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RESUMO 

 

DARRIEUX, M. Expressão, purificação e avaliação imunológica de formas 

truncadas e híbridos da Proteína de Superfície de Pneumococo A (PspA). 2007 

137f. Tese (Doutorado) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. 

 

Streptococcus pneumoniae é um importante agente causador de pneumonia, 

meningite e septicemia. O alto custo e a cobertura limitada da vacina conjugada atual 

reforçam a necessidade de se desenvolver uma vacina mais abrangente e acessível. A 

proteína de superfície de pneumococo A (PspA) é imunogênica e protetora em modelos 

animais; porém, devido à sua diversidade - há 6 clados e 3 famílias de PspA - uma 

vacina baseada em PspA deverá incluir fragmentos das duas famílias prevalentes (1 e 

2). Neste estudo, foram produzidos fragmentos contendo a região N-terminal de PspA 

das famílias 1 e 2, e proteínas híbridas – contendo fusões destes fragmentos. Os 

anticorpos gerados contra os híbridos reconheceram PspAs nativas das duas famílias, 

foram capazes de se ligar a bactérias íntegras, e de aumentar a deposição de 

complemento em sua superfície. Finalmente, a imunização de camundongos com os 

híbridos foi capaz de proteger contra desafio com pneumococos contendo PspAs 

diversas, mostrando que estes seriam candidatos promissores na composição de uma 

vacina anti-pneumocócica.  

 
 
 
 
 
Palavras chave: Streptococcus pneumoniae. Vacinas. Proteínas. Complemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

DARRIEUX, M. Expression, purification and immunological evaluation of 

truncated forms and hybrids of Pneumococcal Surface Protein A (PspA). 2007 

134f. Thesis (Doctoral) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. 

 

Streptococcus pneumoniae is an important cause of pneumonia, meningitis and 

septicaemia. The high cost and limited coverage of the available conjugate vaccine 

reinforce the need for cost effective strategies, with broader coverage. Pneumococcal 

Surface Protein A (PspA) is immunogenic and protective in animal models; however, 

due to its diversity – there are six clades and threee families of PspA – a PspA based 

vaccine should include fragments of each major family (1 and 2). In the present study, 

we have produced fragments of the N-terminal region of PspAs families 1 and 2, and 

hybrid proteins – containing fusions of these fragments. Sera made against the hybrids 

induced antibodies that recognized PspAs from both families; these sera were also able 

to bind pneumococcal strains bearing diverse PspAs, and to increase complement 

deposition on their surface. Finally, immunization of mice with PspA hybrids was 

protective against challenge with pneumococci bearing diverse PspAs, showing that 

these hybrids should constitute promising candidates in an anti-pneumococcal vaccine.  

 

  

Key words: Streptococcus pneumoniae. Vaccines. Proteins. Complement.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Streptococcus pneumoniae 

Identificada por Sternberg e Pasteur em 1880, a bactéria Streptococcus 

pneumoniae está entre os patógenos humanos mais bem estudados do último século; a 

investigação dos eventos patológicos relacionados à infecção por pneumococo levou à 

descoberta do DNA e ao desenvolvimento da primeira vacina polissacarídica, além de 

colaborar com a compreensão do mecanismo de ação da penicilina, tolerância a 

antibióticos, estrutura da parede celular de bactérias gram-positivas e suas propriedades 

inflamatórias (Tuomanen et al. 1995a, Austrian 1997).  

Streptococcus pneumoniae é a principal causa de pneumonia bacteriana no 

mundo, também podendo causar meningite, septicemia, otite média, conjuntivite, entre 

outras doenças (Tuomanen 2004). Sua incidência é mais elevada entre adultos acima de 

65 anos, indivíduos imuno-deprimidos e crianças, sendo responsável por mais de 4 

milhões de mortes anuais, a maior parte delas nos países em desenvolvimento (WHO 

2003). Todos os anos, aproximadamente 1,6 milhões de crianças da América Latina 

desenvolvem ao menos um episódio de infecção por pneumococo, causando um 

impacto enorme nos sistemas públicos de saúde. Embora existam vacinas anti-

pneumocócicas, seu elevado custo e/ou cobertura limitada tornam pouco viável sua 

utilização em larga escala nos países em desenvolvimento. Assim, a busca por 

estratégias vacinais com ampla cobertura e custo reduzido é uma prioridade no mundo 

todo. 
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1.1.1 Aspectos gerais da bactéria 

S. pneumoniae é um diplococo gram-positivo encapsulado (Figura 01), que 

coloniza o trato respiratório superior humano, podendo também infectar outros 

primatas, cavalos, cabras, ovelhas, cobaias e furões (Austrian 2000). 

 Os pneumococos podem ser cultivados em ágar sangue, onde formam colônias 

α-hemolíticas, que ao contrário de outros estreptococos, são solúveis em bile e sensíveis 

à optoquina (Dawson 2004). O diagnóstico laboratorial deste microrganismo é feito 

através da coloração de Gram de esfregaços provenientes do muco nasal, seguida pela 

sorotipagem da cápsula utilizando anticorpos específicos, em um processo conhecido 

como reação de Quellung (Yother 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A superfície do pneumococo consiste de 3 estruturas distintas: membrana 

plasmática, parede celular e cápsula polissacarídica. A membrana plasmática apresenta 

estrutura conservada, com moléculas de ácido lipoteicóico – contendo resíduos de 

fosfocolina (ChoP) – inseridas na bicamada lipídica. A parede celular é composta de 

polissacarídeos e ácido teicóico, e ancora diversas proteínas de superfície. O ácido 

Figura 01. Imagem de microscopia eletrônica de varredura (A) e microscopia óptica (B) de 

S. pneumoniae. Retirado do site http://www.healthline.com/channel/pneumonia.html 

Diplococci

Cápsula

Diplococci

Cápsula
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teicóico – conhecido como polissacarídeo C –  também contém resíduos de colina e é o 

responsável pela resposta inflamatória intensa observada na infecção por pneumococo, 

com ativação do sistema complemento e produção de citocinas (Dawson 2004).  

A cápsula polissacarídica é o principal fator de virulência da bactéria, 

protegendo-a da fagocitose pelo sistema imune (Yother 2004). Trata-se, no entanto, de 

uma estrutura altamente variável; com base em diferenças na composição e estrutura 

química da cápsula, 91 sorotipos foram identificados até o momento, constituindo 48 

grupos sem reatividade cruzada (Yother 2004). A maior parte das doenças 

pneumocócicas em crianças está associada a um número restrito de sorotipos, que 

variam de acordo com a região geográfica considerada (Dagan 2004). Dados recentes 

sugerem que 11 sorotipos mais comuns são responsáveis por 75% das infecções 

mundiais. Nos EUA e Europa os sorotipos pediátricos mais importantes são 6A, 14, 19F 

e 23F, enquanto nos adultos predominam os sorotipos 3, 19F e 6A (AlonsoDeVelasco et 

al. 1995). No Brasil, existem cerca de 10 sorotipos prevalentes, sendo que 45% das 

doenças são causadas pelos sorotipos 14, 6B e 1. Os sorotipos 1 e 6B são prevalentes 

em todas as idades; o sorotipo 14 causa mais infecções em crianças, enquanto os 

sorotipos 3 e 4 são mais comuns em adultos (Brandileone et al. 2003).  

O DNA genômico do pneumococo consiste em um cromossomo circular único 

com conteúdo de C+G de aproximadamente 40% (Dopazo et al. 2001, Hoskins et al. 

2001, Tettelin et al. 2001, Rigden et al. 2003). Estudos genômicos demonstraram a 

utilização de uma ampla gama de substratos, bem como um elevado número de 

transportadores do tipo ABC. A bactéria também contém um elevado número de genes 

que codificam para hidrolases e liases, possivelmente envolvidas na degradação de 

polímeros de superfície do hospedeiro durante o processo de colonização. 
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1.1.2 Patogênese da infecção por S. pneumoniae 

A colonização assintomática da nasofaringe é o evento inicial de todas as 

infecções pneumocócicas, e também a via de transmissão horizontal deste patógeno na 

comunidade. Em grande parte do mundo, virtualmente todos os indivíduos são 

colonizados por S. pneumoniae durante o primeiro ano de vida, e um único indivíduo 

pode ter até 4 sorotipos diferentes ao mesmo tempo, durante vários meses. A aderência 

dos pneumococos às células epiteliais humanas – o evento biológico básico da 

colonização, se dá pela ligação de proteínas da superfície bacteriana a carboidratos da 

superfície de células eucarióticas (Figura 02). Os pneumococos interagem com, no 

mínimo, 4 carboidratos diferentes, e as variações na capacidade dos isolados em 

reconhecer estes carboidratos podem estar relacionadas a variações em sua capacidade 

invasiva (Novak et al. 1999). Assim, a prevalência de um determinado sorotipo é 

influenciada, em parte, pelo grau de expressão e conformação de suas adesinas de 

superfície, que permitiriam à bactéria reconhecer e aderir às células da mucosa epitelial. 

Por exemplo, a colina – constituinte da parede celular e membrana plasmática – 

apresenta elevada afinidade pelo receptor do fator ativador de plaquetas (PAFr) presente 

nas células epiteliais, e a ligação entre estes dois componentes promove a migração dos 

pneumococos através do epitélio respiratório e endotélio vascular, conforme mostrado 

na Figura 02 (Bogaert et al. 2004a). Fatores do hospedeiro também podem contribuir 

para aumentar a freqüência de colonização, como grupo étnico, aglomeração, uso de 

cigarro e antibióticos e fatores sócio-econômicos, como renda e número de irmãos 

(Ghaffar et al. 1999, Leiberman et al. 1999). 
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A conversão da colonização assintomática para doença invasiva requer a 

produção local de mediadores inflamatórios como interleucina 1 e TNF, como 

observado durante infecções virais (Tuomanen 1997). Outros fatores que aumentam o 

risco de desenvolvimento de infecções pneumocócicas são a má nutrição, fumo, 

asplenia, cirrose e deficiências congênitas envolvendo imunoglobulinas ou componentes 

do sistema complemento e AIDS (Plotkowski et al. 1986, Hakansson et al. 1994, 

Cundell et al. 1995, Bogaert et al. 2004a). Na presença de uma ou mais dessas 

condições, os pneumococos ganham acesso ao pulmão por aspiração, onde aderem a 

células alveolares (Tuomanen et al. 1995b). A progressão para pneumonia se dá pela 

fagocitose ineficiente, que leva à multiplicação do patógeno nos alvéolos e liberação de 

citocinas no fluido bronqueoalveolar. Segue-se um processo inflamatório intenso – 

Pneumococo

Célula epitelial

Cápsula 
polissacarídica

Parede 
celular 

Transcitose

Estimulação de citocinas

Muco

Pneumococo

Célula epitelial

Cápsula 
polissacarídica

Parede 
celular 

Transcitose

Estimulação de citocinas

Muco

Figura 02. Interação entre S. pneumoniae e células epiteliais humanas. A ligação entre a colina 

(ChoP) e receptor do fator ativador de plaquetas (PAFr) promove a transcitose da bactéria através do 

epitélio, culminando com a invasão de sítios estéreis e estimulação da produção de citocinas, como 

IL1 e TNF) Adaptado de Bogaert e colaboradores (2004). Da esquerda para a direita: NanA, 

Neuraminidase A; PsaA, Antígeno de superfície de pneumococo A; GlcNAc,  N-acetilglucosamina 

β1-3 galactose; CbpA, Proteína de superfície de pneumococo C; IgAprot, IgA protease. 
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mediado por componentes da parede celular da bactéria – com recrutamento de 

macrófagos e neutrófilos e liberação de óxido nítrico, causando danos ao tecido 

pulmonar (Austrian 1984, Bergeron et al. 1998). Se a multiplicação bacteriana persiste, 

a resposta inflamatória exacerbada provoca a formação de edema e acúmulo de fibrina, 

podendo levar o paciente à morte (Novak et al. 1999). No caso das doenças 

pneumocócicas invasivas – como septicemia e meningite – as bactérias podem atingir a 

corrente sanguínea através do tecido pulmonar lesionado, ou diretamente, via sistema 

linfático. Do sangue, os pneumococos infectam as meninges. Também pode ocorrer a 

passagem das bactérias diretamente da cavidade nasal para o cérebro, conforme 

demonstrado por van Ginkel e cols; neste modelo, os pneumococos inoculados por via 

nasal ligaram-se aos gangliosídeos pela interação com ácido teicóico presente na parede 

celular bacteriana, atingindo o cérebro por transporte via axônio através dos nervos 

olfatórios, sem passagem pela corrente sanguínea (van Ginkel et al. 2003). Outras 

doenças causadas por S. pneumoniae incluem peritonite, empiema e artrite, porém são 

pouco freqüentes. A Figura 03 sumariza as rotas envolvidas na infecção por 

pneumococo. 
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Variação de fase 

Este processo, inicialmente relatado por Weiser e cols,  consiste na variação dos 

níveis de expressão de moléculas de superfície, que se reflete em alterações na 

morfologia da colônia (Weiser et al. 1994). Os dois tipos morfológicos – transparentes e 

opacos – possuem características distintas, que os permitem sobreviver em diferentes 

nichos do hospedeiro. As bactérias transparentes apresentam cápsula delgada e elevados 

níveis de colina e da proteína de superfície C de pneumococo (PspC), e são adaptadas à 

colonização, aderindo eficientemente às células da nasofaringe. As formas opacas, por 

outro lado, apresentam cápsula expessa, pouca colina e elevados níveis da proteína de 

superfície A de pneumococo (PspA) em sua superfície, o que as torna aptas à 

sobrevivência na corrente sanguínea, após a invasão (Tuomanen et al. 1997).  

A variação de fase ilustra o elevado grau de adaptação de S. pneumoniae a seu 

hospedeiro, resultado de um longo processo de co-evolução, e ressalta a importância de 

fatores de virulência como PspA na sobrevivência deste patógeno bacteriano. 

