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RESUMO 

MORAES-APS, L. R. M. Efeito adjuvante de esporos de Bacillus subtilis 
coadministrados a vacinas de DNA. 2013. 80 f. Dissertação (Mestrado em 
Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 
 

Esporos de Bacillus subtilis podem ser utilizados como veículos vacinais capazes de 
expressar ou adsorver proteínas heterólogas em sua superfície. Estudos recentes 
indicaram que esporos de B. subtilis também conferem um forte efeito adjuvante 
para vacinas baseadas em proteínas purificadas administradas por via parenteral. 
Nesse cenário, o objetivo do presente projeto foi avaliar o papel adjuvante dos 
esporos de B. subtilis e viabilizar sua utilização como carregadores de vacinas de 
DNA pelo método da biobalística (gene gun). Nesta metodologia, os esporos foram 
utilizados como substitutos das micropartículas de ouro usualmente empregadas, 
mantendo a capacidade de transfecção de células eucarióticas in vitro, e produção 
de anticorpos específicos em camundongos C57BL/6 imunizados com o plasmídeo 
vacinal pgDE7h (que codifica para uma forma mutante da oncoproteína E7 do HPV-
16). Além disso, esporos de B. subtilis foram capazes de ativar células dendríticas in 
vitro e, quando coadministrados a pgDE7h pela via intramuscular, conferiram um 
aumento significativo na proteção anti-tumoral de animais previamente 
transplantados com a linhagem tumoral TC-1 (que expressa a proteína E7 do HPV-
16). Tal efeito adjuvante mostrou uma relação dose-dependente quanto à proteção 

anti-tumoral terapêutica e também quanto à ativação de linfócitos T CD8+IFN-+ E7-
específicos. Em conclusão, os resultados representam uma contribuição inédita para 
o uso de esporos de B. subtilis como adjuvantes e consolidam essa nova e 
inovadora aplicação biotecnológica como carregadores para entrega de vacinas de 
DNA. 
 

Palavras-chave: Bacillus subtilis. Adjuvantes. Vacinas de DNA. Biobalística. 
Micropartículas.  HPV-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

MORAES-APS, L. R. M. Adjuvant effect of Bacillus subtilis spores co-
administered with DNA vaccines. 2013. 80 p. Masters thesis (Microbiology) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
Bacillus subtilis spores can be used as vaccine vehicles capable to display or adsorb 
heterologous proteins at the spore surface. Recent studies have indicated that 
spores of B. subtilis confer a strong adjuvant effect for vaccines based on purified 
proteins administered via parenteral routes. In this scenario, the objective of this 
project is to evaluate the adjuvant role of B. subtilis spores and to permit their use as 
carrier of DNA vaccine based on the biolistic method (gene gun). In this 
methodology, spores are employed as substitutes for gold microparticles to transfect 
eukaryotic cells in vitro and induce the production of specific antibodies in C57BL / 6 
mice immunized with the vaccine plasmid pgDE7h (encoding a mutant form of the E7 
oncoprotein of HPV-16). Additionally, spores of B. subtilis were capable to activate 
dendritic cells in vitro and, when co-administered intramuscularly with the pgDE7h 
vaccine vector, confer a significant increase of anti-tumor protection in animals 
previously inoculated with the TC-1 tumor cells that express the E7 protein of HPV-
16. The adjuvant effect was measured both for the anti-tumor protection effect and 

for activation of CD8+IFN-+E7-specific T lymphocytes as dependent on the amount 
of co-administered spores. In conclusion, the results represent a novel contribution to 
the use of spores of B. subtilis as adjuvants and consolidate the novel and innovative 
biotechnological application as carrier for  delivery of DNA vaccines. 

  
Keywords: Bacillus subtilis. Adjuvants. DNA vaccines. Biolistic. Microparticles.     
HPV-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

Adjuvantes são componentes fundamentais na composição de qualquer 

formulação vacinal, particularmente em vacinas de DNA, que apresentam baixa 

imunogenicidade. Em geral, os primeiros testes clínicos com vacinas de DNA não 

demonstraram altos níveis de imunidade em seres humanos, embora tenham 

contribuído para a confirmação da segurança dessa plataforma vacinal. Contudo, 

novas modificações e melhorias devolveram otimismo quanto a essa tecnologia 

vacinal, dentre elas o uso de novos adjuvantes e a possibilidade de utilizar diferentes 

métodos de entrega.  

