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RESUMO 

LUIZ, W. B. Vacinas de administração oral contra diarréia associada à 

Escherichia coli enteropatogênica baseada em linhagens geneticamente 

modificadas de Bacillus subtilis. 2010. 111f.Tese (Doutorado em Microbiologia) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

O objetivo deste trabalho foi a construção de linhagens geneticamente modificadas 

de B. subtilis capazes de expressar porções de intimina, principal componente 

envolvido na capacidade de colonização de linhagens enteropatogênicas de 

Escherichia coli (EPEC), como estratégia vacinal de administração oral contra diarréias 

infecciosas. As vacinas desenvolvidas empregaram cinco regiões da intimina de EPEC 

e linhagens de B. subtilis capazes de expressar e acumular proteínas recombinantes 

no citoplasma. Além disso, avaliamos o uso de esporos e células vegetativas como 

veículos vacinais para a entrega de antígenos recombinantes a partir de sistema de 

expressão epissomal. A eficácia do modelo vacinal foi demonstrada pela: (i) produção 

de anticorpos sistêmicos (IgG) e secretados (sIgA) contra intimina, (ii) capacidade de 

neutralização das intiminas expressas por diferentes linhagens de EPEC pelos 

anticorpos específicos gerados nos animais imunizados; e (iii) proteção a desafio com 

linhagens de EPEC a partir de modelo experimental que emprega camundongos 

recém-nascidos. Os resultados representam uma etapa importante na validação de 

uma nova estratégia vacinal para o controle de patógenos entéricos. Além disto, 

propomos a utilização de um modelo animal como uma nova ferramenta para se 

avaliar o potencial protetor de vacinas contra EPEC. 

Palavras-chave: Vacina, EPEC, EHEC, Bacillus subtilis, Modelo animal, Sistema de 

expressão, Imunidade de Mucosa.  



 

 

ABSTRACT 

LUIZ, W. B. Oral vaccines against diarrhea associated with enteropathogenic 

Escherichia coli strains based on genetically modified Bacillus subtilis strains. 

2010. 111p. Doctor thesis (Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

The objective of this work was the construction of genetically modified strains of B. 

subtilis able to express portions of intimin, the main component involved in  

colonization by enteropathogenic Escherichia coli strains (EPEC) as a strategy of oral 

vaccination against infectious diarrhea. The vaccines employed five regions of EPEC 

intimin and B. subtilis strains expressing recombinant proteins in the cytoplasm. 

Furthermore, we evaluated the use of spores and vegetative cells as vaccine vehicles 

for the delivery of recombinant antigens based on an epissomal expression system. 

The efficacy of the vaccines was demonstrated by: (i) production of systemic (IgG) and 

mucosal (sIgA) antibody responses to intimin, (ii) neutralizing of intimin expressed by 

different strains of EPEC by the antibodies generated in immunized animals, and (iii) 

protection to lethal challenges carried out with EPEC strains using an experimental 

model based in newborn mice. The results represent an important step in the 

validation of a new vaccine strategy for the control of enteric pathogens. Moreover, 

we propose the use of an animal model as a new tool to evaluate the protective 

potential of vaccines against EPEC. 

 

Keywords: Vaccines, EPEC, EHEC, Bacillus subtilis, Animal model, Expression system, 

Mucosal immunity. 
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1 INTRODUÇÃO 

As diarréicas infecciosas constituem um importante problema de saúde 

pública nos países em desenvolvimento, um alto risco para viajantes de regiões não 

endêmicas que visitam estes países e a surtos relacionados à ingestão de alimentos 

mal preparados, inclusive em países desenvolvidos. Estimativas conservadoras 

atribuem uma taxa de mais de 1,5 bilhões de pessoas infectas anualmente. Destes em 

torno de dois milhões são levados a óbito, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(BRYCE et al., 2005). Embora tenha apresentado declínio na última década, a diarréia 

infecciosa ocupa o terceiro lugar entre todas as causas de mortes por doenças 

infecciosas no mundo. Apesar dos progressos registrados pela (OMS) nas últimas 

duas décadas, a diarréia ainda é a segunda causa de morte mais comum entre as 

crianças com menos de cinco anos, ficando atrás apenas da pneumonia. Em conjunto, 

as duas doenças são responsáveis por 40% das mortes infantis em todo o mundo, 

superando a mortalidade por HIV, malaria e sarampo juntos. (UNICEF e WHO, 2009; 

KOSEK; BERN; GUERRANT, 2003). 