 

1.1.3 Profilaxia e tratamento  

A primeira vacina anti-pneumocócica foi proposta por Wright em 1911 (Watson 

et al. 1999), e consistia de pneumococos encapsulados mortos. Por incluir apenas um 

sorotipo bacteriano, esta estratégia falhou. Os esforços na busca por novas abordagens 

prosseguiram e, no final da década de 1920, os polissacarídeos capsulares (PS) foram 

isolados pela primeira vez, e utilizados com sucesso para controlar um surto de 

pneumonia (Bogaert et al. 2004b). No entanto, com o surgimento da penicilina durante 

a Primeira Guerra Mundial, o interesse pela vacina polissacarídica diminuiu, e a 

formulação foi retirada do mercado. A quimioterapia representou uma nova era no 

tratamento de doenças pneumocócicas; porém, apesar do desenvolvimento de novas 
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classes de antibióticos, a mortalidade por S. pneumoniae permanecia elevada, devido à 

emergência de cepas resistentes. Os primeiros relatos de resistência à penicilina datam 

da década de 30 (Dagan 2004), mas foi a partir dos anos 70 que a resistência a múltiplos 

antibióticos se espalhou para diversas partes do mundo (Dagan 2004), alarmando a 

comunidade médica e reacendendo o interesse pelas vacinas polissacarídicas.  

Em 1977, foi produzida a primeira vacina anti-pneumocócica polivalente 

contendo PS de 14 sorotipos prevalentes na Europa e Estados Unidos (Austrian et al. 

1964). Esta foi substituída em 1983 por uma formulação 23-valente, utilizada até os dias 

atuais sob os nomes de Pneumovax 23 (produzida pela Merck Research Laboratories, 

EUA), Pneumo 23 (Sanofi-Pasteur, França) e Lederle Pnu-Imune 23 (Wyeth). Contém 

os PS dos sorotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 

19A, 19F, 20, 22F, 23F e 33F, apresentando cobertura de até 90% contra pneumonia em 

adultos jovens. No entanto, por se tratar de uma vacina polissacarídica, induz resposta 

imunológica do tipo T-independente, ineficaz em crianças menores de 2 anos de idade e 

indivíduos imunodeprimidos, que compreendem dois dos grupos de maior risco 

(Koskela et al. 1986, Leinonen et al. 1986, O'Brien et al. 1996). Em idosos, a eficácia 

desta formulação contra pneumonia é reduzida, não ultrapassando 60%. Dessa forma, a 

vacina é recomendada apenas contra doença pneumocócica invasiva, para adultos acima 

dos 65 anos. Além disso, vacinas polissacarídicas não induzem memória imunológica, 

sendo necessária a revacinação periódica. Um outro problema é que esta vacina não 

induz proteção contra otite média, uma das conseqüências mais comuns da infecção por 

pneumococo (Wadwa et al. 1999). Finalmente, muitos PS são pouco imunogênicos, 

incluindo aqueles associados com resistência a antibióticos (Poland 1999).  

De forma a aumentar a imunogenicidade da vacina polissacarídica em crianças, 

foi proposta a conjugação destes antígenos a proteínas carreadoras, o que levaria à 
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indução de uma resposta imune T-dependente, com produção de células de memória. 

Em 2000, foi licenciada a vacina conjugada Prevnar (Wyeth), contendo PS de 7 

sorotipos – 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 23F – conjugados à toxina diftérica mutada, 

CRM197. Esta formulação mostrou-se eficaz contra doença invasiva em crianças abaixo 

dos 2 anos (Black et al. 2000, Black et al. 2002, Fireman et al. 2003), e foi capaz de 

reduzir os níveis de colonização com os sorotipos vacinais (Dagan et al. 1996, Dagan et 

al. 2002), o que poderia contribuir com a redução na transmissão da bactéria. Contudo, 

o reduzido número de PS incluídos nesta formulação – uma limitação imposta pelo 

processo de conjugação – aliado à ausência de reatividade cruzada entre sorotipos torna 

sua cobertura reduzida, por não incluir sorotipos prevalentes em diversas partes do 

globo (incluindo o Brasil (Brandileone et al. 2003)), como os sorotipos 1 e 5. Além 

disso, a utilização da vacina pode acarretar, após algum tempo, na alteração do espectro 

de prevalência dos isolados na população, com a substituição por sorotipos raros, e 

redução na eficácia vacinal. Este efeito já foi observado em um estudo recente realizado 

nos Estados Unidos (Beall 2007), e pode se tornar mais sério à medida que a utilização 

desta vacina for ampliada para outros países. Soma-se a estes problemas o elevado custo 

de produção desta vacina, que se traduz em um alto preço de mercado (cerca de 

US$58,00 (WHO 2003)), incompatível com sua utilização pelo sistema público de 

saúde de muitos países, incluindo o Brasil.  

Outras formulações vacinais baseadas em PS conjugados a proteínas carreadoras 

têm sido estudadas, e algumas deverão estar disponíveis para comercialização em breve. 

Entre elas, estão uma vacina 9-valente (De Schutter et al. 2006) e uma formulação 13-

valente conjugada à proteína D de Haemophilus influenzae, que foi recentemente 

testada com sucesso em um ensaio clínico na República Tcheca (Prymula et al. 2006). 
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Novas estratégias vacinais contra S. pneumoniae 

 Diante dos problemas resultantes da utilização de vacinas baseadas em 

polissacarídeos, novas abordagens vacinais contra S. pneumoniae têm sido estudadas; 

estas vacinas alternativas apresentariam custo de produção reduzido, tornando possível 

sua utilização nos países em desenvolvimento.  

Uma estratégia vacinal promissora envolve a utilização de pneumococos 

inteiros, mortos ou atenuados, que mimitezariam a infecção natural com o patógeno, 

promovendo imunidade duradoura. Malley e cols  demonstraram que a imunização 

intra-nasal com pneumococos não capsulados mortos protege camundongos contra 

colonização e doença invasiva por isolados virulentos de S. pneumoniae (Malley et al. 

2001). Resultados semelhantes foram obtidos por Roche e cols, utilizando pneumococos 

vivos atenuados (Roche et al. 2007). Abordagens alternativas envolvem a utilização de 

proteínas; estas poderiam apresentar diversas vantagens, como reduzido custo de 

produção, capacidade de imunizar crianças (com a indução de uma resposta T-

dependente) e possibilidade de apresentarem baixa variabilidade estrutural. A seguir 

serão apresentados as principais proteínas com potencial vacinal contra S. pneumoniae, 

com ênfase para a proteína utilizada neste trabalho, PspA. 

 

1.2 PspA 

 A proteína de superfície de pneumococo A (PspA) é um fator de virulência 

exposto, presente em todos os isolados descritos de S. pneumoniae (Figura 04). Foi 

inicialmente identificada por “screening” imunológico de uma biblioteca de expressão 

genômica (em fago lambda) de S. pneumoniae utilizando anticorpos monoclonais 

gerados contra pneumococos não encapsulados inativados por calor (McDaniel et al. 
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1984). PspA pode ser obtida pela lavagem de S. pneumoniae com uma solução de 

cloreto de colina 2%, ou pelo cultivo em meio contendo cloreto de colina ou 

etanolamina (Briles et al. 1996). Dentre as proteínas obtidas por esta lavagem, PspA é a 

mais imunogênica. Apresenta variabilidade sorológica, e sua massa molecular varia 

entre 67 e 99 kDa. 

Embora as diferentes moléculas de PspA apresentem variações em sua 

seqüência, todas compartilham a mesma estrutura básica. A análise de PspA da 

linhagem Rx1 (588 aa) revelou a presença de quatro domínios distintos na proteína 

madura (Figura 04) (Jedrzejas et al. 2001). A estrutura da porção N-terminal (288 aa) é 

bastante carregada e predominantemente do tipo α-hélice "coiled-coil", ligada por alças 

(Jedrzejas et al. 2000). Esta região compreende a porção funcional de PspA, e projeta-se 

para fora da cápsula (Briles et al. 2000a, Gor et al. 2005, Bergmann et al. 2006). Em 

seguida à região de α-hélice (janelas A e B), aparece um domínio rico em prolinas 

(janela C, com 82 aa), seguido por um domínio com 10 repetições de uma seqüência de 

20 aminoácidos (choline binding domain). Essas sequências repetidas são responsáveis 

pelo ancoramento da proteína na superfície bacteriana, que se dá pela ligação não-

covalente desta região a resíduos de colina terminais dos ácidos teicóicos da parede 

celular e lipoteicóicos da membrana plasmática do pneumococo (Yother et al. 1994). A 

extremidade C-terminal (17 aa) consiste de uma região hidrofóbica, não envolvida no 

ancoramento da molécula. 
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Figura 04. Estrutura da molécula de PspA. A) Diagrama esquemático de PspA e sua 

inserção na superfície de S. pneumoniae. As porções em vermelho, amarelo e verde 

correspondem ao domínio de α-hélice,  região rica e prolinas e região de ligação à 

colina, respectivamente. B) Modelo estrutural da molécula. C) Esquema dos domínios 

estruturais da PspA. Os retângulos menores correspondentes às letras A B e C 

representam as janelas de seqüências analisadas para a classificação de PspA. Adaptado 

de Hollingshead  colaboradores, 2000. 
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Estudos de mapeamento de epitopos antigênicos com anticorpos monoclonais 

(MAb), demonstraram que a região de α- hélice (em particular a região B) é a que 

apresenta o maior número de epitopos protetores (McDaniel et al. 1994). A região B, 

que é também a mais variável, foi tomada como base em um estudo de diversidade 

gênica de 24 PspAs, que levou à divisão desta proteína em 3 famílias, subdivididas em 6 

clados, de acordo com o grau de identidade (família 1, com clados 1 e 2, família 2, 

clados 3 a 5, e família 3, clado 6). Entre famílias, a diferença de identidade nesta região 

é superior a 45%, e entre clados, 20% (Hollingshead et al. 2000). As PspAs de famílias 

1 e 2 (especialmente os clados 1 a 4) são predominantes em todo o mundo (Beall et al. 

2000, Vela Coral et al. 2001, Mollerach et al. 2004); no Brasil, estão presentes em 99% 

dos isolados clínicos (Brandileone et al. 2004, Pimenta et al. 2006a) conforme mostra a 

Figura 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Prevalência de famílias e clados de PspA nos isolados de pneumococo dos 

EUA e Brasil. *Adaptado de Hollingshead e colaboradores (2000). ** Adaptado de 

Brandileone e colaboradores (2004). 

Dia 1
1° dose

Dia 28
3° dose

Dia 14
2° dose

Dia 42
Desafio

Dia 13
Sangria 1 

Dia 27
Sangria 2 

Dia 41
Sangria 3 

Família

1

2

3

Clado 1                9,3
Clado 2              31,3

Clado 3             23,5
Clado 4             14,8

Clado 5               6,8

Clado 6               3,4                < 1 

% USA*
(473 isolados)

% Brasil**
(368 isolados)

45

54Família

1

2

3

Clado 1                9,3
Clado 2              31,3

Clado 3             23,5
Clado 4             14,8

Clado 5               6,8

Clado 6               3,4                < 1 

% USA* % Brasil**

45

54

Dia 1
1° dose

Dia 28
3° dose

Dia 14
2° dose

Dia 42
Desafio

Dia 13
Sangria 1 

Dia 27
Sangria 2 

Dia 41
Sangria 3 

Dia 1
1° dose

Dia 28
3° dose

Dia 14
2° dose

Dia 42
Desafio

Dia 13
Sangria 1 

Dia 27
Sangria 2 

Dia 41
Sangria 3 

Família

1

2

3

Clado 1                9,3
Clado 2              31,3

Clado 3             23,5
Clado 4             14,8

Clado 5               6,8

Clado 6               3,4                < 1 

% USA*
(473 isolados)

% Brasil**
(368 isolados)

45

54Família

1

2

3

Clado 1                9,3
Clado 2              31,3

Clado 3             23,5
Clado 4             14,8

Clado 5               6,8

Clado 6               3,4                < 1 

% USA* % Brasil**

45

54



 14 

Apesar das variações sorológicas observadas entre os diferentes clados e 

famílias, a imunização com a porção N-terminal de PspA é capaz de induzir anticorpos 

com reatividade cruzada (Tart et al. 1996, Briles et al. 2000a, Nabors et al. 2000). 

PspA tem se mostrado protetora em diversos modelos animais. No modelo de 

sepsis, a imunização subcutânea ou intraperitoneal com PspA nativa (extraída de 

pneumococo) de família 2 aumentou significativamente a sobrevivência dos 

camundongos após o desafio intravenoso com pneumococos portando PspAs das duas 

famílias prevalentes, 1 e 2 (McDaniel et al. 1998). No modelo de colonização da 

nasofaringe, a imunização oral ou intranasal com PspA nativa de família 1 utilizando 

toxina colérica ou interleucina 12 como adjuvante reduziu significativamente o número 

de bactérias recuperadas no  lavado nasal após o desafio com um isolado de 

pneumococo portando PspA homóloga (Yamamoto et al. 1997, Arulanandam et al. 

2001). Também foi analisado o efeito protetor da imunização com PspA contra otite 

média; neste estudo, a imunização passiva de ratos com anticorpos gerados contra PspA 

família 1 levou a uma redução expressiva na inflamação dos tímpanos causada pelo 

desafio com S. pneumoniae (Briles et al. 2001).  

De forma semelhante ao observado com PspAs nativas, a imunização com 

fragmentos contendo a porção N-terminal de PspA é capaz de proteger animais contra o 

desafio com pneumococos virulentos, sendo que o grau de proteção correlaciona-se 

diretamente com o tamanho do fragmento utilizado. A imunização subcutânea com o 

fragmento N-terminal da região de α-hélice de PspA foi capaz de prolongar a 

sobrevivência de camundongos desafiados com isolados contendo PspAs homólogas e, 

de forma menos expressiva, heterólogas (Tai 2006). Fragmentos truncados de PspA 

também se mostraram protetores no modelo de colonização, reduzindo 

significativamente a recuperação de bactérias após o desafio intranasal com 
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pneumococos contendo PspAs de mesma família (Briles et al. 2000c). A associação de 

PspA a outras proteínas pneumocócicas também se mostrou protetora; a co-

administração de PspA com pneumolisina foi eficaz em aumentar a sobrevivência dos 

animais contra desafio fatal (Ogunniyi et al. 2000, Briles et al. 2003), enquanto a 

combinação de PspA com a adesina de superfície PsaA levou a uma redução nos níveis 

de colonização (Briles et al. 2000c, Ogunniyi et al. 2000). Destaca-se que, além do 

efeito protetor desses antígenos contra o desenvolvimento de doenças (infecção 

pulmonar e bacteremia), sua atividade evitando a colonização da nasofaringe poderia 

levar a uma redução nos níveis de transmissão de pneumococos na população, 

estendendo a proteção aos indivíduos imunodeprimidos ou crianças que ainda não 

alcançaram a idade apropriada de vacinação.  

Outra estratégia vacinal envolvendo PspA inclui a utilização de vetores vivos. 

