construção mostrou-se mais estável
em todos os cultivos, e não apresentou escape de expressão antes da indução.

9 A purificação de rFPspA1 a partir dos cultivos com a construção em pET mostrou um aumento
no rendimento (3x) em relação ao obtido pela construção em vetor pAE e em relação aos dados
da literatura.

9 Foram avaliados os cultivos em meio definido (HDF) e a utilização de fontes de carbono e
indutores alternativos. Esses estudos demonstram que os cultivos podem ser realizados em meio
HDF com glicose ou glicerol e que os cultivos realizados com glicose alcançaram densidades
óticas finais mais elevadas. Os cultivos induzidos apenas com lactose alcançaram níveis de
expressão semelhantes àquela obtida pela indução por IPTG, porém a expressão máxima ocorre
em tempos maiores (2-3 h após). Além disso, a indução com lactose ou lactose mais IPTG 0,1
mM pode substituir o IPTG 1 mM, permitindo uma possível redução do custo nesta etapa.

9 Os resultados desta tese lançam as bases para o escalonamento da produção dessas proteínas
recombinantes para a composição de uma possível vacina contra Streptococcus pneumoniae.
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ANEXO 1
Composição dos meios de cultivo
Tabela 10 - Meio rico, 2YT

Componentes
Triptona
Extrato de levedo
NaCl
H2O Milli-Q

Concentração (g/L)
16
10
5
q.s.p

* Foi ajustado o pH do meio 2YT a 7,0 , seguido de autoclavação.
Meio de cultivo usado para crescimento de E. coli.

Tabela 11 - Meio rico, LB

Componentes

Concentração (g/L)

Triptona

10

Extrato de levedo

5

NaCl
H2O Milli-Q

10
q.s.p.

* Foi ajustado o pH do meio LB a 7,0 , seguido de autoclavação.
Meio de cultivo usado para crescimento de E. coli.
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Tabela 12 - Meio mínimo definido, HDF

Componentes

Concentração final

Glicose (autoclavar separada)

20 g/L

MgSO4* 7H2O (autoclavar separado)

1,2 g/L

KH2PO4

13,3 g/L

(NH4)2HPO4

4 g/L

Ácido Cítrico*H2O

1,7 g/L

Citrato de Ferro (III)

100,8 mg/L

CoCl2*6H2O

2,5 mg/L

MnCl2*4H2O

15 mg/L

CuCl2*2H2O

1,5 mg/L

H3BO4

3 mg/L

Na2MoO4*2H2O

2,1 mg/L

Zn(CH3COOH)2* 2H2O

33,8 mg/L

EDTA

14,1 mg/L

Tiamina (esterilizar por filtração em 0,22 µm) 4,5 mg/L
Anti-espumante (polipropilenoglicol)

0,1 mg/L

H2O q.s.p.