O tratamento de doenças diarréicas é feito por meio de hidratação oral e 

ocasionalmente, pelo uso de antibióticos. Contudo, o aumento frequente de 

bactérias resistentes reduz a eficácia no tratamento com antibióticos (ROWE; WARD; 

THELFALL, 1997; SUR et al., 2003; KRISHNA; PATIL; CHANDRASEKHAR, 2006; BLACK, 

1993; NATARO e KAPER, 1998), ainda, a administração em alguns casos pode agravar 

o quadro clínico do paciente acometido pela liberação de toxinas bacterianas 

(SAFDAR et al., 2002). Políticas sanitárias efetivas e melhorias nas condições de 

higiene e nutrição deveriam ser as principais medidas para o controle da diarréia. 

Entretanto, o elevado crescimento populacional e a limitação de recursos em muitos 

países em desenvolvimento tornam essas medidas de difícil viabilização a curto ou 

médio prazo. Com isto, o desenvolvimento de vacinas eficazes representa uma 
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alternativa preventiva, promissora e eficaz para a redução da mortalidade e 

morbidade associadas às doenças diarréicas (WHO, 2002). 

Um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de vacinas eficazes 

contra as diarréias infecciosas está relacionado à diversidade e a complexidade 

antigênica dos agentes etiológicos, que podem ser de natureza viral, bacteriana ou 

parasitária e, em alguns casos, variantes sorológicos de uma mesma bactéria podem 

causar diarréias com intensidade, duração e severidade distintas. Essas diferenças 

refletem em estratégias ou mecanismos de virulência específicos, como a habilidade 

de colonizar ou invadir o epitélio intestinal ou ainda pela produção de toxinas. Sendo 

assim, o desenvolvimento de uma única vacina contra diarréias infecciosas não será 

capaz de controlar todos os agentes causadores de diarréia (COHEN e GIANNELA, 

1995; SANSONETTI, 1998), ela deverá prioritariamente induzir resposta imunológica 

direcionada de acordo com o agente infeccioso. 

Em virtude desta dificuldade, a Organização Mundial de Saude (OMS) vêem 

apontando ao longo dos anos, cinco alvos prioritários para o desenvolvimento de 

vacinas anti-diarréicas em função de sua relevância epidemiológica: rotavírus, 

Shigella, Vibrio cholerae, Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC), Salmonella typhi. 

Além disso, a OMS destaca ainda a E. coli enteropatogênica (EPEC) e a 

E. coli enterohemorrágica (EHEC), por se tratarem de agentes endêmicos em países 

em desenvolvimento e como agentes relacionados a surtos esporádicos em países 

desenvolvidos devido, princiaplmente, à contaminação em alimentos. 

A primeira categoria de E. coli a ser reconhecida como causadora de diarréia 

foi a E. coli ―enteropatogênica‖ clássica (BRAY, 1945). Porém, o termo EPEC foi 

descrito por Neter et al. (1955) para designar determinados sorogrupos de E.coli 

associados à diarréia, distinguindo-os assim dos sorogrupos encontrados em 

indivíduos saudáveis ou pacientes com processo de infecção extra-intestinal. A 

classificação em sorogrupos baseia-se no tipo de antígeno O (antígeno somático 
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correspondente à parte polissacarídica da molécula de lipopolissacarídeo da 

membrana externa bacteriana). Com base nesse antígeno, as linhagens são 

classificadas em doze sorogrupos diferentes: O26, O55, O86, O111, O114, O119, 

O125, O126, O127, O128, O142 e O 158 (WHO, 1987). 