Foi demonstrado que a imunização oral de coelhos com cepas atenuadas de Salmonella 

expressando a porção N-terminal de PspA clado 2 induziu elevados títulos de anticorpos 

séricos, e a imunização passiva de camundongos com este soro conferiu proteção contra 

desafio fatal com um isolado virulento de S. pneumoniae; a imunização de 

camundongos com a mesma formulação induziu altos títulos de IgG e IgA (Nayak et al. 

1998). Em um modelo de Lactobacilos expressando um fragmento semelhante de PspA 

clado 1, os animais imunizados apresentaram sobrevivência superior ao grupo controle, 

após desafio intraperitoneal com pneumococos virulentos contendo PspA clados 1 e 2 

(Barros e cols, submetido). Finalmente, a utilização de vacinas de DNA codificando a 

porção N-terminal de PspA de família 2 induziu proteção contra desafio intraperitoneal 

com pneumococos contendo PspA homóloga, enquanto vetores contendo genes híbridos 

(com fragmentos de PspA das famílias 1 e 2) protegeram contra desafio letal com 

pneumococos portando PspAs das duas famílias (Miyaji et al. 2002).  
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Em resumo, tem-se que PspA é importante na virulência do pneumococo e 

produz proteção contra a infecção pulmonar, bacteremia e mais brandamente contra 

colonização da nasofaringe. Estas características fazem desta proteína um potencial 

candidato a componente numa vacina anti-pneumocócica conjugada ou não. As 

diferenças sorológicas relacionadas a sua variabilidade genética sugerem a inclusão de 

PspAs das duas famílias predominantes, a fim de se obter um amplo espectro de 

proteção (Briles et al. 1998) 

 

1.2.1 PspA e Complemento 

O sistema complemento compreende um conjunto de proteínas solúveis ou 

ligadas à membrana que são ativadas em cascata e exercem uma série de funções 

biológicas, como a lise direta do patógeno (pelo complexo de ataque à membrana), a 

opsonização de sua superfície pela deposição de C3b e a liberação de sinalizadores pró-

inflamatórios, como C3a e C5a. Possui duas vias principais de ativação: i) a via clássica, 

ativada por complexos antígeno-anticorpo; ii) a via alternativa, ativada pela hidrólise 

espontânea de C3 da fase solúvel. A ativação das duas vias culmina com a formação da 

C3 convertase de amplificação, uma enzima que cliva o componente C3, liberando C3b, 

que se deposita na superfície ativada, opsonizando-a (Abbas 1997).  

Por se tratar de uma bactéria Gram-positiva, a parede celular espessa de S. 

pneumoniae não está sujeita à lise pelo sistema complemento; sendo assim, a principal 

função do complemento neste patógeno está relacionada à opsonização de sua 

superfície, que permite seu reconhecimento e destruição por fagócitos (em especial 

macrófagos alveolares e neutrófilos) (Dawson 2004). Tanto a via clássica quanto a 

alternativa são importantes neste processo (Brown et al. 2002, Jarva et al. 2003, 
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Paterson et al. 2006), o que pode ser atestado pela observação de que indivíduos com 

deficiência envolvendo componentes iniciais de qualquer uma das vias apresentam 

elevada susceptibilidade a infecções por pneumococo (Tu et al. 1999, Jarva et al. 2003, 

Paterson et al. 2006). A via clássica parece ser importante para iniciar a resposta anti-

pneumocócica (Brown et al. 2002), enquanto a via alternativa seria importante para 

determinar a quantidade final de C3 depositado na bactéria (Jarva et al. 2003) 

S. pneumoniae desenvolveu diversos mecanismos para evadir do sistema 

complemento, como a presença da cápsula – que bloqueia a interação de C3b e 

receptores do complemento com a parede celular (Brown et al. 1983), (Abeyta et al. 

2003) – e proteínas como PspA, PspC e pneumolisina, que atuam diretamente sobre as 

funções efetoras do sistema (Tu et al. 1999, Jarva et al. 2002, Yuste et al. 2005). 

Estudos utilizando pneumococos PspA-negativos (PspA-) propõem que o papel da PspA 

na virulência do S. pneumoniae esteja relacionado à inibição na deposição de C3b na 

superfície bacteriana. Pneumococos PspA-, que são avirulentos em camundongos 

outbread, tornam-se virulentos em animais deficientes em C3 ou fator B (Tu et al. 

1999). Esse dado sugere que PspA afeta a ativação da via alternativa e inibe a formação 

e/ou funcionamento da C3 convertase desta via. Estudos posteriores demonstraram que 

PspA atua como inibidor da ativação de complemento mediada por fator B in vivo (via 

Alternativa) e como inibidor da deposição de C3b e seu processamento (degradação das 

cadeias α e β) in vitro (Ren et al. 2004b). Também parece afetar a formação de C3 

convertase iniciada pela via Clássica, conforme observado em ensaios de ligação a C3b 

na presença de anticorpos anti-capsulares (Tu et al. 1999). Foi demonstrado que a 

função inibitória do complemento apresentada por PspA soma-se à capacidade de certas 

cápsulas em bloquear o acesso de receptores de complemento ao C3 ligado à parede 

celular do pneumococo; dessa forma, bactérias PspA positivas são mais virulentas do 
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que as que não possuem PspA, mesmo na presença de anticorpos anti-capsulares. 

Analisando todos os dados em conjunto, Szalai e cols propõem que PspA atuaria de 

forma semelhante aos reguladores de membrana da ativação do complemento, CR1 e 

fatores H e I, bloqueando a formação ou acelerando a dissociação da C3 convertase da 

via alternativa (Szalai et al. unpublished).  

A porção N-terminal de PspA – que corresponde à região exposta da molécula – 

é a responsável pela interação com o sistema complemento, e sua estrutura alongada e 

polar parece ser importante para inibir a inserção de C3 na membrana, embora o 

mecanismo preciso de inibição da deposição de C3b por PspA não seja conhecido. 

Acredita-se que a estrutura carregada de PspA poderia repelir a interação de moléculas 

de C3b com a superfície da bactéria, dessa forma inibindo a ativação do sistema 

complemento (Tu et al. 1999).   

Ren e cols demonstraram que anticorpos conta PspA são capazes de bloquear 

suas funções de inibição do sistema complemento, levando a um aumento na deposição 

de C3 na bactéria e “clearance” pelo sistema imune (Ren et al. 2004b). Dessa forma, 

PspA seria um bom candidato a uma vacina anti-pneumocócica, induzindo a produção 

de anticorpos que levariam à ativação da via clássica (por sua porção Fc) e da via 

alternativa (por inativação das funções de PspA), e, consequentemente, ao controle da 

infecção.  

 

1.2.2 PspA e Lactoferrina 

Lactoferrina (hololactoferrina – HLF) é uma glicoproteína transportadora de 

Fé++, presente em secreções mucosas e no leite. Possui estrutura monomérica com dois 

lobos – C e N, sendo que cada um contém um sítio de ligação ao Fe++ (Farnaud et al. 

2003). HLF participa do sistema de defesa inata contra patógenos que colonizam 
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superfícies mucosas; possui efeito bacteriostático contra várias bactérias, devido à sua 

capacidade de seqüestrar Fe++ das mucosas (tornando-o indisponível para os 

microorganismos). A HLF livre de metais, conhecida como apolactoferrina (ALF), 

apresenta atividade bactericida; a porção N-terminal do lobo N sofre proteólise pela 

ação de fatores do hospedeiro (como pepsina) ou de proteases bacterianas (como PrtA 

de S. pneumoniae) – e libera peptídeos ricos em aa carregados positivamente e com 

alguns resíduos de triptofano– chamados lactoferricinas (LFN), capazes de 

desestabilizar membranas bacterianas carregadas negativamente (Gifford et al. 2005, 

Ling et al. 2006) (Figura 06 A). HLF também apresenta funções imunomodulatórias – 

como sua capacidade de inibir a ativação do sistema complemento, sendo liberada por 

leucócitos polimorfonucleares (PMNs) durante processos inflamatórios.  

Foi demonstrado que S. pneumoniae é capaz de ligar-se à lactoferrina humana, e 

que o receptor bacteriano responsável pela ligação é PspA. (Hammerschmidt et al. 

1999). Inicialmente foi sugerido que o pneumococo utilizaria HLF como fonte de ferro; 

estudos posteriores, porém, demonstraram que esta bactéria não consegue seqüestrar 

ferro ligado à HLF (Tai et al. 1993). Foi proposto então que PspA atuaria sobre a ação 

bactericida direta de ALF, o que foi comprovado pela observação de que pneumococos 

PspA negativos são mais sensíveis à morte por ALF do que aqueles contendo PspA 

(Hakansson et al. 2001). Foi demonstrado que o domínio de ligação à ALF em PspA 

está localizado na região de α-hélice, e corresponde aos aminoácidos 168-288 da 

molécula de PspA da cepa Rx1 (Figura 04) (Hakansson et al. 2001). Estudos posteriores 

identificaram um peptídeo de 11 aminoácidos localizado no final da região B – peptídeo 

SM-1 – presente em todos os clados de PspA e responsável pela ligação à ALF (Mirza 

et al. 2004). 
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Recentemente, foi obtida a estrutura cristalizada de um complexo formado pelo 

domínio de ligação à ALF de PspA (correspondente aos aminoácidos 168-288 de Rx1) e 

o lobo N da ALF  (Senkovich et al. 2007); esta estrutura revelou a presença de 

interações específicas entre a superfície negativa das hélices de PspA e o peptídeo 

catiônico lactoferricina (LFN), presente no lobo N. A capacidade de PspA em 

reconhecer LFN ligada à lactoferrina sugere que esta proteína pneumocócica previne o 

acesso de proteases que fariam a clivagem do lobo N, inibindo a liberação do peptídeo 

bactericida LFN. Como PspA também é capaz de reconhecer LFN livre, pode-se inferir 

que mesmo após a proteólise da ALF e liberação de LFN, PspA ainda é capaz de 

prevenir a morte de pneumococos, bloqueando o acesso deste peptídeo à membrana 

plasmática da bactéria (Senkovich et al. 2007) (Figura 06). 

Foi demonstrado ainda que a presença de anticorpos anti-PspA potencializa o 

efeito bactericida da ALF sobre S .pneumoniae (Mirza et al. 2004); dessa forma, a 

imunização com PspA poderia induzir proteção não apenas contra doença invasiva, mas 

também contra colonização, através da ativação dos mecanismos de “clearance” 

mediados por ALF. 
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1.2.3 PspA e Miosina 

Foi realizado um ensaio clínico de fase 1 com um fragmento recombinante 

contendo as regiões A e B de PspA da cepa Rx1, desenvolvido na Universidade do 

Alabama (Briles et al. 2000d, Nabors et al. 2000). Este mesmo grupo de pesquisadores 

vendeu a patente de dois fragmentos recombinantes candidatos vacinais, contendo as 

Figura 06. Interações entre lactoferrina e S. pneumoniae. O lobo N da lactoferrina (ALF) 

sofre clivagem proteolítica, gerando peptídeos bactericidas conhecidos como lactoferricinas 

(LFN). (A) Na ausência de PspA, LFN insere-se na membrana plasmática do pneumococo, 

desestabilizando-a. (B) Na presença de PspA, o acesso de ALF e LFN à membrana do 

pneumococo é bloqueado, e a bactéria fica protegida.  Adaptado de Ling et al (2006). 
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regiões N-terminais (A e B) das cepas Rx1 e EF3296 (pertencentes aos clados 2 e 3, 

respectivamente) à Aventis Pasteur, que iniciou uma série de testes para verificação de 

segurança e inocuidade da proteína na espécie humana. Foi demonstrado que a 

imunização de adultos com PspA recombinante contendo a porção N-terminal de PspA 

clado 2 levou a um aumento significativo no título de anticorpos específicos contra 

moléculas de PspA de diferentes clados, sendo que a extensão da reatividade cruzada 

correlacionou-se à identidade das seqüências. Esse efeito pode ser explicado pela 

exposição natural do homem ao pneumococo, que serviu como “priming” para geração 

de anticorpos anti-PspA (Nabors et al. 2000). Em um experimento complementar, o 

soro dos indivíduos inoculados com PspA foi utilizado na imunização passiva de 

camundongos, seguida pelo desafio com diferentes cepas de S. pneumoniae (Briles et al. 

2000d); como resultado, os anticorpos anti-PspA foram capazes de proteger os animais 

contra a infecção. Foi realizado um segundo ensaio clínico, utilizando fragmentos de 

clados 2, 3 e 4. Novamente, foi observado um aumento nos títulos de anticorpos 

específicos nos indivíduos imunizados (dados não publicados). Como PspA apresenta 

alguma homologia estrutural com miosina humana, foi testada também a presença de 

anticorpos anti-miosina em indivíduos imunizados com PspA. Foi detectado um ligeiro 

aumento inicial de reatividade (ainda dentro de níveis considerados normais) contra 

miosina humana em testes de ELISA em alguns indivíduos imunizados, que retorna a 

níveis basais após algumas semanas (comunicação pessoal). Além disso, um anticorpo 

monoclonal gerado a partir de um camundongo imunizado com PspA apresentou 

reatividade cruzada com miosina humana (dados não publicados). Na tentativa de 

contornar este problema, duas alternativas foram propostas: a produção de fragmentos 

contendo outras regiões de PspA, como a região rica em prolinas (representada por C na 

Figura 1), estruturalmente diversa da porção amino–terminal  da proteína, ou a 



 23 

identificação e remoção dos epitopos geradores de anticorpos com reatividade anti-

miosina. É importante salientar que não existem relatos na literatura de associação entre 

infecção por pneumococo e o desenvolvimento de doenças auto-imunes. 

1.3 Outros fatores de virulência protéicos de S. pneumoniae 

A Figura 07 mostra um esquema das proteínas pneumocócicas descritas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.1 PspC 

  

 A proteína de superfície de pneumococo C (PspC) é uma proteína exposta, 

presente em 75% dos isolados de S. pneumoniae. Apresenta domínios estruturais 

similares à PspA, incluindo a região de α-hélice, seguida pela região rica em prolinas  e 

a região de ligação à colina (Brooks-Walter et al. 1999). Assim como PspA, PspC 

também pode ser agrupada em 2 clados de acordo com as variações em sua seqüência 

primária: o clado A apresenta alelos maiores e contém uma região muito similar à PspA 

Figura 07. Diagrama esquemático dos principais fatores de virulência de Streptococcus 

pneumoniae. Adaptado de Jedrzejas, 2001 



 24 

(pspA- like domain), e o clado B que agrupa alelos menores e que não possuem a região 

similar a PspA. (Brooks-Walter et al. 1999). 