Vacinas de DNA consistem na clonagem de antígenos (frequentemente 

associados a tumores) e fatores imuno-estimulatórios adicionais em um plasmídeo 

bacteriano a jusante de um promotor eucariótico apropriado para uma expressão 

forte e estável. Elas são internalizadas por células apresentadoras de antígeno ou 

mesmo células do tecido através da interação com a membrana plasmática até 

atingirem o núcleo. Podem induzir respostas anti-tumorais eficazes contra várias 

células malignas e proporcionam uma atraente estratégia de vacinação uma vez que 

não provocam resposta imune antivetorial, possibilitando administrações repetidas 

que podem ser necessárias para atingir e manter a resposta imune desejada. Além 

disso, as vacinas de DNA são simples, seguras, estáveis, fáceis de serem 

produzidas em larga escala e capazes de proporcionar a indução de resposta imune 

humoral e citotóxica, estimulando também a geração de memória imunológica 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 - Mecanismo de ação de vacinas de DNA após administração  

intramuscular 

 

Células musculares transfectadas produzem o antígeno codificado no plasmídeo. O antígeno é 
expresso na superfície de células contendo MHC I e apresentada a células T CD8

+
 e CD4

+
 

(imunidade celular). O antígeno também pode ser excretado pelo músculo e fagocitado por células 
apresentadoras de antígeno (APC), geralmente células dendríticas, linfócitos B (imunidade humoral). 
Uma pequena proporção da vacina de DNA é captada diretamente por APCs e o antígeno codificado 
pode ser processado e apresentado de forma endógena. 
Fonte: modificado de Ahmad et al. (2012) 

 

Nos últimos três anos, quatro vacinas de DNA foram licenciadas para uso 

veterinário, sendo uma delas para o tratamento de melanoma em cães – primeira 

imunoterapia aprovada para câncer. Muitos antígenos relacionados a câncer são 

alvos interessantes de imunoterapias. Em modelo murino, vacinas de DNA têm sido 

direcionadas a uma ampla variedade de tumores, na maioria das vezes induzindo 

resposta imune celular específica eficiente. Em ensaio clínico, há também indicações 

de respostas imunológicas induzidas por vacinas de DNA em pacientes com 

melanoma e câncer de próstata, sugerindo benefícios clínicos em alguns casos 

relatados (KUTZLER; WEINER, 2008). 

Outros estudos demonstraram que vacinas de DNA podem ser empregadas 

na imunoterapia do câncer do colo de útero, sendo essencial a fusão de genes das 

oncoproteínas do HPV a genes de proteínas com propriedades imuno-moduladoras 

para ativação de respostas citotóxicas CD8+-dependentes (HUNG; MONIE; 

ALVAREZ, 2007; KIM et al., 2004). Duas vacinas de DNA que codificam proteínas 

híbridas encontram-se atualmente em ensaio clínico e codificam a proteína E7 



fusionada à proteína HSP70 de Mycobacterium tuberculosis (pNGVL4a-

Sig/E7(detox)/HSP70) ou à CRT (calreticulina)  (pNGVL4a/E7(detox)/CRT) e são 

inoculadas pela via intramuscular ou intradérmica, respectivamente (MA et al., 2010). 

Outra formulação vacinal em ensaios clínicos, VGX-3100, utiliza a eletroporação in 

vivo como método de administração e codifica as proteínas E6 e E7 dos HPV-16 e    

-18. Em pacientes diagnosticadas com CIN2/3 e que passaram por tratamento 

cirúrgico, essa vacina se mostrou segura e capaz de induzir resposta imune do tipo 

celular em 70% das pacientes. A vacina de DNA que está em estágio mais avançado 

de desenvolvimento em ensaios clínicos, chamada ZYC101a, utiliza o método de 

entrega de DNA microencapsulados. Essa vacina codifica epítopos HLA-A2 restritos 

de E6 e E7 dos HPV-16 e -18 e em ensaio clínico de fase II em pacientes com 

câncer cervical de alto grau demonstrou promover a redução das lesões na maioria 

(70%) das pacientes com menos de 25 anos (GARCIA et al., 2004).  