As EPECs podem ainda ser subdivididas em duas categorias: típicas e atípicas 

(KAPER et al., 1996). As típicas compreendem principalmente os sorotipos O55:H6, 

O86:H34, O111:H2, O127:H6, O119:H6 e O142:H34 e são definidas como amostras 

que possuem o plasmídeo EAF (EPEC adherence factor), presença do gene eaeA (EPEC 

attaching and effacing), não expressão a toxina de Shiga (Stx) e são capazes de 

formar a lesão A/E (Attaching and Effacing) (MOO et al., 1983). As EPECs típicas não 

apresentam fatores de virulência adicionais, exceto as amostras do sorotipo O86:H34, 

produtoras da citotoxina letal distensora (GHILARDI et al., 1999). Os principais 

sorotipos relacionados às EPECs atípicas são O26:H11, O55:H7, O111:H9, O119:H2, 

O125:H6, O128:H2 e O127:H40, cujas principais características são a ausência do 

plasmídeo EAF, a presença do gene eaeA, além de fatores adicionais de virulência 

como a expressão da toxina EAST-1 (enteroaggregative E. coli heat-stable toxin) nos 

sorotipos O26:H11, O55:H7, O128:H2 e O119:H2. O sorotipo O55:H7 pode apresentar 

ainda a adesina AfaE-1 (KELLER et al., 2002), enquanto que o sorotipo O125:H6 pode 

apresentar o padrão de adesão agregativa às células epiteliais. Já os sorotipos 

O26:H11 e O111:H9 podem também produzir enterohemolisina (TRABULSI et al., 

2002). 

Entre 1945 e 1965, as EPEC típicas eram frequentemente relacionadas a surtos 

de diarréia nos países desenvolvidos, sobretudo pelo consumo de carnes mal cozidas, 

e foram consideradas por várias décadas como o principal agente associado a 

diarréia aguda na infância nos países em desenvolvimento (NATARO e KAPER, 1998). 

Atualmente são raramente isoladas como agentes de diarréia endêmica, 

demonstrando uma alteração no perfil de prevalência para os sorotipos de EPEC 
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atípica (TRABULSI et al., 2002; FERNANDES–FILHO, 2004; GOMES et al., 2004; 

ROBINS-BROWNE et al., 2004; FRANZOLIN et al., 2005; BUERIS et al., 2007; ARAUJO et 

al., 2007), posicionando as EPEC atípicas como patógenos emergentes. 

A principal característica da patogênese das EPEC, assim como as EHEC, é a 

formação de uma lesão histopatológica no epitélio intestinal denominada attaching 

and effacing (A/E), resultado da adesão íntima da bactéria ao enterócito. Esta lesão 

promove a destruição das microvilosidades do epitélio subvertendo a polimerização 

da actina e o rearranjo das proteínas do citoesqueleto, resultando a formação de 

estruturas semelhantes a um pedestal na membrana apical do enterócito, sobre o 

qual a bactéria encontra-se aderida (MOON et al., 1983). As proteínas envolvidas na 

formação da lesão A/E são codificadas por genes cromossômicos localizados em uma 

ilha de patogenicidade de 35 Kb, denominada locus of enterocyte effacement (LEE). 

LEE também esta presente em outros patógenos gastrointestinais como Hafnia alvei, 

Citrobacter rodentium, Helicobacter pylori, além de outras linhagens patogênicas de E. 

coli que infectam animais (MCDANIEL e KAPER, 1997; FRANKEL et al., 1998). 