O papel de  PspC na virulência está relacionado à colonização, o que é 

ressaltado por sua expressão aumentada nas formas transparentes de pneumococo 

(Tuomanen et al. 1997). PspC apresenta elevada afinidade ao ácido siálico e lacto-N-

neotetraose presentes em  células humanas ativadas (Rosenow et al. 1997) e trabalhos 

mais recentes reportaram a ligação dessa molécula ao receptor polimérico de 

Imunoglobulina (pIgR) promovendo a  migração do pneumococo através do epitélio da 

nasofaringe (Zhang et al. 2000). PspC também é capaz de ligar-se ao fator H, uma 

proteína regulatória do sistema complemento (Dave et al. 2001), indicando um possível 

papel de PspC nas fases mas tardias da infecção pneumocócica.  

PspC tem se mostrado protetor contra colonização (Balachandran et al. 2002, 

Quin et al. 2007) e doença invasiva, sozinho ou associado à PspA (Ogunniyi et al. 

2007), (Briles et al. 2000b). 

  

 1.3.2 PsaA 

 O antígeno de superfície de pneumococo A, PsaA é uma lipoproteína altamente 

conservada, envolvida no transporte de manganês e zinco dentro da bactéria (Dintilhac 

et al. 1997). Apesar de sua localização na membrana plasmática, esta proteína parece 

estar envolvida na adesão à N-acetil-glicosamina nas células endoteliais do hospedeiro 

(Bogaert et al. 2004a), graças à mudança de fase da bactéria, que reduz a expessura da 

cápsula e permite uma maior exposição de PsaA durante a colonização. A mudança de 

fase também torna PsaA um bom candidato vacinal, pois no período de maior exposição 

(durante a colonização), esta proteína estaria acessível ao reconhecimento pelo sistema 
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imune do hospedeiro. De fato, PsaA tem se mostrado um antígeno vacinal promissor; a 

imunização intranasal com PsaA recombinante é capaz de reduzir a colonização por 

pneumococos virulentos (De et al. 2000), além de proteger contra otite média (Rapola 

et al. 2000, Briles et al. 2001). Também foi observada proteção contra colonização após 

imunização com PsaA coadministrada com PspA (Briles et al. 2000c) ou em fusão com 

o adjuvante CTB (Areas et al. 2004, Pimenta et al. 2006b). Finalmente, a imunização 

intranasal com várias linhagens de lactobacilos expressando PsaA foi capaz de reduzir a 

colonização por S. pneumoniae (Oliveira et al. 2006).   

 1.3.3 Pneumolisina 

 Pneumolisina (Ply) é uma proteína citoplasmática altamente conservada, 

membro da família das hemolisinas ativadas por tiol, que utilizam colesterol de 

membrana como receptor para suas atividades citolíticas. Ply é secretada durante o 

crescimento bacteriano e exerce um papel importante na invasão pulmonar por S. 

pneumoniae no início da infecção. Ply danifica o epitélio alveolar, inibe o movimento 

ciliar do trato respiratório, reduz a migração e atividade fagocítica de PMNs  e estimula 

a liberação de citocinas inflamatórias por células do hospedeiro (Tai 2006). Ply livre 

também é capaz de ativar diretamente a via clássica do sistema complemento, levando a 

uma resposta inflamatória aguda que parece ser importante para a evasão do sistema 

imune e sobrevivência da bactéria na fase tardia da infecção, uma vez que leva à 

depleção do sistema complemento (Srivastava et al. 2005).  

Devido à toxicidade da proteína nativa, os ensaios de proteção são realizados 

com mutantes menos tóxicos de Ply, como PdB. Ply também foi avaliada como proteína 

carreadora em vacinas conjugadas. A imunização com uma vacina conjugada Ply-PS 

levou à uma produção de anticorpos anti-PS superior à observada com o mesmo PS 

conjugado ao toxóide tetânico.  
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 1.3.4 Neuraminidase 

 Muitos patógenos do trato respiratório humano, como Neisseria meningitidis e 

Haemophilus influenzae, mimetizam moléculas do hospedeiro recobrindo sua superfície 

com ácido siálico (Hood et al. 2001), (Gilbert et al. 1996), que se liga ao fator H e inibe 

a ação bactericida do sistema complemento (Ram et al. 1998). S. pneumoniae é capaz 

de clivar substratos contendo ácido siálico, graças à presença de neuraminidases (Nan). 

Além de expor receptores do hospedeiro, promovendo a colonização, as Nans conferem 

uma vantagem competitiva ao pneumococo, expondo moléculas de superfície de outros 

patógenos ao sistema imune (Shakhnovich et al. 2002). A imunização com Nan 

recombinante foi capaz de proteger camundongos contra colonização, mas não contra 

desafio intraperitoneal com pneumococos virulentos (Manco et al. 2006). O efeito das 

Nans sobre a colonização as torna candidatos interessantes a ser incluídos em uma 

vacina. 

 Em suma, temos que a utilização de fatores de virulência protéicos, sozinhos ou 

combinados, é uma alternativa promissora no desenvolvimento de vacinas 

antipneumocócicas. 
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2. OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivos gerais 

A proposta central deste trabalho foi estudar a viabilidade de construção e 

eficácia de uma vacina anti-pneumocócica baseada em PspA. O principal desafio 

apresentado foi a variabilidade estrutural da proteína, que limitaria a cobertura vacinal. 

A estratégia utilizada consistiu na obtenção e análise de formas híbridas de PspA, com 

potencial para ampliar a proteção.  

 

 2.2 Objetivos específicos 

1 – Obtenção de fragmentos truncados contendo diferentes porções da região N-

terminal de PspA, a fim de se estudar a contribuição de cada parte na imunogenicidade 

da molécula; 

 

2 – Produção de híbridos de PspA, contendo epitopos imunogênicos das famílias 1 e 2,  

para inclusão em uma vacina contra S. pneumoniae, visando à obtenção de um antígeno 

único com cobertura ampliada, o que possibilitaria a substituição de duas proteínas 

recombinantes por uma única na formulação vacinal; 

 

3 – Avaliação da funcionalidade dos anticorpos produzidos pela imunização de 

camundongos com fragmentos e híbridos de PspA quanto à:  

a. Capacidade de reconhecer e ligar-se a pneumococos intactos; 

b. Capacidade de aumentar a deposição de C3b do sistema complemento na superfície 

bacteriana; 
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c. Eficácia em aumentar a susceptibilidade de pneumococos ao efeito bactericida da 

ALF. 

 

4 – Avaliação da proteção induzida pelos híbridos e fragmentos truncados contra desafio 

com isolados de pneumococo portando PspAs das famílias 1 e 2; 

 

5 – Definição da região da molécula de PspA que apresenta reatividade cruzada com a 

miosina humana, visando à produção de uma proteína recombinante que não possua esta 

região, e que portanto,  poderia ser utilizada na imunização de humanos.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Clonagem dos fragmentos e montagem dos híbridos de pspA 

3.1.1 Amplificação dos fragmentos de pspA por PCR 

Vetores pTARGET (Promega) contendo os genes híbridos pspA clados 1/4 e clados 

3/2 (gentilmente cedidos pela Dra Eliane Miyaji, Instituto Butantan) foram utilizados 

para a amplificação dos fragmentos de pspA (com exceção de PspA 4AB, amplificado a 

partir do extrato de S. pneumoniae 255/00) , utilizando os seguintes pares de primers: 

 

PspA1ABp e PspA3ABp 

Cl 1 e 3 Direto: 5’ CTC GAG GAA GAA GCG CCC GTA GC 3’  

Cl 1ABp Reverso: 5’ TAG TTA GGT ACC TGG TTG TGG TGC TGA AG 3’  

Cl 3ABp Reverso: 5’ TAG TTA GGT ACC TTT TGG TGC AGG AGC TGG 3’ 

 

PspA1AB e PspA1A 

Cl 1/3 Direto: 5’ CTC GAG GAA GAA GCG CCC GTA GC 3’  

Cl 1A Reverso: 5’ GGT ACC TTA AGC TTT TTC TAG TTT CTG AAC 3’ 

Cl 1AB Reverso: 5’ GGT ACC TTA TTC TGG CTC ATT AAC TGC 3’ 

 

PspA2B 

Cl 2 direto: 5’ CTC GAG CTC AAA GAG ATT GAT GAG TC 3’ 

Cl 2 Reverso: 5’ TAG GGT ACC TTA TTC TGG CTC ATT AAC TGC  TTT 3’ 
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PspA3AB 

Cl 1/3 Direto: 5’ CTC GAG GAA GAA GCG CCC GTA GC 3’  

Cl 3AB Reverso: 5’ GGT ACC TTC TTC TTC ATC TCC ATC AGG 3’  

PspA4AB 

Cl 4 Direto: 5’ CTC GAG GCG GAA GAA GCG CCC GC  3’ 

Cl 4 Reverso: 5’ TAG GGT ACC TTA TTC TTC ATC TCC ATC AGG G 3’ 

 

PspA1ABp-4B 

Cl 1/3 direto: 5’ CTC GAG GAA GAA GCG CCC GTA GC 3’ 

Cl 4 Reverso: 5’ TAG GGT ACC TTA TTC TTC ATC TCC ATC AGG G 3’ 

 

PspA1ABp-3ABp 

Cl 1/3 Direto: 5’ CTC GAG GAA GAA GCG CCC GTA GC 3’  

Cl 1ABp Reverso Xba: 5’ TCT AGA TTA TTC TGG TGG TGC TGA AG 3’ 

Cl 1/3 Direto Xba: 5’ TCT AGA GAA GAA GCG CCC GTA GC 3’  

Cl 3AB Reverso: 5’ GGT ACC TTC TTC TTC ATC TCC ATC AGG 3’  

 

MBpro 

Cl 1pro1 Direto: 5’ CTC GAG ATG GCT AAA AAA GCT GAA TTA GAA AAA 

ACT CCA GAA AAA CCA GCT GAA G 3’ 

Cl 1 pro1 Reverso: 5’ GGT ACC TGC TTT TGG CGG TTG CTG  

 

Cl 1pro2 Direto: 5’ GGT ACC CCA GAA AAA CCA GCT GAA G 3’  

Cl 1pro2 Reverso: 5’ CTG CAG CC TGC TTT TGG CGG TTG C 3’ 
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Cl 1pro3 Direto: 5’ CTG CAG CCA GAA AAA CCA GCT GAA G 3’  

Cl 1pro3 Reverso: 5’ GAA TTC TTA TGC TTT TGG CGG TTG CTG 3’ 

 

 As regiões em negrito, azul, lilás, roxo e laranja correspondem aos sítios das 

enzimas de restrição Xho I, Kpn I, Xba, Pst I e EcoRI, respectivamente. O peptídeo SM-

1 foi inserido no primer Cl1pro1Direto (representado em verde) para evitar a 

amplificação da porção C-terminal da região B, imediatamente anterior à região rica em 

prolinas, no híbrido MBpro.  

3.1.2 Transformação de E. coli quimiocompetente 

 A preparação da competência, ligação e transformação de E. coli DH5α foram 

realizadas de acordo com protocolos descritos por (Sambrook (1989)). A seleção dos 

transformantes foi feita em meio 2YT (16g Triptona, 10g extrato de levedura, 5g NaCl e 

água qsp 1L) contendo ampicilina (2YT-amp) a 100µg/mL, e a placa foi mantida  a 

37°C durante 16 h.  

 Os mesmos procedimentos foram seguidos para a transformação de E.coli 

BL21(DE3) e de E. coli BL21 AI. Para E. coli BL21(Si), utilizou-se meios 2YT ON 

(16g de triptona, 10g extrato de levedura e água qsp 1L) com e sem ampicilina, e a 

incubação foi feita a 30 °C. 

3.1.3 Clonagem dos fragmentos truncados e formas híbridas no vetor de expressão 

em procariotos pAE-6xHis 

Os fragmentos foram amplificados por PCR, purificados e ligados aos vetores 

pGEMT ou pGEMTeasy. E. coli DH5α competente foi transformada com os 

respectivos plasmídeos e selecionada em meio contendo ampicilina. Foram realizadas 
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minipreparações das culturas, e os plasmídeos isolados foram digeridos com as eznimas 

de restrição pertinentes para liberação dos insertos. As amostras digeridas foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose 1%, e as bandas de tamanho 

correspondente ao esperado, contendo o inserto, foram cortadas e purificadas. Os 

insertos foram então ligados ao vetor de expressão em procariotos pAE-6xHis 

(gentilmente cedido pelo Dr Paulo Lee Ho, Instituto Butantan - Figura 08), previamente 

digerido com as enzimas adequadas a cada fragmento. Novamente transformou-se E. 

coli DH5α com os plasmídeos, e estes foram isolados por minipreparações das culturas 

líquidas dos clones selecionados. A presença dos insertos foi analisada através de 

digestões teste com enzimas específicas, seguidas de eletroforese em gel de agarose 1%.  

As amostras positivas foram seqüenciadas em sequenciador 3100 genetic analyzer 

(Applied Biosystems). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 08. Esquema do vetor de expressão em procariotos pAE-pspA. Este vetor 

permite a expressão de proteínas recombinantes sob controle do promotor do fago T7 

(PT7). T7term: terminador de transcrição de fago T7; F1 Ori: origem de replicação para 

fago T7; AmpR: gene de resistência à ampicilina; Col E1: origem de replicação em E. 

coli. 
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3.1.4 Montagem do híbrido pspA1ABp-3AB  

Os fragmentos pspA1ABp e pspA3AB foram inicialmente clonados no vetor 

pGEMT-easy. O vetor pGEMT-easy – pspA1ABp foi purificado e digerido com as 

enzimas Xho I e Pst I, os fragmentos separados por eletroforese em gel de agarose, 

purificados e ligados ao vetor pAE previamente digerido nos mesmos sítios.  Os vetores 

pAE-pspA1ABp purificados foram digeridos com Pst I  e Kpn I, e em seguida ligados a 

pspA3AB, previamente excisado de pGEMT-easy com as mesmas enzimas. A 

construção resultante, pAE-pspA1ABp-3AB,  foi purificada e seqüenciada.  