As proteínas E6 e E7 são, frequentemente, alvos de estratégias vacinais 

contra tumores associados ao HPV por induzirem uma proliferação celular acelerada 

e desordenada resultando em lesões epiteliais pré-cancerígenas, que podem evoluir 

para o câncer invasivo em alguns casos (VILLA et al., 2006). Tais proteínas fazem 

parte do grupo de proteínas codificadas por genes de expressão precoce e atuam no 

processo de malignização celular através de interação com um vasto repertório de 

proteínas, promovendo bloqueio de apoptose, proliferação celular e instabilidade 

cromossômica. O mecanismo envolvido na oncogênese está primeiramente 

associado com as proteínas E6 e E7. Embora a interação seja complexa, E6 atua 

principalmente no aumento da degradação de p53. E7 causa o rompimento do 

complexo E2F/pRb, ativando E2F, um importante fator de transcrição que ativa 

genes envolvidos em síntese de DNA e progressão do ciclo celular. E6 ainda exerce 

um papel importante na ativação de telomerase, uma enzima responsável pelo 

alongamento dos telômeros, resultando no aumento da proliferação das células 

epiteliais. E7 também está envolvida no bloqueio da apoptose. Já as proteínas de 

expressão tardia L1 e L2 são responsáveis pela montagem do virion e 

empacotamento do DNA e compõem o capsídeo viral.  

Um outro exemplo de estratégia vacinal promissora contra tumores induzidos 

por HPV envolvendo E6 e E7 foi desenvolvida no Laboratório de Desenvolvimento 

de Vacinas (LDV) do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São 

Paulo (USP). Tal estratégia é baseada em um plasmídeo que codifica a proteína E7 



do HPV-16 fusionada à glicoproteína D (gD) do vírus herpes simplex tipo 1 (HSV) 

contendo códons otimizados para a expressão em células humanas, nomeado de 

pgDE7h (DINIZ; FERREIRA, 2010). No LDV, este mesmo grupo desenvolveu outras 

vacinas terapêuticas contra tumores induzidos por HPV baseadas na expressão de 

proteínas híbridas, resultado da fusão da gD a oncoproteínas do HPV-16 (DINIZ et 

al., 2010; DINIZ; FERREIRA, 2011; LASARO et al., 2005). A gD é um componente 

estrutural do envelope do HSV e, depois de expressa, localiza-se na membrana 

plasmática de células infectadas. A gD possui uma região transmembrana e, desta 

forma, as oncoproteínas do HPV-16 a ela fusionadas são expressas no meio 

extracelular (ancoradas), reduzindo os riscos de malignização das células 

transfectadas. Esse direcionamento celular proporcionado pela gD também pode 

contribuir para um aumento no reconhecimento de proteínas a ela fusionadas por 

células do sistema imune. Além disso, foi demonstrado que a proteína gD é capaz 

de gerar sinais estimulatórios para  as células do sistema imune por meio da 

ativação de NF-κB (CHEUNG et al., 2009; POLLARA et al., 2004). Testes em 

modelo murino mostraram que tais vacinas são capazes de ativar células T CD8+E7-

específicas e gerar proteção anti-tumoral em camundongos tratados 

terapeuticamente com as vacinas (utilizando a linhagem tumoral TC-1 capaz de 

expressar as proteínas E6 e E7 do HPV-16 que forma tumores em camundongos 

C57BL/6). Formulações aprimoradas pela coadministração de vetores que codificam 

citocinas resultaram em um aumento expressivo do efeito terapêutico anti-tumoral 

quando inoculadas pela via intramuscular (DINIZ et al., 2010), e de forma 

semelhante pela via intradérmica, utilizando o método da biobalística (DINIZ; 

FERREIRA, 2011; DINIZ et al., 2013). 

As vacinas de DNA são frequentemente administradas por injeção direta do 

DNA pela via intramuscular ou pela via intradérmica utilizando o método da 

biobalística (HASSETT; WHITTON, 1996). As duas vias de inoculação têm se 

mostrado eficientes na geração de resposta humoral e celular, entretanto, a via 

intradérmica apresenta maior número de células apresentadoras de antígeno (APCs) 

no local da inoculação. Outras vantagens de grande importância clínica são a 

redução significativa da dose utilizada e o aumento da eficiência de transfecção 

plasmidial.  

A técnica da biobalística, também conhecida por bombardeamento de 

partículas, foi descrita inicialmente em 1987 (SANFORD et al., 1987). O método 



consiste na aceleração de micropartículas que atravessam a parede celular ou a 

membrana plasmática, de forma não letal, carregando substâncias adsorvidas, como 

DNA, RNA ou proteínas para o interior da célula (FERREIRA et al., 2004). O 

processo não necessita de um pré-tratamento do tecido a ser transfectado e requer 