Em 1991, Jerse et al. descreveram uma proteína de membrana externa, que 

seria indispensável para o fenótipo de lesão A/E. Essa proteína de 94kDa corresponde 

à adesina intimina, codificada pelo gene eaeA, responsável pela aderência íntima da 

bactéria à célula do hospedeiro (DONNENBERG et al., 1993). Além disso, McDANIEL e 

KAPER (1997) demonstraram que a região LEE não apenas é necessária para a 

formação da lesão A/E, como também é suficiente para causá-la, uma vez que a 

transformação de LEE em uma E. coli K-12, não patogênica, foi capaz de conferir o 

fenótipo A/E a essa amostra. A região LEE de EPEC compreende cinco operons 

denominados LEE 1, LEE 2, LEE 3, LEE 4 e LEE 5. Os operons LEE 1, LEE 2 e LEE 3 

contêm os genes ler (LEE-encoded regulator), que regula positivamente os genes 

localizados em LEE além de alguns fora dessa região, e os que codificam 

componentes do sistema de secreção do tipo III (SST3), responsáveis pela secreção 
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de proteínas Esp (E. coli secreted proteins) (ELLIOTT et al., 2000). Mutantes ler 

apresentam uma grande diminuição na capacidade de causar lesões A/E, bem como 

ausência de expressão de Tir e intimina além de diminuir a adesão.  

LEE 4 codifica as proteínas secretadas EspA, EspB, EspD e EspF, entre outras 

(ELLIOTT et al., 1998). A proteína EspA forma a subunidade de um filamento que 

estabelece contato servindo de canal entre a bactéria e a célula hospedeira. Foi 

demonstrado que EspB, EspD e Tir são translocadas para a célula hospedeira através 

de EspA e que EspB e EspD formam um poro de translocação na membrana celular e 

participam da transdução de sinais (KENNY et al., 1997; KNUTTON et al., 1998; 

HARTLAND et al., 2000; MACNAMARA et al., 2001; CRANE et al., 2001; CLARK et al., 

2003). 

O óperon LEE 5 codifica, entre outras, as proteínas intimina e tir. Intimina é 

uma importante proteína de membrana externa com função de adesina. O receptor 

da intimina é a proteína Tir (translocated intimin receptor), sintetizada pela bactéria e 

translocada para o hospedeiro pelo SST3, formado pelas proteínas Esc e Sep (KENNY 

et al., 1997), além disso, a participação de receptores eucarióticos na interação 

intimina/célula hospedeira também são descritos, entre eles, β1-Integrina e 

Nucleolina (MUZAMOONS et al., 2003; SINCLAIR e O´BRIEN, 2002). 

A intimina apresenta duas regiões funcionais, a porção carboxi e amino-terminal. 

A porção N-terminal, inserida na membrana externa da bactéria, é responsável por 

mediar à dimerização da intimina e é extremamente conservada entre os diferentes 

sorotipos (TOUZE et al., 2004). A porção C-terminal, porção localizada no meio 

extracelular, responsável pela interação com a célula hospedeira, apresenta elevada 

variabilidade genética entre os sorotipos, o que levou à definição de diferentes subtipos 

de intimina e a adoção do alfabeto grego para diferenciá-las (ZHANG et al, 2002; ADU-

BOBIE et al.,1998). Os subtipos de intimina mais prevalentes relacionados às EPEC tipicas 
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são α e β intimina, para as EPEC atípicas os subtipos α, β e γ, sendo que este último é 

encontrado em amostras de EHEC (TRABULSI et al., 2002). 

Até o presente momento nenhuma formulação vacinal está licenciada para uso 

em humanos contra EPEC e ou EHEC. Ensaios in vitro envolvendo estudos de 

metagênese sitio-dirigida na região eaeA demonstraram a importância essencial da 

intimina para a colonização da mucosa e formação da lesão A/E (BATCHELOR et al., 

2000; HICKS et al., 1998). Além disto, anticorpos séricos (IgG e IgM) e secretados no 

leite e colostro (IgA) de indivíduos sadios e acometidos, demonstram reatividade 

contra diferentes tipos de intimina (PALMEIRA et al., 2009). Ainda, anticorpos reativos 

contra intimina encontrados no colostro e leite de lactantes humanas demonstraram 

capacidade de neutralizar a adesão de EPEC em cultura celular (CRAVIOTO et al., 

1991; SILVA e GIAMPAGLIA, 1992; COSTA-CARVALHO et al., 1994; CAMARA et al., 

1994; DELNERI et al., 1997; CARBONARE et al., 1997; PALMEIRA et al., 2001; 

LOUREIRO et al., 1998). Justificando a seleção da intimina como um dos antígenos-

alvo para uma abordagem vacinal contra EPEC. 