3.1.5 Montagem do híbrido MBpro 

Este híbrido foi produzido fusionando-se uma sequência de onze aminoácidos 

localizada no final da região de α-hélice conhecida como SM-1 (Shaper et al. 2004) à 

região rica em prolinas de pspA clado 1 (com o objetivo de aumentar o tamanho final da 

molécula, foram inseridas três regiões de prolinas idênticas). As sequências foram 

amplificados por PCR a partir do fragmento de pspA 1 contido no vetor  pCI-pspA 

(Miyaji et al. 2001) e clonadas em vetores pGEMT-easy (agora pGEMT-easy pro-1, 

pro-2, e pro-3). A sequência de pspApro-2 foi excisada do vetor pGEMT-easy com as 

enzimas Kpn I e Pst I e ligada ao vetor pGEMT-easy pro-1 previamente digerido, 

formando pGEMT-easy pro12. Este, por sua vez foi digerido com as enzimas de 

restrição Xho I e Pst I, o inserto purificado e ligado ao vetor pAE. A construção 

resultante, pAE-pro12, foi novamente digerida, desta vez com Pst I e EcoR I, para 

ligação de pspApro3, previamente excisado do vetor pGEMT-easy com as mesmas 

enzimas, resultando no vetor pAE contendo SM-1 com os 3 fragmentos da região rica 

em prolinas fusionados (pAE -MBpro).  
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3.2 Expressão e purificação das proteínas recombinantes 

3.2.1 Expressão dos fragmentos truncados e híbridos em E. coli BL21(DE3), 

BL21(AI) e BL21(Si) 

 E. coli BL21(DE3) ou BL21(AI) (Invitrogen) foram transformadas com pAE 

contendo os fragmentos gênicos de interesse. No dia seguinte ao plaqueamento, 4 

colônias de cada construção foram selecionadas e inoculadas em 5 mL de meio líquido 

2YT-amp. Após 12 h de incubação sob agitação a 37°C, transferiu-se 1 mL de cada 

cultura para 24 mL de meio líquido 2YT-amp. O crescimento das culturas foi 

acompanhado até atingir uma densidade óptica (D.O.600) entre 0,7 e 0,8, quando foram 

induzidas com 1 mM de IPTG (no caso de BL21(DE3)) ou 1mM de IPTG + 0,2% 

arabinose (para BL21(AI)) durante 3 h. Amostras dos cultivos induzidos e não 

induzidos foram analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida – SDS (SDS-

PAGE), e as colônias com maior produção da proteína recombinante foram selecionadas 

para a expressão em média escala (1 litro de cultura), com inóculo na proporção de 

1:30, e seguindo as mesmas etapas aplicadas à expressão analítica. 

O mesmo procedimento foi seguido para a expressão em E. coli BL21(Si) 

(Invitrogen), porém utilizando meio 2YTON-amp, incubações a 30°C, e indução com 

NaCl 300 mM. 

3.2.2 Purificação das proteínas recombinantes (rPspAs) 

 Após o período de indução, cada cultivo de E. coli foi centrifugado (6300 g 

durante 15 min, a 4°C), as bactérias ressuspendidas em tampão de equilíbrio (Tris-HCl 

50 mM pH=8, NaCl 150 mM, Imidazol 5 mM) na proporção de 1:10 foram lisadas no 

aparelho French Press e novamente centrifugadas. 
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a) Cromatografia de afinidade por Ni+2 

As proteínas heterólogas contidas na fração solúvel foram purificadas por 

cromatografia de afinidade em resina “Chelating-Sepharose” contendo Ni+2 imobilizado 

(GE HealthCare) – esta purificação se baseia na afinidade do metal a resíduos de 

histidina, que foram inseridos na extremidade N-terminal das proteínas recombinantes 

durante a clonagem. O processo foi realizado com auxílio do aparelho “Äkta Prime” 

(Amersham Pharmacia). As amostras com volume de 25 a 50 mL (correspondendo a  

250 e 500 mL de cultivo, respectivamente) foram passadas por colunas contendo 5 mL 

de resina, seguidas pela lavagem com 50 mL de tampão de equilíbrio e eluição com 250 

mM de Imidazol. As frações eluídas foram analisada quanto à presença da proteína 

recombinante por SDS-PAGE, e as amostras positivas, reunidas e dialisadas contra 

tampão Tris 10 mM pH=8, NaCl 5 mM. 

 

b) Cromatografia de troca iônica  

Os fragmentos PspA1ABp e PspA3ABp, e híbridos PspA1ABp-4B e 

PspA1ABp-3AB, após submetidos à purificação por afinidade descrita anteriormente, 

ainda apresentaram contaminantes. Para que pudessem ser utilizados na imunização de 

camundongos, foram submetidos à cromatografia de troca iônica em coluna de Q-

Sepharose, com auxílio do aparelho Äkta Prime, utilizando um gradiente de NaCl de 5 a 

500 mM como eluente. As frações eluídas foram analisadas por SDS-PAGE, e aquelas 

contendo a proteína recombinante foram reunidas e dialisadas contra tampão Tris 10 

mM pH=8, NaCl 5 mM.  
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3.2.3 Dosagem das proteínas recombinantes  

A concentração das proteínas foi determinanda pelo método de Bradford 

(Protein Assay Kit BioRad), utilizando-se BSA como padrão. 

3.3 Extração de PspA de S. pneumoniae   

Isolados de S. pneumoniae contendo PspAs de clados 1 a 4 (cedidos pela Dra 

Maria Cristina C. Brandileone, do Instituto Adolfo Lutz)  estocados a –80 ºC foram 

descongelados, inoculados em tubos contendo ágar sangue e incubados a 37 ºC, em 

anaerobiose, durante 12 h. Em seguida, os cultivos foram inoculados em meio líquido 

Todd-Hewitt (Difco) contendo 0,5% de extrato de levedura (THY), onde foram 

mantidos a 37 ºC até atingirem D.O.600 entre 0,6-0,8. As amostras foram então 

centrifugadas a 3200 g durante 15 min em rotor swing. As bactérias foram lavadas com 

10 mL de PBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl,  8 mM Na2HPO4x2H2O, 1,5 mM KH2PO4, 

H2O q.s.p. 800 mL, pH 7.4) esterilizado, e centrifugados a 3200 g durante 15 min. Este 

procedimento foi repetido duas vezes. Na última lavagem, foram adicionados 500 µL de 

PBS + 3% de cloreto de colina – que libera PspA da parede do pneumococo por 

competição, e as amostras foram incubadas por 15 min, tendo sido então centrifugadas a 

6300 g durante 5 min. O sobrenadante foi coletado e as proteínas, quantificadas pelo 

método de Bradford e utilizadas em ensaios de ELISA contra o soro de camundongos 

imunizados com os fragmentos de PspA. 

3.4 Avaliação da resposta humoral induzida pelas proteínas recombinantes 

Camundongos CBA/N (Universidade do Alabama) ou BALB/c (Instituto 

Butantan) fêmeas com 5 a 7 semanas foram imunizados por via subcutânea ou 

intraperitoneal, com 3 doses de PspA1ABp, PspA3ABp, PspA4AB, PspA1ABp-4B, 
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PspA1ABp-3AB ou MBpro (5 µg/dose), utilizando Al(OH)3 como adjuvante (50 

µg/dose), em intervalos de 15 dias. O volume inoculado foi de 100 µL por dose 

subcutânea e 500 µL por dose intraperitoneal. A Figura 09 mostra a representação 

esquemática do regime de imunização utilizado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sangue foi coletado individualmente, por punção retroorbital, quinze dias após 

cada imunização. A produção de anticorpos foi analisada por ELISA dos soros de 

animais imunizados contra PspAs recombinantes e contra PspAs clados 1 a 4 extraídas 

de pneumococos. As placas foram inicialmente incubadas com as proteínas diluídas em 

tampão Carbonato-Bicarbonato 50 mM, pH=9,6 (1 µg/ml) e permaneceram a 4 oC 

durante 16 h. Após esse período, as placas foram incubadas por 30 min a 37oC e lavadas 

3 vezes com PBS (pH 7,2) + Tween 20 (0,1%) – PBS-T. O bloqueio foi realizado com 

leite desnatado 10% em PBS (200 µL/poço), a 37 oC por 30 min, seguido por 3 lavagens 

em PBS-T. O soro obtido dos camundongos imunizados foi adicionado em diluições 

sequenciais em PBS/BSA 1% (100 µL/ poço) e incubado a 37 oC durante 1 h. Mais 3 

lavagens foram realizadas com PBS-T, e o conjugado (anti-IgG de camundongo-

peroxidase – Sigma) diluído em PBS/BSA, foi adicionado (100 µL/poço). Após 1 hora 
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Figura 09. Cronograma dos experimentos de imunização dos camundongos com os 
fragmentos e híbridos de PspA. 
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de incubação, as placas foram novamente lavadas 3 vezes, e o substrato (0,4 mg/mL de 

O-fenilenediamina (OPD) em 10 mL de tampão citrato de sódio 0,1 M, pH 5,0 e 10 µL 

de H2O2), adicionado (100 µL/poço). Após 10 min de incubação no escuro, a reação foi 

bloqueada com H2SO4 4 M (50 µL/poço) e a absorbância das amostras a 492 nm foi 

determinada. O título foi determinado como a maior diluição de soro com absorbância 

≥0,1 (que corresponde a aproximadamente duas vezes a absorbância das amostras 

controle). As diferenças entre os grupos foram analisadas pelo teste t de Student. 

 

3.5 Avaliação funcional dos anticorpos gerados contra PspAs recombinantes 

Os isolados de S. pneumoniae utilizados na avaliação funcional dos anticorpos 

anti-PspA são listados na Tabela 01. 

 
 
Tabela 01. S. pneumoniae utilizados nos ensaios funcionais realizados com soros anti-
rPspAs e desafio de camundongos imunizados. 
 

Isolado Sorotipo Clado de PspA Ensaios Funcionaisa Desafiob 

St 245/00 14 1 A, B e C _ 

St 491/00 6B 1 _ i.p. 

A66.1 3 1 e 2 C i.v. 

D39 2 2 A, B e C _ 

St 679/99 6B 3 A, B e C i.v./i.p 

3JYP2670 3 4 A, B e C i.v. 

 
 
 
 
 
 
 

a A: Ensaio de ligação de anticorpos à bactéria intacta; 
   B: Ensaio de deposição de complemento na superfície bacteriana; 
   C: Ensaio de morte por ALF. 
b i.v.: Intravenoso 
  i.p.: Intraperitoneal 
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3.5.1 Ligação dos anticorpos anti-PspA a S. pneumoniae intactos.  

Isolados de S pneumoniae foram descongelados, semeados em ágar sangue 

(ProMicro) e incubados a 37 ºC durante 16 h. As colônias foram inoculadas em caldo 

THY e cultivadas até D.O.600 0,5. Os cultivos foram centrifugados a 8000 g durante 2-4 

min e lavados 2 vezes com tampão PBS. As bactérias foram incubadas com 5 a 10% de 

soro de camundongos imunizados em PBS (volume final de 100 µL por amostra) 

durante 30 min, lavados e incubados com anti-IgG de camundongo conjugado a FITC 

(Sigma) na proporção de 1:1000, por mais 30 min. Após 2 novas lavagens, as amostras 

foram fixadas com formaldeído 2% e a fluorescência, analisada por citometria de fluxo 

(FACS) com auxílio do aparelho FACSCALIBUR (BD Biosciences). 

3.5.2 Deposição de complemento na superfície de S. pneumoniae 

Estoques congelados de S. pneumoniae foram cultivados conforme descrito no 

item 3.5.1, centrifugados a 8000 g durante 2-4 min e lavados 2 vezes com tampão PBS. 

Às bactérias, foi adicionado soro de camundongos imunizados – previamente incubado 

a 56 ºC por 30 min para inativação das proteínas do sistema complemento – diluído em 

PBS (10 a 20% de soro em 100 µL finais). Após 30 min a 37 ºC, foram adicionados 10 

µL de soro normal de camundongo (fonte de complemento) e seguiu-se nova incubação. 

As amostras foram lavadas 2 vezes com PBS e incubadas com anticorpo anti-C3 de 

camundongo conjugado a FITC (MP Biochemicals) a 4 ºC, no escuro, por 30 min. Após 

2 novas lavagens com PBS, as amostras foram ressuspendidas em 500 µL de 

formaldeído 2% e a fluorescência, analisada por FACS. 
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3.5.3 Avaliação do efeito bactericida da ALF sobre S. pneumoniae  

3.5.3.1 Determinação da resistência de isolados de S. pneumoniae à ação da ALF 

De forma a avaliar a resistência intrínseca de S. pneumoniae à ação bactericida 

da ALF, foi utilizado um protocolo modificado de Mirza e cols (Mirza et al. 2004). 

Diferentes isolados bacterianos foram cultivados em 10 mL de caldo THY até D.O.600 

0,1-0,2 (que corresponde a aproximadamente 106 UFC/mL), centrifugados e as bactérias 

coletadas, ressuspendidas em 1 mL de PBS e aliquotadas (50 µL/tubo). Adicionou-se 

diferentes concentrações de ALF (Sigma) diluída em PBS (volume final de 400 

µL/amostra) e as amostras foram incubadas durante 60 min a 37 ºC. Foram plaqueadas 

diluições seriadas em ágar sangue e estas incubadas a 37 ºC durante 16 h, para 

determinação de UFC.  Para análise estatística dos dados foi utilizado o teste t de 

Student. 

3.5.3.2. Ensaio de morte de S. pneumoniae por ALF na presença de soro anti-PspA  

Os pneumococo foram cultivados conforme descrito acima, centrifugados, e as 

bactérias incubadas na presença de soro anti-PspA em diferentes diluições e ALF (250 

ou 500 µg/mL) durante 30 min. Diluições seriadas de cada amostra foram plaqueadas 

em ágar sangue e incubadas a 37 ºC durante 16 h para determinação de UFC.  

3.6 Avaliação da proteção induzida pelas proteínas recombinantes 

Quinze dias após a terceira imunização com as proteínas recombinantes, os 

animais foram desafiados por via intravenosa ou intraperitoneal com isolados virulentos 

de S. pneumoniae, conforme descrito na Tabela 2, e estes observados durante 10 ou 21 

dias. A proteção foi calculada considerando-se o tempo (em dias) de sobrevivência após 

o desafio e o número de animais sobreviventes por grupo ao final dos experimentos. 
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Para a análise estatística dos dados, foram utilizados Mann-Whitney e o teste exato de 

Fisher, respectivamente.   

 

Tabela 02. S. pneumoniae utilizados no desafio de camundongos imunizados com 
PspAs recombinantes. 
 

Isolado Sorotipo PspAa Via de desafio nº de UFCs Tempob (dias) 

St 491/00 6B 1 Intraperitoneal 1x106 21 

A66.1 3 1 e 2 Intravenosa 1000 10 

St 679/99 6B 3 Intraperitoneal 500 10 

3JYP2670 3 4 Intravenosa 600 10 

a Os números correspondem ao clado de PspA presente em cada isolado. 
b Os números correspondem ao tempo (em dias) de monitoramento dos animais após o desafio.  
 