Ajusta-se o volume p/ 1 L

* Foi ajustado o pH do meio HDF em 6,3 com 5N de Na OH, seguido de autoclavagem
* Ampicilina 100 µg/mL (100mg/L), esterilizada por filtração em 0,22 µm
* Kanamicina 20 µg/mL (20mg/L), esterilizada por filtração em 0,22 µm
* 16 g/L Agar para meios sólidos
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ANEXO 2A
Sequência nucleotídica da rPsaA
189 atgaaaaaattaggtacattactcgttctctttctttctgcaatc
M K K L G T L L V L F L S A I
234 attcttgtagcatgtgctagcggaaaaaaagatacaacttctggt
I L V A C A S G K K D T T S G
279 caaaaactaaaagttgttgctacaaactcaatcatcgctgatatt
Q K L K V V A T N S I I A D I
324 actaaaaatattgctggtgacaaaattgaccttcatagtatcgtt
T K N I A G D K I D L H S I V
369 ccgattgggcaagacccacacgaatacgaaccacttcctgaagac
P I G Q D P H E Y E P L P E D
414 gttaagaaaacttctgaggctgatttgattttctataacggtatc
V K K T S E A D L I F Y N G I
459 aaccttgaaacaggtggcaatgcttggtttacaaaattggtagaa
N L E T G G N A W F T K L V E
504 aatgccaagaaaactgaaaacaaagactacttcgcagtcagcgac
N A K K T E N K D Y F A V S D
549 ggcgttgatgttatctaccttgaaggtcaaaatgaaaaaggaaaa
G V D V I Y L E G Q N E K G K
594 gaagacccacacgcttggcttaaccttgaaaacggtattattttt
E D P H A W L N L E N G I I F
639 gctaaaaatatcgccaaacaattgagcgccaaagaccctaacaat
A K N I A K Q L S A K D P N N
684 aaagaattctatgaaaaaaatctcaaagaatatactgataagtta
K E F Y E K N L K E Y T D K L
729 gacaaacttgataaagaaagtaaggataaatttaataagatccct
D K L D K E S K D K F N K I P
774 gctgaaaagaaactcattgtaaccagcgaaggagcattcaaatac
A E K K L I V T S E G A F K Y
819 ttctctaaagcctatggtgtcccaagtgcctacatctgggaaatc
F S K A Y G V P S A Y I W E I
864 aatactgaagaagaaggaactcctgaacaaatcaagaccttggtt
N T E E E G T P E Q I K T L V
909 gaaaaacttcgccaaacaaaagttccatcactctttgtagaatca
E K L R Q T K V P S L F V E S
954 agtgtggatgaccgtccaatgaaaactgtttctcaagacacaaac
S V D D R P M K T V S Q D T N
999 atcccaatctacgcacaaatctttactgactctatcgcagaacaa
I P I Y A Q I F T D S I A E Q
1044 ggtaaagaaggcgacagctactacagcatgatgaaatacaacctt
G K E G D S Y Y S M M K Y N L
1089 gacaagattgctgaaggattggcaaaataa 1118
D K I A E G L A K *
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ANEXO 2B
Sequência nucleotídica da rFPspA1
4 atgatcttaggggctggttttgttacgtctcaaccttcttttgta
M I L G A G F V T S Q P S F V
49 agagcagaagaagcgcccgtagctagtcagtctaaagctgagaaa
R A E E A P V A S Q S K A E K
94 gactatgatgcagcagtgaaaaaatatgaagctgctaagaaggaa
D Y D A A V K K Y E A A K K E
139 tatgaggacggaaaagctgctcagaaaaagtatgaagatgatcag
Y E D G K A A Q K K Y E D D Q
184 aagaaaactgaggagaaagcggaagaagaaagaaaagcttctgaa
K K T E E K A E E E R K A S E
229 gaagaacaagctgcaaatctgaaatatcaacaagagttggttaaa
E E Q A A N L K Y Q Q E L V K
274 tatatacgtgaaaatgatccaacaaaaaaagctgaagctaagaaa
Y I R E N D P T K K A E A K K
319 gcaatggatgaggctgagaaagagtataagaaaaaacaaacggaa
A M D E A E K E Y K K K Q T E
364 tttgctgaagttcgtgcaaaggtaattcctagcgcggaagaatta
F A E V R A K V I P S A E E L
409 aaaaagactagacaaaaagcagaagaggctaaagcaaaagaagca
K K T R Q K A E E A K A K E A
454 gaacttactaaaaaagtagaagaagctgagaaaaaagttattgaa
E L T K K V E E A E K K V I E