Tir é uma proteína integral de membrana com uma estrutura em grampo, onde as 

porções carboxi e amino terminais localizam-se dentro da célula hospedeira, e o ―loop‖ 

extracelular entre os dois domínios transmembrânicos funciona como domínio de ligação 

a intimina (De GRADO et al., 1999; HARTLAND et al., 1999; KENNY et al., 1999; LUO et al., 

2000). Tanto em EPEC como EHEC, a ligação dos dímeros de Tir e intimina forma uma 

rede de ligação abaixo da bactéria, formando a adesão íntima (CAMPELLONE e LEONG, 

2003). As porções N- e C-terminais de Tir interagem com proteínas do citoesqueleto 

conectando a bactéria, que está no exterior da célula, diretamente com o citoesqueleto 

da célula hospedeira (GOOSNEY et al., 2001). Essa interação leva à formação de pedestais 

abaixo da bactéria. 

A adesão de EPEC às células epiteliais induz uma variedade de vias de 

sinalização na célula eucariótica, envolvendo a fosforilação de várias proteínas em 
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resíduos de serina e tirosina. A interação Intimina/Tir desencadeia uma cascata de 

eventos que promovem a formação de um pedestal na membrana apical do 

enterócito. Uma vez introduzida na célula hospedeira, Tir oriundo de EPEC é 

fosforilada por tirosina-quinases celulares em seu resíduo de tirosina 474, localizado 

na porção C-terminal, o que permite a ligação à proteína adaptadora Nck. Nck 

recruta a proteína N-WASP (neural-Wiskott-Aldrich syndrome protein), que por sua 

vez, ativa o complexo protéico Arp2/3 (actin-related protein 2/3), estimulando o 

rearranjo de proteínas do citoesqueleto, como α-actinina, ezerina, cortactina, talina, 

entre outras, levando à polimerização dos filamentos de actina que formam o 

pedestal (NOUGAYRÈDE et al., 2003). 

A ativação da polimerização de actina pode também ocorrer 

independentemente da ligação à Nck, apenas pela fosforilação dos resíduos de 

tirosina 454 e 474 (CAMPELLONE e LEONG, 2005). Diferentemente, a proteína Tir de 

EHEC não apresenta o resíduo de tirosina 474 e, portanto, não é fosforilada. 

Aparentemente, o recrutamento de N-WASP que dispara a formação do pedestal na 

infecção por esse patótipo é realizado por uma proteína efetora denominada TccP 

(tircytoskeleton coupling protein), não codificada por LEE, que faz o papel de Nck 

(CAMPELLONE e LEONG, 2003; LOMMEL et al., 2004). Além de EHEC O157:H7, o gene 

tccP foi detectado em amostras de EPEC típica e atípica e de outros sorotipos de 

EHEC (GARMENDIA et al., 2005), indicando a presença da via de ativação de actina 

independente de Nck também em EPEC. De fato, algumas amostras de EPEC, além da 

via de ativação dependente de Nck, podem utilizar a via TccP/TccP2, resultando no 

recrutamento direto de N-WASP que leva à polimerização de actina (WHALE et al., 

2007). Recentemente, Bai et al. (2007) demonstraram que amostras de EPEC atípica 

do sorotipo O125:H6 são capazes de causar a lesão A/E em mucosa intestinal, mas 

não utilizam as vias de ativação da polimerização de actina através de Nck e/ou 

TccP/TccP2, utilizando uma via alternativa não conhecida. 
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A adesão das EPEC típicas a células epiteliais, denominada adesão localizada (LA), 

ocorre em dois estágios. Inicialmente, a bactéria se adere à mucosa intestinal formando 

microcolônias (clusters), provavelmente devido a participação da fímbria BFP e do 

filamento formado pela proteína EspA. Girón et al. (1991) descreveram que a fímbria BFP 

era o fator que mediava à adesão localizada apresentada por EPEC. Posteriormente, 