 
 

3.7 Identificação de uma região de PspA indutora de anticorpos com 

reatividade anti-miosina 

3.7.1 Análise por Western blotting dos fragmentos provenientes da proteólise de 

PspA3ABp utilizando um anticorpo anti-PspA3 que reage com miosina humana.   

PspA3ABp foi digerida com Endoproteinase gluC (V8 - Sigma) durante 1 h e 

Moogeni protease A (HF – cedida pela Dra Solange Serrano, do Instituto Butantan) 

durante 56 h, a 25 ºC em tampão 20 mM Tris/HCl (pH=8), contendo 1 mM CaCl2. Os 

fragmentos resultantes foram separados por SDS-PAGE em gradiente (15 a 20%) e foi 

realizado o Western blotting utilizando um anticorpo monoclonal anti-PspA3 que reage 

com miosina (PC3.1, Sanofi-Pasteur). As bandas positivas foram recortadas do gel de 

acrilamida e suas porções N-terminais foram seqüenciadas pelo Dr JW Fox 
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(Universidade da Virgínia). Este experimento foi realizado em conjunto com a Dra 

Martha Tanizaki, do Instituto Butantan.  

3.7.2 Clonagem e expressão de fragmentos com possível reatividade cruzada com 

miosina 

O sequenciamento N-terminal dos fragmentos resultantes da digestão de PspA 

demonstrou que estes se iniciam na região central da janela A, indicando que a região 

inicial da molécula não seria reconhecida pelo monoclonal. Para delimitar o tamanho do 

fragmento capaz de reagir com o monoclonal, foram confeccionados dois pares de 

primers (com base na seqüência N-terminal obtida), visando à amplificação da região B 

e porção final da região A. (Estas regiões foram escolhidas por sua conformação 

estrutural do tipo coiled coil, também presente na molécula de miosina cardíaca 

humana):  

Primers: Cl3ADireto     5’ CTC GAG  ACT AAG AAA AAA GCA GAA GAA GC  3’ 

   Cl3A Reverso 5’ CTG CAG TTA CTC AGC TTG TTT AGC GTT TAG  3’ 

   Cl3B Direto    5’ CTC GAG TTA GCA AAA AAA CAA ACA GAA  3’  

   Cl3B Reverso 5’ GGT ACC TTC TTC TTC ATC TCC ATC AGG  3’ 

 As sequências em negrito, roxo e azul correspondem aos sítios de Xho I, Pst I e 

KpN I, respectivamente. 

Estes fragmentos foram amplificados por PCR a partir do vetor pAE-pspA3ABp, 

e clonados em pGEM-T easy. Os vetores provenientes de minipreparações dos cultivos 

bacterianos foram digeridos com as enzimas Xho I e Kpn I, purificados do gel e ligados 

ao vetor de expressão pAE-6xHis, previamente digerido com as mesmas enzimas.   

As proteínas truncadas foram produzidas em E. coli BL21(DE3), purificadas 

conforme descrito no item 3.3.2 e utilizadas em ensaios de Western blotting, onde foi 

avaliada sua reatividade com o anticorpo monoclonal reativo com a miosina. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Fragmentos e proteínas híbridas propostos. 

Para os experimentos propostos neste trabalho, foram obtidos diversos 

fragmentos contendo porções da região N-terminal de PspA, e híbridos, formados pela 

fusão gênica de fragmentos das famílias 1 e 2. A Figura 10 mostra um esquema 

construções finais; a origem de cada fragmento é mostrada na Tabela 03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 10. Esquema dos fragmentos e híbridos de PspA construídos. 
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* Fragmento corresponde à posição de seus aminoácidos inicial e terminal na molécula 

de PspA original. 

** Família refere-se à família da PspA da qual faz parte o fragmento (o clado ao qual 

cada fragmento pertence é indicado pelo número em seu nome, com exceção de MBpro, 

que pertence à PspA clado 1). 

*** “Template” refere-se ao isolado de pneumococo utilizado como base para a 

amplificação do fragmento.   

 

 

 

 

 

Nome Fragmento* Família** “Template”*** 

PspA 1A aa 33 a 211 1 St 435/96 

PspA1AB aa 33 a 311 1 St 435/96 

PspA1ABp aa 33 a 356 1 St 435/96 

PspA2B aa 230 a 328 1 St 371/00 

PspA3A’ aa 150 a 246 2 St 259/98 

PspA3B aa 247 a 350 2 St 259/98 

PspA3AB aa 33 a 350 2 St 259/98 

PspA3ABp aa 33 a 375 2 St 259/98 

PspA4AB aa 33 a 403  2 St 255/00 

PspA1ABp-4B 33 a 356 e 296 a 403   1 e 2 St 435/96 e 255/00 

PspA1ABp-3AB 33 a 356 e 33 a 350 1 e 2 St 435/96 e 259/98 

MBpro 293 a 301 e 312 a 389  1 St 435/96 

Tabela 03. Descrição dos fragmentos de híbridos produzidos neste trabalho. 



 45 

4.2 Clonagem dos fragmentos e híbridos de PspA 

Os fragmentos truncados foram amplificados por PCR a partir de vetores 

pTARGET contendo as porções N-terminais de PspA clados 1a 4, utilizando primers 

específicos. A Figura 11 mostra a eletroforese em gel de agarose da amplificação de 

pspA1ABp e pspA3ABp. Os demais fragmentos, bem como o híbrido pspA1ABp-4B 

foram amplificados da mesma forma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 As bandas purificadas do gel de agarose foram inseridas no vetor pGEMT-easy, 

excisadas por digestão com as enzimas adequadas e finalmente reclonadas no vetor 

pAE-6xHis para expressão em E. coli. A presença dos insertos no vetor foi confirmada 

por análise de restrição, seguida por eletroforese em gel de agarose, conforme 

exemplificado na Figura 12. 

 

 

Figura 11. Eletroforese em gel de agarose do produto da amplificação de pspA1ABp e 
pspA3ABp por PCR. O padrão de peso molecular (ladder 1kb) é mostrado à esquerda. 
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O híbrido pspA1ABp3AB foi obtido pela ligação de pspA3AB ao vetor pAE-

1ABp, enquanto pspAMBpro resultou da ligação ao vetor pAE de 3 fragmentos 

contendo a região rica em prolinas de pspA1 (um deles em fusão com SM-1). 

Após confirmada a presença dos insertos, os vetores pAE contendo os 

fragmentos e híbridos de pspA foram seqüenciados e apresentaram-se corretos em seu 

conteúdo e fase de leitura 

 

4.3 Expressão e purificação dos antígenos  

4.3.1 Expressão dos fragmentos e híbridos de PspA em E. coli 

 Células de E. coli transformadas com os vetores pAE contendo os fragmentos e 

híbridos de PspA foram cultivadas e induzidas para expressão das proteínas 

recombinantes. A Tabela 04 mostra as cepas utilizadas na expressão dos diversos 

fragmentos (a escolha das cepas foi feita em virtude de sua disponibilidade e nível de 

expressão da proteína). A análise dos cultivos por SDS-PAGE revelou que todas as 
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Figura 12. Análise de restrição do vetor pAE-pspA1ABp utilizando as enzimas Xho I e 

Kpn I.  A seta indica as bandas correspondentes ao fragmento pspA1ABp. pAE-vazio 

corresponde ao vetor não-digerido.  
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proteínas recombinantes foram expressas na fração solúvel. A Figura 13 mostra a 

expressão de PspA1ABp, PspA1A e do híbrido PspA1ABp-4B. 

 

Tabela 04. Cepas de E. coli utilizadas na expressão dos fragmentos e híbridos de PspA.  

Fragmento Cepa de expressão Fragmento Cepa de expressão 

PspA 1A BL21 Si PspA3AB BL21(DE3) 

PspA 1AB BL21(Si) PspA3ABp BL21(Si) 

PspA 1Abp BL21(Si) PspA4AB BL21(Si) 

PspA2B BL21(Si) PspA 1ABp-4B BL21(Si) 

PspA3A’ BL21(DE3) PspA1ABp-3AB BL21(DE3) 

PspA3B BL21(DE3) MBpro BL21(AI) 
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Figura 13. Análise da expressão de PspA1ABp, PspA1A e PspA1ABp-4B em E.coli BL21Si. 

Extrato total de E. coli transformada com pAE contendo os insertos antes da indução (NI) e após 

a indução com 300mM de NaCl (I) foi submetido a SDS-PAGE. As bandas indicadas 

correspondem às proteínas recombinantes. Os padrões de massa molecular são mostrados à 

esquerda.   
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4.3.2 Purificação das proteínas recombinantes 

4.3.2.1 Cromatografia de afinidade por Ni+2 

Após a análise inicial da expressão dos fragmentos de PspA em escala média (1 

L), os cultivos foram preparados e os sobrenadantes dos lisados  submetidos à 

cromatografia em resina quelante de Ni+2. Frações de todas as etapas da purificação 

foram coletadas e analisadas por SDS-PAGE. A Figura 14 mostra o cromatograma da 

purificação de PspA1ABp e análise por SDS-PAGE das frações de PspA1ABp e 

PspA1ABp-4B. O pico mostrado na Figura 14 A corresponde à PspA recombinante 

eluída com 250 mM Imidazol. Houve perda de PspA1ABp nas lavagens com 10 mM 

Imidazol, porém a maior quantidade de proteína foi liberada após a eluição (Figura 14 

B); para PspA1ABp-4B, não houve perda expressiva durante a lavagem (Figura 14 C). 

Pode-se verificar um certo grau de impurezas nas duas proteínas após eluição (Figura 14 

B, fração 6 e Figura 14 C, fração 4). Todos os demais fragmentos truncados, bem como 

os híbridos foram purificados de forma semelhante. 

 

4.3.2.2 Cromatografia de troca iônica 

Como pode ser verificado na Figura 14 B, as frações eluídas da cromatografia de 

afinidade por Ni+2 de PspA1ABp e PspA1ABp-4B apresentaram certo grau de 

impurezas. O mesmo aconteceu com PspA3ABp e PspA1ABp-3AB. Para eliminar os 

contaminantes, as amostras foram novamente purificadas, desta vez por cromatografia 

de troca aniônica em resina de Q-Sepharose utilizando a eluição por gradiente de NaCl. 

A Figura 15 mostra o cromatograma e a análise por SDS-PAGE dessas purificações. Os 

picos mostrados nas Figuras 15 A e B correspondem às frações eluídas de PspA1ABp 

(Figura 15 C, frações 6 a 9) e PspA1ABp-4B (Figura 15 D, frações 3 a 5). 
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Figura 14. Análise da purificação de rPspA por cromatografia de afinidade por Ni++. (A) 

Cromatograma da purificação de PspA1ABp; o pico corresponde à proteína eluída com 250mM Imidazol. 

(B) SDS-PAGE de frações da purificação de PspA1ABp; 2, Extrato total, 3, Flow through, 4 a 6, frações da 

eluição com 250 mM Imidazol. (C) SDS-PAGE de frações da purificação de PspA1ABp-4B; 2, Flow 

through; 3, fração da lavagem com 10 mM Imidazol; 4, fração da eluição com 250 mM Imidazol. Os padrões 

de peso molecular em (B) e (C) são mostrados na coluna 1.  

amostra 

 

Imidazol 250 mM 

Imidazol 500 mM 

Volume  

Absorbância a        
280 nm 

  

A 

B C 
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Figura 15. Purificação de rPspA por cromatografia de troca iônica em resina de Q-Sepharose. 

(a) Cromatograma da purificação de PspA1ABp; (b) Cromatograma da purificação de PspA1ABp-4B. 

Os picos indicados pelas setas correspondem às frações eluídas de rPspA. (c) Frações da purificação 

de PspA 1ABp; 2, não retido, 3-9, frações da eluição com gradiente de NaCl (5-500mM). A seta 

indica a banda correspondente à proteína esperada, nas frações 6 a 9. (d) Frações eluídas da 

purificação de PspA1ABp-4B (2-9). A banda correta é indicada em 3, 4 e 5. O padrão de peso 

molecular é mostrado na coluna 1. 
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As purificações de PspA1ABp-3AB e PspA3ABp foram realizadas de maneira 

semelhante à descrita. A Figura 16 mostra a análise por SDS-PAGE de todas as 

proteínas recombinantes purificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Após a purificação, foi feita a dosagem de proteínas pelo método de Bradford. A 

Tabela 05 mostra as concentrações finais dos diversos fragmentos de PspA obtidos. 

 
 
Tabela 05. Rendimento final dos fragmentos purificados de PspA por litro de cultivo.    
 

Fragmentos   Concentração 

(mg/L)  

Fragmentos   Concentração (mg/L)  

PspA 1A 16  PspA3AB 52  

PspA 1AB 16  PspA3ABp* 52  

PspA 1ABp* 30  PspA4AB 36 

PspA2B 7  PspA 1ABp-4B* 24  

PspA3A’ 40  PspA1ABp-3AB* 6  

PspA3B 40  MBpro 52  

*PspA1ABp, PspA3ABp, PspA1ABp-4B e PspA1ABp-3AB foram submetidas à 
cromatografia de afinidade por Níquel, seguida de cromatografia de troca aniônica. 

Figura 16. Fragmentos e híbridos de PspA purificados. A) 1. Padrão de massa molecular 

LMW; 2. PspA1A; 3. PspA1AB; 4. PspA1ABp; 5. PspA3A’; 6. PspA3B; 7. PspA3AB; 8. 