499 gccaacaaaagtggatgcagacatgtgaagaagtcgttcctcaag
A N K S G C R H V K K S F L K
544 ttaaaatcgttgaattggaacatgaagttcagaaacttagaaaaa
L K S L N W N M K F R N L E K
589 gctctcaaagagattgatgagtctgattcagaagattatgttaaa
A L K E I D E S D S E D Y V K
634 gaaggtctccgtgttcctcttcaatttgaattggatgttaagcaa
E G L R V P L Q F E L D V K Q
679 gctaaactatcaaaacttgaagagttgagtgataagattgatgag
A K L S K L E E L S D K I D E
724 ttagacgctgaaattgcaaaacttgaaaaagatgtagaagatttc
L D A E I A K L E K D V E D F
769 aaaaactcagacggtgagcaagctggacaataccttgctgcagct
K N S D G E Q A G Q Y L A A A
814 gaagaagacttagttgctaaaaaagctgaattagaaaaaactgaa
E E D L V A K K A E L E K T E
859 gctgaccttaagaaagcagttaatgagccagaaaaaccagctgaa
A D L K K A V N E P E K P A E
904 gaaactccagctccagcaccaaaaccagagcaaccagctgaacaa
E T P A P A P K P E Q P A E Q
949 ccaaaaccagcgccggctcctcaaccagaaaaaccagctgaagag
P K P A P A P Q P E K P A E E
994 cctgagaatccagcttcagcaccacaacca 1023
P E N P A S A P Q P
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ANEXO 2C
Sequência nucleotídica da rFPspA3
1 atgatcttaggggctggttttgttacgtctcagcctacttttgta
M I L G A G F V T S Q P T F V
46 agagcagaagaagctcccgtagctagtcagtctaaagctgagaaa
R A E E A P V A S Q S K A E K
91 gactatgatgcagcagtgaaaaaatctgaagctgctaagaaacat
D Y D A A V K K S E A A K K H
136 tatgaagaagttaaaaagaaagcagaagacgctcagaagaaatat
Y E E V K K K A E D A Q K K Y
181 gacgagggtcagaagaaaacggtagaaaaagcaaagcgagaaaaa
D E G Q K K T V E K A K R E K
226 gaagcttctgaaaagatagctgaggcaacaaaagaagttcaacaa
E A S E K I A E A T K E V Q Q
271 gctagcaacgaaagtcagagaaaagaggcagataagaagataaaa
A S N E S Q R K E A D K K I K
316 gaagctacgcaacgcaaagatgaggcggaagctgcatttgctact
E A T Q R K D E A E A A F A T
361 attcgaacaacaattgtagttcctgaaccaagtgagttagctgag
I R T T I V V P E P S E L A E
406 actaagaaaaaagcagaagaagctaaagcagaagaaaaagtagct
T K K K A E E A K A E E K V A
451 aagagaaaatatgattatgcaactctaaaggtagctctagcgaag
K R K Y D Y A T L K V A L A K
496 aaagaagtagaggctaaggaacttgaaattgaaaaacttcaatat
K E V E A K E L E I E K L Q Y
541 gaaatttctactttggaacaagaagttgctactgctcaacatcaa
E I S T L E Q E V A T A Q H Q
586 gtagataatttgaaaaaacttcttgctggtgcggatcctgatgat
V D N L K K L L A G A D P D D
631 ggcacagaagttatagaagctaaattaaacaaaggagaagctgag
G T E V I E A K L N K G E A E
676 ctaaacgctaaacaagctgagttagcaaaaaaacaaacagaactt
L N A K Q A E L A K K Q T E L
721 gaaaaacttcttgacagccttgatcctgaaggtaagactcaggat
E K L L D S L D P E G K T Q D
766 gaattagataaagaagcagaagaagctgagttggataaaaaagct
E L D K E A E E A E L D K K A
811 gatgaacttcagaataaagttgctgatttagaaaaagaaattagt
D E L Q N K V A D L E K E I S
856 aaccttgaaatattacttggaggggctgattctgaagatgatact
N L E I L L G G A D S E D D T
901 gctgctcttcaaaataaattagctactaaaaaagctgaattggaa
A A L Q N K L A T K K A E L E
946 aaaactcaaaaagaattagatgcagctcttaatgagttaggccct
K T Q K E L D A A L N E L G P
991 gatggagatgaagaagaaactccagcgccggctcctcaaccagag
D G D E E E T P A P A P Q P E
1036 caaccagctcctgcaccaaaaccagagcaaccagctcaagcacca
Q P A P A P K P E Q P A Q A P
1081 aaatctagataa 1092
K S R *
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