quantidades muito pequenas da substância de interesse. (KLEIN et al., 1987).  No 

caso de transfecção plasmidial, podem ser utilizados microprojéteis de ouro ou 

tungstênio, com diâmetro em torno de 1 µm, nos quais são precipitadas as 

moléculas de DNA. O tipo de aparelho usado para acelerar as micropartículas 

envolvidas pelo DNA pode ter propulsão a ar, pólvora, gás hélio ou eletricidade 

(FERREIRA et al., 2004). Atualmente, para vacinas de DNA, o método usualmente 

empregado utiliza microesferas de ouro impregnadas com DNA plasmidial que são 

administradas através de uma pistola (gene gun). O gene gun é acoplado a um 

cilindro de gás hélio e, sob alta pressão, direciona as partículas para as células da 

pele, incluindo células Langerhans, um dos tipos de células apresentadoras de 

antígeno mais abundantes neste tecido (Figura 2) (BARRY; LAI; JOHNSTON, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 - Mecanismo de ação simplificado de vacinas de DNA entregues por  

  biobalística e respostas imunes induzidas 
 

 

A proteína ou peptídeo codificado no plasmídeo administrado por gene gun é apresentado pela via de 
MHC I, levando à ativação e proliferação de linfócitos T CD8

+
 específicos, podendo ser apresentado 

também por via de MHC classe II quando ocorre o fenômeno de cross-presentation. Tal mecanismo 
pode também gerar uma resposta humoral a partir da ativação de linfócitos T CD4

+
 levando a um 

balanço de respostas dos tipos Th1 e Th2. O uso de micropartículas de ouro impregnadas com DNA 
induz aumento da estabilidade e requer uma dose significativamente menor do plasmídeo em relação 
à administração intramuscular.  
Fonte: Modificado de Flores et al. (2012) 

 

Como estratégia já muito bem consolidada na biobalística, para a impregnação 

das micropartículas com plasmídeos de interesse utilizam-se agentes catiônicos 

capazes de induzir a protonação das partículas inertes, como o ouro, possibilitando 

dessa maneira a interação com o DNA, classicamente considerado uma molécula de 

carga negativa. Neste contexto, esporos de Bacilus subtilis mostram-se como 

micropartículas promissoras como carregadores vacinais. Estudos recentes 

observaram que a superfície dos esporos apresenta propriedades hidrofóbicas e é 

carregada negativamente, promovendo uma plataforma adequada para adsorção de 

proteínas antigênicas sob condições ligeiramente ácidas de pH, podendo então ser 

entregues sob a forma de vacinas particuladas pela via parenteral (HUANG et al., 

2010). Neste estudo, camundongos das linhagens Balb/c e C57BL/6 imunizados por 

via oral e nasal com antígenos adsorvidos na superfície dos esporos apresentaram 



resposta celular do tipo Th1 com altos níveis de IgG2a e IFN- em comparação aos 

controles utilizados, sugerindo sua utilização como veículos de entrega de moléculas 

terapêuticas. Resultados semelhantes foram obtidos adsorvendo partículas virais a 

esporos inativados de B. subtilis (SONG et al., 2012). Além disso, os esporos de B. 

subtilis também têm recebido destaque na área de vacinologia por conferirem efeito 

adjuvante após administração por diferentes vias, na forma de micropartículas, 

quando associados a antígenos. Barnes e colaboradores (2007) observaram que, 

em camundongos, esporos coadministrados a antígenos solúveis pelas vias 

intranasal e subcutânea foram capazes de aumentar de modo significativo os níveis 

de IgG1 e IgG2a e células T CD8+ e CD4+ produtoras de IFN-, promovendo um 

balanço (Th1 e Th2) na resposta imune induzida. Outros trabalhos mostram que a 

administração de esporos, sem qualquer antígeno vacinal, é capaz de gerar uma 

atividade imuno-estimulatória a partir da interação com receptores toll-like (TLR), 

evidenciando dessa maneira um papel fundamental na geração de resposta 

imunológica como adjuvantes vacinais (LIANG et al., 2013), e podendo ser 

facilmente aplicados na imunoterapia contra o câncer cervical causado pelo HPV. 

O HPV está relacionado com aproximadamente 99% dos casos de câncer 

cervical. Em humanos, mais de 200 tipos de HPV já foram descritos e cerca de 40 

apresentam tropismo para infectar a mucosa do trato anogenital. Os vírus com este 

tropismo podem ser divididos nos tipos de baixo e alto risco, de acordo com sua 

presença em lesões de alto grau e tumores malignos (VILLA et al., 2006). Entre os 

HPVs de baixo risco, HPV-6 e HPV-11 são os mais frequentemente associados a 

condilomas genitais. Entre os de alto risco, HPV-16 e HPV-18 destacam-se por 

serem responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero, sendo 

o HPV-16 a causa de pelo menos 55% dos casos deste tipo de câncer, podendo ser 

considerado o principal agente etiológico da doença (BOSCH et al., 1995). A 

infecção por vírus HPV é frequente entre mulheres sexualmente ativas, com uma 

prevalência entre 15 a 40% (BOSCH, 2003). Estima-se que, até atingir 50 anos de 

idade, pelo menos 80% das mulheres serão infectadas por algum tipo de HPV de 

alto risco em algum momento de suas vidas (BASEMAN; KOUTSKY, 2005) o que 

faz dela a infecção sexualmente transmissível mais comum (EBRAHIM; MCKENNA; 

MARKS, 2005).  