PspA3ABp; 9. PspA1ABp-4B; B) 1.LMW; 2. PspA1ABp-3AB.   
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4.4 Avaliação da resposta humoral induzida pelas proteínas recombinantes 

 Os soros de animais imunizados com PspA1ABp, PspA3ABp, PspA1ABp-4B e 

PspA1ABp-3AB foram inicialmente analisados por ELISA contra PspAs dos clados 1 a 

4 extraídas de isolados de S. pneumoniae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O soro anti-PspA1ABp apresentou títulos mais elevados contra PspAs de família 

1, enquanto a reatividade contra a família 2, embora significativamente maior do que a 

apresentada pelo grupo controle,  foi reduzida (Figura 17). Entre as PspAs de família 1, 

a reatividade foi significativamente maior contra PspA de clado 1 (p=0,005), mostrando 

a alta especificidade deste soro. Um efeito oposto foi observado para o soro anti-

PspA3ABp, que apresentou maior reatividade contra PspAs de família 2; neste soro, 

porém, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os títulos contra PspA 

clado 3 e clado 4. De maneira geral, houve uma baixa reação cruzada dos soros 

4
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12

14
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18

Alum anti-PspA1ABp anti-PspA3ABp anti-PspA1ABp-4B anti-PspA1ABp-3AB

L
og

2 
ti
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r PspA 1

PspA 2

PspA 3

PspA 4

Figura 17. Análise da reatividade dos soros anti-rPspA contra  PspAs extraídas de 

pneumococo. Os soros de camundongos imunizados com Alum, PspA1ABp, PspA3ABp, 

PspA1ABp-4B ou PspA1ABp-3AB (4 a 6 animais/grupo) foram testados por ELISA contra PspAs 

inteiras de clados 1 a 4. O log2 dos títulos de anticorpos anti-PspA é mostrado.   
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induzidos contra PspAs de uma família com PspAs de famílias diferentes, enquanto 

entre PspAs de mesma família - ainda que pertencentes a clados diferentes – a 

reatividade foi elevada.  

O soro anti-PspA1ABp-4B apresentou elevada reatividade contra as respectivas 

PspAs das duas famílias. Porém, embora tenha apresentado altos títulos contra os dois 

clados da família 1, a reatividade deste soro com PspAs da família 2 foi elevada apenas 

contra o clado 4 – homólogo àquele presente no híbrido. A reatividade com PspA clado 

3 foi extremamente reduzida, sem diferença significativa em relação ao soro controle. 

Finalmente, os anticorpos direcionados contra o híbrido PspA1ABp-3AB foram capazes 

de reconhecer fortemente os 4 clados de PspA.  

Para uma melhor compreensão da contribuição das diferentes regiões de PspA 

para a reatividade da molécula, foram realizados ELISAs dos mesmos soros, desta vez 

contra os domínios constituintes da porção N-terminal – janelas A, B e C – de PspAs 

homólogas. Estes experimentos estão sumarizados na Tabela 06, e seus resultados são 

mostrados na Figura 18. 

  

Tabela 06. Análise por ELISA da reatividade de anti-rPspA contra seus fragmentos.  

 PspA clado 1 PspA clado 3 
 

 
anti-PspA1ABp 

A 
AB 
ABp 

 
_ 

 
anti-PspA1ABp-4B 

A 
AB 
ABp 

 
_ 

 
anti-PspA1ABp-3AB 

A 
AB 
ABp 

B 
AB 
ABp 

 
anti-PspA3ABp 

 
_ 

A, B 
AB 
ABp 
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Observando a Figura 18, verifica-se que os anticorpos anti-PspA gerados pela 

imunização dos camundongos com os fragmentos truncados e híbridos foram capazes 

de reconhecer todas as regiões de PspA analisadas. Na Figura 18 A, verificamos que o 

soro anti-PspA1ABp apresentou títulos significativamente mais elevados contra 

PspA1AB e PspA1ABp, quando comparados a PpA1A (p=0,026), indicando que uma 

parcela importante dos anticorpos gerados por estes fragmentos são dirigidos contra a 

região B. Resultado semelhante pode ser observado com anti-PspA1ABp-3AB, 

Figura 18. Análise da contribuição das diferentes regiões de PspA para sua imunogenicidade. 

Os soros de camundongos imunizados com PspA1ABp, PspA3ABp, PspA1ABp-4B ou PspA1ABp-

3AB (6 animais/grupo) foram testados por ELISA contra os domínios indicados. Em (A) são 

mostrados os títulos induzidos contra os domínios de PspA da família 1 – clado 1.  Em (B), foram 

avaliados os soros induzidos contra  as mesmas regiões de PspA família 2 – clado 3. O log2 dos 

títulos de anticorpos anti-PspA é mostrado. 

A 

B 
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comparando os títulos contra PspA1A e PspA1AB (p=0,047), embora o título contra 

PspA1ABp tenha sido intermediário. Já o soro anti-PspA1ABp-4B reagiu de forma 

similar com todos os fragmentos. Na Figura 18 B podemos perceber que os títulos 

induzidos contra a região B foram significativamente maiores do que a região A. O soro 

anti-PspA1ABp-3AB, por exemplo, apresentou título significativamente mais elevado 

contra PspA3B do que contra PspA3A’ (p=0,012). A mesma tendência pode ser 

observada para o soro anti-PspA3ABp, porém sem significância estatística. Também, os 

títulos induzidos contra PspA3ABp ou PspA1ABp-3AB foram significativamente 

maiores contra PspA3AB do que PspA3B (p= 0,01 e 0,004, respectivamente). Não 

foram observadas diferenças estatísticas nos títulos contra os fragmentos com e sem a 

região “p” (PspA1ABxPspA1ABp e PspA3ABxPspA3ABp), indicando que a 

contribuição desta porção para a imunogenicidade final de PspA talvez seja reduzida.  

  Finalmente, os anticorpos gerados pela imunização com os híbridos PspA1ABp-

4B e PspA1ABp-3AB foram capazes de reconhecer todas as regiões de PspA com 

intensidade igual ou maior à dos soros contra os fragmentos PspA1ABp (Figura 18 A) e 

PspA3ABp (Figura 18 B). Este resultado sugere que os híbridos geram anticorpos 

capazes de reconhecer epitopos em diferentes regiões de PspA. 

4.5 Avaliação funcional dos anticorpos gerados contra os fragmentos e 

híbridos de PspA  

4.5.1 Ligação de anti-rPspAs a pneumococos intactos 

Isolados de S pneumoniae contendo PspAs de clados 1 a 4 foram cultivados e 

incubados na presença de 10% de soro anti-PspA1ABp, anti-PspA3ABp, anti-

PspA1ABp-4B ou anti-PspA1ABp-3AB (como controle, foi utilizado soro de animais 

inoculados com Alum). Seguiu-se incubação com anti-IgG de camundongo conjugada a 
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FITC e análise da fluorescência por FACS. A Figura 19 mostra a fluorescência das 

bactérias em cada grupo. 
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Figura 19. Ligação de soros anti-PspA à superfície de pneumococos. Soros de camundongos imunizados 
foram testados quanto a sua habilidade em reconhecer isolados de S. pneumoniae portando PspAs clados 1 a 
4. A porcentagem de bactérias fluorescentes (acima de 10 unidades de fluorescência) é mostrada para cada 
amostra. Painel esquerdo: anti-PspA1ABp (linhas contínuas), anti-PspA3ABp (linhas pontilhadas); painel 
direito: anti-PspA1ABp-4B (linhas contínuas), anti-PspA1ABp-3AB (linhas pontilhadas). Soro de animais 
imunizados com Alum foi utilizado como controle, e corresponde às áreas em cinza.   
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Analisando a Figura 19, observamos que os soros contra as quatro proteínas 

recombinantes foram capazes de reconhecer PspAs na superfície de S. pneumoniae. Foi 

possível verificar ainda que a porcentagem de bactérias positivas correlacionou-se 

diretamente com o grau de similaridade entre a PspA presente no pneumococo e o 

fragmento indutor dos anticorpos.  Dessa forma, soro anti-PspA1ABp reconheceu mais 

fortemente bactérias portando PspAs de família 1 (clados 1 e 2), enquanto a ligação à 

pneumococos contendo PspAs de famílias 2 foi reduzida (linhas sólidas à esquerda). 

Dentre os pneumococos com PspA família 1, aquele portando o clado 1 – com maior 

grau de homologia – apresentou a maior porcentagem de positivos (97,12%), chegando 

quase à totalidade dos eventos analisados. Interessante notar que houve um relativo 

reconhecimento da bactéria PspA 4 pelo soros anti-PspA1ABp, um efeito cruzado que 

pode estar relacionado a fatores inerentes a esta  bactéria (interação PspA-cápsula), uma 

vez que o soro controle também se mostrou mais reativo, se comparado aos demais 

isolados. De maneira oposta ao observado com soro anti-PspA1ABp, os anticorpos 

gerados contra PspA3ABp foram muito eficientes em reconhecer isolados com PspA 

família 2, com mais de 90% de bactérias positivas nos dois clados, 3 e 4; não houve, 

porém, reconhecimento de bactérias com PspA família 1 por este soro (linhas 

pontilhadas à esquerda).   

Anticorpos gerados contra os híbridos, PspA1ABp-4B e PspA1ABp-3AB foram 

capazes de reconhecer os dois pneumococos contendo PspA família 1 com intensidade 

semelhante à observada com soro anti-PspA1ABp (painéis à direita, linhas sólidas e 

pontilhadas, respectivamente). No caso de bactérias portando PspAs de família 2 no 

entanto, a intensidade de ligação correlacionou-se mais ao clado de PspA presente na 

bactéria. Anti-PspA1ABp-3Ab ligou-se mais fortemente ao isolado PspA clado 3 e 
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menos àquele contendo PspA clado 4, enquanto anti-PspA1ABp-4B teve um efeito 

oposto.   

Em resumo, temos que, enquanto os soros contra os fragmentos truncados 

tenham sido eficientes em reconhecer apenas isolados portando PspAs homólogas, os 

anticorpos direcionados contra os híbridos PspA1ABp-4B e PspA1ABp-3AB foram 

capazes de ligar-se a pneumococos portando PspAs de todos os clados.  

 

 

4.5.2 Deposição de complemento na superfície de S. pneumoniae em presença de 

soro anti-PspA 

 

O ensaio foi iniciado com o cultivo de diferentes isolados de S. pneumoniae e 

incubação dos precipitados bacterianos com soro anti-PspA1ABp, anti-PspA3ABp, anti-

PspA1ABp-3AB e anti-PspA1ABp-4B nas concentrações de 10 e 20%. Seguiu-se 

incubação com soro normal de camundongo 10% (fonte de complemento) e, finalmente, 

com anticorpo anti-C3 de camundongo conjugado a FITC. A fluorescência das amostras 

foi analisada por FACS e é mostrada na Figura 20.  
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Figura 20. Deposição de C3 na superfície de S. pneumoniae em presença de soros anti-PspA. Soros de 

camundongos imunizados foram testados quanto a sua habilidade em aumentar a ligação de C3 à S. 

pneumoniae portando PspAs clados 1 a 4. A porcentagem de bactérias fluorescentes (acima de 10 unidades 

de fluorescência) é mostrada para cada amostra. Painel esquerdo: anti-PspA1ABp (linhas contínuas), anti-

PspA3ABp (linhas pontilhadas); painel direito: anti-PspA1ABp-4B (linhas contínuas), anti-PspA1ABp-3AB 

(linhas pontilhadas). Soro de animais imunizados com Alum foi utilizado como controle, e corresponde às 

áreas em cinza.   
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De forma semelhante ao observado nos ensaios de ligação dos anticorpos, existe 

uma correlação direta entre o nível de deposição de complemento na superfície 

bacteriana e o grau de identidade entre a PspA presente no pneumococo e aquela 

utilizada na produção dos soros. Assim, anticorpos gerados contra PspA1ABp 

induziram um aumento na deposição de C3 nas bactérias portando PspAs de família 1 

(clados 1 e 2) mais de 2 vezes superior ao soro controle, um efeito que não foi 

observado após incubação de bactérias PspA família 2 com este soro (linhas sólidas à 

esquerda). Em contraste, soro anti-PspA3ABp aumentou os níveis de C3 depositados 

nos pnemococos contendo PspAs clados 3 e 4 (família 2), enquanto o efeito sobre 

isolados com PspA família 1 foi reduzido (no caso da bactéria clado 2) ou inexistente 

(bactéria clado 1) (linhas pontilhadas à esquerda). 

Finalmente, anticorpos gerados contra os híbridos aumentaram a deposição de 

C3 em todos os isolados testados, e novamente foi observada uma correlação entre a 

intensidade da reação e a homologia entre PspAs. Enquanto ambos os soros induziram 

níveis semelhantes de C3 nas bactérias com PspAs clado 1 (comum aos dois híbridos), 

quando isolados com PspAs de família 2 foram analisados, nota-se que anti-PspA1ABp-

4B foi mais eficiente em aumentar C3 na superfície de 3JYP2670 (PspA clado 4), e 

anti-PspA1ABp-3AB teve um efeito mais expressivo sobre St 679/99 (PspA clado 3) 

(painéis direitos, linhas sólidas e pontilhadas, respectivamente). A análise da bactéria 

D39, portando PspA clado 2 (não presente em nenhum dos híbridos) mostra um efeito 

mais expressivo de anti-PspA1ABp-4B em relação a anti-PspA1ABp-3AB. 

Sumarizando, temos que, em concordância com os dados de ligação de 

anticorpos, os soros gerados contra os híbridos de PspA foram capazes de aumentar a 

deposição de complemento em pneumococos de diferentes sorotipos e contendo PspAs 

das duas famílias.  
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4.5.3 Avaliação do efeito bactericida de ALF sobre S. pneumoniae 

4.5.3.1 Determinação do efeito bactericida da ALF sobre diferentes isolados de S. 

pneumoniae.  

A sensibilidade de pneumococos ao efeito bactericida da ALF varia de acordo 

com o isolado. Dessa forma, a quantidade de ALF foi calculada e ajustada para cada 

bactéria utilizada. Os pneumococos foram cultivados e tratados com ALF nas 

concentrações de 250 ou 500 µg/mL. Após 60 min, 8 diluições seriadas de cada amostra 

foram semeadas em ágar sangue e incubadas durante 16 horas a 37ºC. Os números de 

UFCs nos grupos com e sem ALF foram contados. Uma vez estabelecida a dose de ALF 

a ser utilizada, os experimentos foram repetidos 3 a 4 vezes (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Efeito bactericida da ALF sobre S. pneumoniae. Isolados de pneumococo foram 

incubados em presença de ALF nas concentrações de 250 µg/mL  (3JYP2670) ou 500 µg/mL 

(A66.1). O log de bactérias viáveis antes a pós o tratamento é mostrado. Cada barra corresponde à 

média de 3 ou mais experimentos. *diferença estatisticamente significativa. 
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O isolado A66.1 apresentou elevada resistência ao efeito de ALF, tendo sido 

necessária uma concentração duas vezes maior da proteína para atingir o efeito obtido 

com 3JYP2670. Embora os dois isolados tenham sofrido uma redução no número de 

UFCs após o tratamento, a diferenças entre os grupos tratado e controle foi significativa 

apenas para A66.1 (p=0,001); 3JYP2670 apresentou significância marginal (p=0,057). 