Cleary et al.(2004) demonstraram que EspA poderia participar dessa adesão inicial. Em 

seguida, ocorre a adesão íntima da bactéria à célula epitelial mediada pela proteína 

intimina.  

As EPEC atípicas apresentam na maioria dos casos o padrão de adesão 

localizada-like (LAL), no qual não se observa a formação das microcolônias 

compactas (SCALETSKY et al., 1999). Ao contrário do padrão LA, que pode ser 

observado após três horas de contato bactéria/célula eucariótica nos ensaios de 

adesão em células HEp-2, o padrão LAL é observado apenas após seis horas de 

interação bactéria-célula epitelial. Não é estabelecida a razão deste ―retardo‖ na 

adesão bacteriana e consequentemente na formação da lesão A/E causada por EPEC 

atípica. Vários estudos têm demonstrado que amostras de EPEC atípica são capazes 

de apresentar além do padrão LAL os padrões de adesão agregativo, difuso e 

localizado (PELAYO et al., 1999; SCALETSKY et al., 1999; VIEIRA et al., 2001; DULGUER 

et al., 2003; GOMES et al., 2004; HERNANDES et al., 2008). A incapacidade de EPEC 

atípica aderir em células epiteliais cultivadas também tem sido relatada em alguns 

sorotipos. Além disso, a ausência do regulador Per (regulador global presente no 

plasmídeo EAF) poderia estar retardando a expressão de alguns genes de LEE 

envolvidos na adesão e formação da lesão A/E. 

Knutton et al. (1989), observando que a composição dos pedestais continha 

uma alta concentração de filamentos de actina polimerizada (F-actina), 

desenvolveram um teste utilizado na detecção de patógenos causadores da lesão 

A/E, denominado teste de FAS (fluorescent-actin staining). No teste de FAS a faloidina 

marcada com isotiocianato de fluoresceína ou rodamina se liga especificamente aos 
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filamentos de actina, destacando a região polimerizada, evidenciando os locais de 

adesão bacteriana e dos pedestais pelas lesões. Analisando a composição da lesão 

A/E através de imunofluorescência, determinaram que outras proteínas do 

citoesqueleto, além da actina, estão envolvidas na constituição da lesão A/E. Ficou 

demonstrado que proteínas como a α-actinina, uma molécula envolvida na 

interligação dos filamentos de actina, assim como a talina e a ezerina, envolvidas na 

ligação dos filamentos de actina à proteínas transmembrânicas, também se 

localizavam nos locais de adesão bacteriana. 

Um dos obstáculos enfrentados no desenvolvimento de vacinas para humanos 

é a falta de modelos animais para se avaliar a eficiência vacinal. Os modelos 

experimentais descritos até o presente momento para EPEC estão restritos a modelos 

que buscam mimetizar a infecção de EPEC em humanos, utilizando EPEC de coelhos 

(REPEC) em coelhos ou de Citrobacter rodenthium em camundongos. Além de uma 

admirável dificuldade de se obter animais sadios para os experimentos em coelho, há 

limitações para o uso deste modelo, como a escassez de recursos genéticos e 

imunológicos (ABE et al., 1998). A escassez de modelos com animais de pequeno 

porte para estudar EPEC ou EHEC de origem humana fez com que fossem iniciados 

estudos com outros patógenos, como Citrobacter rodentium que colonizam e são 

capazes de formar lesão A/E em camundongos (GHAEM-MAGHAMI et al., 2001; 