A resposta imune do hospedeiro elimina a maioria das infecções por HPV e 

lesões induzidas pelo vírus, podendo ser detectadas respostas imunes dos tipos 



humoral e celular contra antígenos de HPV (JENSON; KURMAN; LANCASTER, 

1991; HÖPFL et al., 2000). O desenvolvimento de lesões e tumores relacionados ao 

HPV-16 foi associado à resposta imune celular defectiva contra as proteínas E6 e E7 

(DE JONG et al., 2004).  Estudos demonstraram que a indução de células T CD4+ e 

CD8+ que reconhecem epítopos dessas proteínas, infiltradas nos tumores e 

presentes no sangue dos pacientes, está associada à proteção contra infecções 

persistentes e regressão de lesões e que a ausência de indução de células T CD8+ 

citotóxicas (CTL) pode ser notada em pacientes com carcinoma cervical (BONTKES 

et al., 2000). 

 Vacinas terapêuticas capazes de induzir forte resposta celular citotóxica, 

nesse caso, facilitariam a redução da mortalidade e morbidade de neoplasias 

associadas ao HPV sendo uma alternativa eficiente ao tratamento tradicional 

baseado em processos cirúrgicos, radioterápicos e quimioterápicos. Tais 

tratamentos são altamente invasivos e não agem especificamente sobre as células 

tumorais, causando morte ou remoção de tecidos saudáveis e efeitos colaterais 

indesejáveis. Além disso, os tratamentos hoje disponíveis são dispendiosos, 

podendo custar entre 7 e 24 mil dólares por paciente, dependendo do estágio de 

desenvolvimento do câncer. Ainda, países em desenvolvimento muitas vezes não 

têm condições financeiras ou estruturais para oferecer exames preventivos ou o 

tratamento ideal junto ao sistema público de saúde, contribuindo com a alta 

incidência de morte por câncer cervical nesses locais. Por ano, são diagnosticados 

cerca de 500 mil novos casos e 270 mil mortes no mundo, sendo aproximadamente 

80% delas em países em desenvolvimento, com uma estimativa de quase 20.000 

novos casos no Brasil (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011; WHO, 2009). 

Nesse cenário, a presente dissertação de mestrado teve como objetivos 

centrais viabilizar o uso dos endosporos da bactéria B. subtilis como substitutos das 

micropartículas de ouro na administração de vacinas de DNA pela via intradérmica 

por biobalística (gene gun) e consolidar sua aplicação como adjuvantes vacinais em 

relação ao plasmídeo vacinal pgDE7h. As formulações vacinais foram avaliadas em 

modelo murino quanto à resposta imune celular e humoral induzidas e quanto à 

capacidade de gerar proteção anti-tumoral preventiva ou terapêutica por meio de 

implante de células transformadas que expressam as oncoproteínas E6 e E7 do 

HPV-16 (linhagem tumoral TC-1). 

 



6 CONCLUSÕES  

 

As principais contribuições feitas ao longo do presente trabalho foram as 

seguintes:  

 

 esporos de B. subtilis são capazes de adsorver DNA plasmideal em sua 

superfície;  

 

 esporos de B. subtilis podem ser utilizados como micropartículas 

carregadoras para biobalística em substituição às partículas de ouro 

usualmente empregadas, mantendo sua capacidade de produção de 

anticorpos e células T específicas; 

 

 esporos de B. subtilis vivos e inativados são capazes de ativar células 

dendríticas in vitro e induzir a migração de células pró-inflamatórias in vivo; 

 

 esporos de B. subtilis exercem um papel adjuvante quando coadministrados a 

vacina de DNA pgDE7h, resultando no aumento da proteção antitumoral e da 

resposta celular específica em modelo murino; 

 

 o efeito adjuvante de esporos de B. subtilis depende de sua concentração, 

resultando em diferentes perfis de resposta humoral e celular, de indução de 

citocinas e de recrutamento local de alguns tipos celulares, os quais podem 

ser benéficos ou prejudiciais quando coadministrados a vacina terapêutica. 
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