WILES et al., 2005). No entanto, apesar das similaridades genéticas entre EPEC e de C. 

rodentium, há importantes diferenças fisiopatológicas entre estes dois organismos 

(DENG et al., 2001). Por exemplo, ao contrário de EPEC, C. rodentium parece possuir 

uma adesina primária, em vez de depender de uma formação de lesão A/E para 

mediar à ligação da célula hospedeira (JOHNSON e BARTHOLD, 1979). Além disso, 

camundongos infectados desenvolvem hiperplasia da mucosa, o que não é visto em 

EPEC (LUPERCHIO e SCHAUER, 2001). Em 2004, Savkovic et al. descreveram um 

modelo de EPEC isolada de humanos utilizando camundongo C57bl/6 adulto, neste 

modelo foram observadas alterações fisiológicas e histológicas, inclusive para a 
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formação de lesão A/E. No entanto, os animais não apresentaram diarréia ou 

letalidade e a idade destes animais parece estar relacionada com as alterações 

observadas. 

No que concerne à segurança, os Estados Unidos e muitos países da União 

Européia não aceitam a utilização de linhagens vacinais atenuadas, por uma 

preocupação crescente do uso de organismos vivos em indivíduos que não tenham 

seu sistema imunológico totalmente formado (crianças e recém-nascidos) ou 

imunocomprometidos. Além do risco de reversão, podemos destacar o risco de 

reação cruzada no diagnóstico e uma possível virulência residual. A utilização de uma 

cepa bacteriana não patogênica recombinante, capaz de expressar antígenos 

específicos seria uma alternativa aos problemas acarretados pelo uso de bactérias 

patogênicas atenuadas. 

O emprego de bactérias gram-positivas não patogênicas como Lactobacillus, 

Lactococcus, e Streptococcus, tem sido investigado como alternativa, em 

contraposição do uso de linhagens atenuadas de bactérias gram-negativas (Nouaille 

et al., 2003). Linhagens de Bacillus subtilis mostram-se particularmente interessantes 

como veículos para a expressão de antígenos heterólogos. Em primeiro lugar, 

B. subtilis é considerado uma espécie segura e possui o status GRAS (generally 

regarded as safe) conferida por agências governamentais como a FDA americana. 

Possuem ainda grande capacidade de multiplicação, genética bem conhecida, 

transformação natural e capacidade de produzir esporos, conferindo facilidade na sua 

estocagem e logística. Linhagens de B. subtilis possuem uma longa história de uso 

industrial, pois são empregados para a obtenção de enzimas, para a fabricação de 

detergentes e outros produtos de grande valor comercial. Além disto, linhagens de 

B. subtilis não possuem periplasma e proteínas secretadas acumulam-se no meio 

extracelular de onde podem ser purificadas a baixo custo (FERREIRA e SCHUMANN, 

2005; HARWOOD, 1992). 
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Uma das maiores limitações para a expressão de proteínas heterólogas por 

linhagens recombinantes de B. subtilis estaria relacionada com a instabilidade 

plasmidial observada entre as gerações durante o cultivo, que até então, eram 

baseados em vetores plasmidiais com replicação do tipo circulo-rolante, ou utilizando 

como alternativa o sistema integrativo, que por sua vez compensa a quantidade 

reduzida de proteína heteróloga expressa pela elevada estabilidade do sistema. 

O isolamento de um plasmídeo com replicação do tipo teta () em linhagens 

selvagens de B. subtilis na Bielorússia (TITOK et al., 2003), permitiu que uma nova série de 

vetores de expressão fossem desenvolvidos, foram avaliados diferentes promotores e 

genes heterólogos expressos, assim como o endereçamento para diferentes 

compartimentos celulares da proteína expressa (PACCEZ et al., 2006, 2007). Ainda, 

possibilitou o desenvolvimento de sistemas de expressão e purificação de proteínas 

heterólogas semelhante aos sistemas empregados em E. coli, incorporando ao sistema a 

facilidade de secretar, promovendo a purificação de proteínas heterólogas diretamente 

do meio extracelular (SCHUMANN, 2007; NGUYEN et al., 2007). Nosso grupo foi o 

pioneiro no uso de vetores de expressão epissomais estáveis para fins vacinais, um dos 

primeiros antígenos avaliados foram a subunidade estrutural CfaB (componente da 

fimbria CFA/I) (LUIZ et al., 2008) e a subunidade B da toxina termo-lábil, ambos de ETEC 

(PACCEZ et al, 2006, 2007), onde foi demonstrada a capacidade de estimular o sistema 

imune humoral e sobre tudo uma resposta efetiva e protetora. Portanto, neste trabalho 

utilizamos linhagens de B. subtilis recombinantes capazes de expressar diferentes 

porções de intimina de EPEC, como estratégia vacinal para o controle de EPEC e EHEC. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Baseando-se nos resultados obtidos durante a realização da tese chegamos as 

seguintes conclusões: 

 Linhagens de B. subtilis transformadas com o vetor epissomal pHCM03 foram 

capazes de expressar porções de intimina de EPEC como antígeno heterólogo 

após indução por choque térmico. 

 A concentração de proteína heteróloga expressa pelas linhagens vacinais de 

B. subtilis foi estável com concentrações variando de 200 a 230 µg de proteína em 

1010 ufc/dose. 

 Camundongos DBA/2 submetidos ao regime vacinal com formulações baseadas 

em células vegetativas e esporos pela via oral, demonstraram que o sistema 

baseado no vetor epissomal é funcional para a imunização com as duas formas 

celulares. 

 A imunização com esporos de linhagens que produzem o antígeno sob controle 

do promotor PgsiB indicam que esse promotor é ativado in vivo; 

 Títulos mais elevados de anticorpos sistêmicos (IgG) foram obtidos após 

imunização com a formulação baseada em células vegetativas, assim como os 

títulos mais elevados secretados na mucosa intestinal e no leite (sIgA) foram 

obtidos em animais que receberam esporos das linhagens vacinais. 

 As linhagens BS415, BS280 e BS190 foram mais imunogênicas pela presença de 

regiões imunodominantes nas sequencias expressas. 

 A análise das subclasses de IgG induzidas em animais imunizados com B. subtilis  

indicam a predominância da subclasse IgG2a, consequentemente direcionado 

para um padrão Th-1. 
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 O aumento na concentração de IgA total no leite de fêmeas imunizadas com 

linhagens vacinais ou não de B. subtilis recombinante demonstram a capacidade 

imunomoduladora da espécie. 

 A letalidade observada em camundongos recém-nascidos desafiados com 

linhagens de EPEC  EHEC propõe o uso deste modelo como ferramenta de 

avaliação da eficácia de estratégias vacinais. 

 Não houve diferença no reconhecimento de proteínas nativas ou desnaturadas 

pelos soros obtidos de camundongos imunizados com as linhagens vacinais de 

B. subtilis. 

 Os soros anti-BS415, BS315, BS280 e BS190 foram capazes de inibir a adesão e a 

lesão A/E em células Hep-2 por EPEC expressando intimina β. 

 Somente os soros obtidos de animais que receberam linhagens vacinais de 

B. subtilis expressando porções próximas à região C-terminal foram capazes de 

inibir a letalidade de camundongos recém-nascidos desafiados com a linhagem 

atípica de EPEC O111:H9. 

 Em ensaio de proteção passiva, fêmeas imunizadas conferiram proteção parcial a 

filhotes desafiados com a EPEC atípica O111:H9 e, maior sobrevida quando 

desafiados com a linhagem de EPEC típica O111:H2. 

 A pré-exposição do veiculo vacinal ao sistema imunológico acarreta em declínio 

dos titulos de anticorpos em indivíduos sensibilizados com células vegetativas, 

mas, aumento dos títulos específicos de anticorpos quando sensibilizados com 

esporos. 
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