Uma vez que se espera que o soro anti-PspA teria um efeito aditivo na morte de 

pneumococos por ALF, a eficácia reduzida de ALF isoladamente sobre as bactérias não 

deverá representar um problema. Portanto, os isolados foram utilizados nos ensaios 

seguintes, investigando o efeito de soro anti-PspA no aumento da morte por ALF. 

 

4.5.3.2 Efeito de soro anti-PspA na morte de S. pneumoniae induzida por ALF  

Como PspA teria o papel de impedir a morte de bactérias por ALF, foi avaliada 

a capacidade dos anticorpos induzidos contra os diferentes fragmentos e híbridos de 

PspA de gerar um aumento desta atividade bactericida de ALF. Os isolados de 

pneumococo foram incubados na presença de ALF e soro de camundongos imunizados 

com PspA1ABp, PspA3ABp, PspA1ABp-4B ou PspA1ABp-3AB, nas concentrações de 

0,01, 0,1 e 1%, e foi considerada a diluição que provocou o maior efeito letal à bactéria. 

Como controle, foi utilizado soro de animais imunizados com Alum. O número de 

bactérias viáveis após o tratamento foi calculado para cada grupo. A Figura 22 mostra 

os resultados obtidos com o soro anti-PspA1ABp. 
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 O soro de camundongos imunizados com PspA1ABp foi capaz de aumentar 

significativamente o efeito bactericida de ALF sobre pneumococos portando PspAs das 

duas famílias. Este resultado indica que a eficácia do soro anti-PspA em potencializar o 

efeito bactericida de ALF sobre o pneumococo não depende da homologia entre a PspA 

indutora dos anticorpos e aquela presente na superfície da bactéria, uma vez que o soro 

anti-PspA1ABp foi eficaz sobre pneumococos portando PspAs das duas famílias.  

 Os ensaios foram repetidos com outros soros e isolados de pneumococo 

contendo PspAs diversas, e foram obtidos resultados semelhantes ao mostrado, embora 

na sua maioria com significância estatística reduzida.  De maneira geral, os dados 

sugerem um efeito aditivo de soro anti-PspA na morte de pneumococos por ALF. 

 

Figura 22. Efeito de soro anti-PspA na morte de S. pneumoniae por ALF. Os isolados de 

pneumococo A66.1 (PspA clados 1 e 2) e 3JYP2670 (PspA clado 4) foram incubados em presença 

de ALF e soro de camundongos imunizados com PspA1ABp. Como controle, foi utilizado soro de 

animais imunizados com Alum. O Log de bactérias viáveis em cada grupo após o tratamento é 

mostrado. Os dados correspondem à média de 3-5 experimentos. *diferença significativa (p≤0,05). 
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4.6 Avaliação da proteção induzida pelas proteínas recombinantes 

Parte A: Desafio Intraperitoneal 

 Camundongos BALB/c foram imunizados com 3 doses de rPspA ou seus 

híbridos em Alum por via intraperitoneal e, 15 dias após a última dose, foram 

desafiados pela mesma via com 106 UFCs de St 491/00 (PspA1) ou 500 UFCs de St 

679/99 (PspA3). Os animais foram monitorados durante 21 e 10 dias, respectivamente, 

e a sobrevivência calculada em tempo de vida médio após o desafio e porcentagem de 

sobreviventes ao término do experimento. A Figura 23 e Tabela 07 sumarizam os 

resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tempo de vida de camundongos imunizados após desafio intraperitoneal com S 

pneumoniae. Camundongos BALB/c receberam três doses intraperitoneais de Alum, PspA1ABp, 

PspA3ABp, PspA1ABp-4B ou PspA1ABp-3AB, foram desafiados pela mesma via com 1x106 UFCs 

de St 491/00 (PspA1) (A) ou 500 UFCs de St 679/99 (PspA3) (B) e a sobrevivência avaliada. As 

linhas horizontais representam a mediana de sobrevida em cada grupo. *diferença estatisticamente 

significativa em relação ao grupo Alum (Teste U de Mann-Whitney).  
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ª Teste exato de Fisher.  
 

Após o desafio com St 491/00 (PspA1), todos os grupos imunizados com rPspAs 

apresentaram tempos de sobrevivência significativamente superiores ao grupo controle 

(Figura 23, A). No entanto, se considerarmos a porcentagem de animais vivos ao 

término do desafio, apenas aqueles que receberam PspA1ABp apresentaram 

sobrevivência superior ao controle. PspA3ABp não aumentou a sobrevida dos animais, 

indicando que não há proteção cruzada entre famílias neste modelo. O híbrido 

PspA1ABp-4B, apesar de conter um fragmento de PspA clado 1, não foi capaz de 

aumentar a porcentagem final de sobrevivência em relação ao grupo controle (Tabela 

07).  

Nos animais desafiados com St 679/99 (PspA3), os dois grupos imunizados com 

um fragmento de clado 3 – PspA3ABp e o híbrido PspA1ABp-3AB – apresentaram 

tempos de sobrevivência maiores e um número superior de camundongos vivos ao 

término do experimento (Figura 23 B e Tabela 07) Assim como verificado com St 

491/00, não houve proteção cruzada entre famílias de PspA, uma vez que os animais 

imunizados com PspA1ABp não foram protegidos. O híbrido PspA1ABp-4B também 

não foi capaz de aumentar a sobrevivência dos animais após desafio com este isolado 

           Desafio 

Grupo 

St 491/00 (PspA1) 

vivos/total 

% vivos Pa St 679/99 (PspA3)        

vivos/total 

% vivos Pa 

Alum 5/24 21 _ 0/6 0 – 

PspA1ABp 12/24 50 0,034 2/6 33 0,2 

PspA3ABp 8/24 33,3 0,2 5/6 83 0,04 

PspA1ABp-4B 9/24 37,5 0,148 2/6 33 0,2 

PspA1ABp-3AB _ _ _ 4/6 67 0,03 

Tabela 07. Sobrevivência de camundongos BALB/c imunizados com fragmentos de PspA após desafio 
intraperitoneal com S pneumoniae.  
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contendo PspA clado 3, indicando que, ao menos para a família 2, a imunização com 

um fragmento contendo apenas a região “B” e de clado diferente não é capaz de induzir 

proteção cruzada entre clados.  

 

Parte B: Desafio Intravenoso 

Para avaliar a proteção induzida pelos diferentes fragmentos e híbridos no 

modelo de desafio intravenoso, os animais imunizados com PspA1ABp, PspA3ABp, 

PspA1ABp-3Ab e PspA1ABp-4B foram desafiados com 1000 UFCs de A66.1 (PspA 

clados 1 e 2) ou 600 UFCs de 3JYP2670 (PspA clado 4), ambas sorotipo 3, e estes 

monitorados durante 10 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Dias de vida de camundongos imunizados após desafio intravenoso com S. 

pneumoniae. Camundongos BALB/c receberam três doses subcutâneas de Alum, PspA1ABp, 

PspA3ABp, PspA1ABp-4B ou PspA1ABp-3AB, foram desafiados com 1000 UFCs de A66.1 

(PspA1 e 2) (A) ou 600 UFCs de 3JYP2670 (PspA4) (B) e monitorados por 10 dias. As linhas 

horizontais representam a mediana de sobrevida em cada grupo. *diferença estatisticamente 

significativa em relação ao grupo Alum (teste U de Mann-Whitney). 
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a Teste exato de Fisher.  
 

 Após o desafio com A66.1 (PspA clados 1 e 2), embora todos os grupos 

imunizados tenham apresentado tempo de sobrevida (em dias) superior ao grupo 

controle, os resultados foram significativos apenas para os animais imunizados com 

PspA1ABp-3AB (Figura 24 A). Se considerada a porcentagem final de sobreviventes, 

todos os grupos imunizados com um fragmento de PspA de clado 1 – PspA1ABp, 

PspA1ABp-4B e PspA1ABp-3AB – foram protegidos (Tabela 08), indicando que, 

também no modelo de desafio intravenoso, a proteção cruzada entre famílias é reduzida, 

mas os híbridos mantêm a proteção contra pneumococos portando PspAs de família 1. 

 Finalmente, após desafio com o isolado altamente virulento, 3JYP2670, 

contendo PspA clado 4, apenas o grupo imunizado com o híbrido que continha um 

fragmento de PspA homólogo – PspA 1ABp-4B – apresentou tempo de sobrevida 

superior e maior porcentagem de sobreviventes ao término do ensaio (Figura 24 B e 

Tabela 08). Os animais imunizados com os fragmentos de PspA1ABp e PspA3ABp não 

sobreviveram mais do que 4 dias. No grupo imunizado com o híbrido PspA1ABp-3AB, 

embora uma pequena parcela dos animais tenha sobrevivido ao término do ensaio, não 

foi observada proteção cruzada entre os dois clados de família 2.  

             Desafio 
Grupo 

A66.1 (PspA 1 e 2) 
Vivos/Total 

% 
Vivos 

Pa 3JYP2670 (PspA 4) 
Vivos/Total 

% Vivos Pa 

Alum 0/6 0 - 0/12 0 - 

PspA1ABp 4/6 67 0,03 1/12 8 >0,2 

PspA3AB 3/5 60 0,06 0/12 0 - 

PspA1ABp-4B 4/6 67 0,03 5/12 42 0,02 

PspA1ABp-3AB 6/6 100 0,001 2/12 17 0,2 

Tabela 08. Sobrevivência de camundongos BALB/c imunizados com fragmentos ou híbridos de 
PspA após desafio intravenoso com S pneumoniae.  
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 Em conjunto os resultados sugerem que, tanto na via de desafio intraperitoneal, 

quanto na intravenosa, a proteção é dependente do grau de similaridade entre a proteína 

recombinante utilizada na imunização e aquela presente na cepa de desafio.  

 

4.7 Identificação dos epitopos de PspA indutores de anticorpos com 

reatividade anti-miosina 

 Durante um ensaio clínico de fase I utilizando PspA recombinante, foi detectado 

um aumento transitório nos títulos de anticorpos séricos com reatividade cruzada com 

miosina humana, nos indivíduos imunizados (dados não publicados). Este gerou 

preocupação, devido à possibilidade de desenvolvimento de auto-imunidade, e foram 

iniciados testes para avaliar este efeito cruzado. Foi gerado um anticorpo monoclonal 

anti-PspA3ABp em camundongo, que apresentou reatividade cruzada com peptídeos 

derivados de miosina cardíaca humana por ELISA (dados não publicados). Utilizando 

este anticorpo, foram realizados experimentos visando a identificar o fragmento de 

PspA responsável pela reatividade cruzada com miosina. Inicialmente, foi realizado um 

Western blotting para confirmar a reatividade do monoclonal com miosina. Devido à 

dificuldade em se obter miosina cardíaca humana, foi utilizada a correspondente 

molécula suína, com alta similaridade com a primeira. Foi verificada uma reatividade 

extremamente reduzida do monoclonal com miosina suína, por esta técnica. O ensaio foi 

repetido, desta vez utilizando-se soro policlonal anti-PspA3ABp, e foi observada uma 

reatividade baixa com miosina suína (dados não apresentados).  
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4.7.1 Análise por Western blotting dos fragmentos provenientes da proteólise 

limitada de PspA3ABp. 

 A identificação dos epitopos de PspA responsáveis pela reatividade cruzada foi 

iniciada com a digestão proteolítica de PspA3ABp com as enzimas V8 ou HF, seguida 

por Western blotting utilizando o monoclonal PC3.1 (Figura 25). Quatro fragmentos 

reativos (2 provenientes da digestão por HF e dois de V8) foram submetidos ao 

sequenciamento N-terminal. Foram encontradas as seguintes seqüências: i) 

TKKAEEAKAE, ii) KVAKRKYD, iii) LKVALAK e iv) LKVALAKK, que se 

alinharam conforme esquema apresentado na Figura 26. 
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Figura 25. Análise por SDS-PAGE (A) e Western blotting (B) dos fragmentos 

provenientes da digestão proteolítica de PspA3ABp. A proteína foi digerida com HF (poço 

2) ou V8 (poço 3) e os fragmentos resultantes testados quanto ao seu reconhecimento pelo 

anticorpo monoclonal reativo contra miosina. PspA3ABp não digerida (poço 1) foi utilizada 

como controle. Os padrões de massa molecular são mostrados à esquerda. As setas indicam os 

fragmentos submetidos ao sequenciamento N-terminal. 
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4.7.2 Obtenção de fragmentos com possível reatividade cruzada com miosina 

 As sequências identificadas pertencem todas à mesma região da molécula de 

PspA, situada na porção mediana da janela A, como mostra a Figura 26. O menor 

fragmento reativo, de aproximadamente 15 kDa, encontra-se entre a metade da região A 

e o início de B. Para delimitar melhor o fragmento ao qual o monoclonal se liga, foram 

desenhados dois pares de oligonucleotídeos para produção de um fragmento de PspA3 

Figura 26. Esquema dos fragmentos provenientes da digestão proteolítica de PspA3ABp. 

No topo é mostrada a molécula de PspA3ABp utilizada nas digestões. a e b representam os 

fragmentos resultantes da proteólise de PspA3ABp com HF; c e d correspondem aos fragmentos 

derivados da digestão com V8. A seqüência N-terminal e massa molecular aproximada são 

mostradas para cada fragmento. Na base está a região da molécula de PspA que contém as 

quatro seqüências N-terminal identificadas. 
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iniciando-se nas seqüências identificadas e estendendo-se até o final da janela A 

(PspA3A’), e outro contendo apenas a janela B (PspA3B). 

Os fragmentos (ver Figura 10, pág. 42) foram amplificados e clonados no vetor 

de expressão pAE-6xHis, e a presença e orientação dos insertos, confirmada por análise 

de restrição e sequenciamento. Os fragmentos foram expressos em E. coli BL21(DE3) e 

purificados por cromatografia de afinidade por Ni+2, com rendimento de 40 mg/L de 

cultivo (Figura 16, pág.50). As proteínas recombinantes foram submetidas a SDS-

PAGE (15%), seguido por Western blotting usando soro policlonal anti-PspA3ABp ou 

o anticorpo monoclonal PC3.1 (Figura 27). 
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Figura 27. Análise por Western blotting da reatividade do anticorpo monoclonal PC3.1 

contra regiões internas de PspA.  PspA3AB (1 e 4), PspA3A’ (2 e 5) e PspA3B (3 e 6) foram 

incubadas na presença de soro policlonal anti-PspA3ABp ou de PC3.1. As setas indicam as 

bandas de tamanho esperado para cada fragmento positivo. Os padrões de massa molecular são 

mostrados à esquerda. 
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 A Figura 27 mostra que, enquanto todos os fragmentos recombinantes – 

PspA3ABp, PspA3A’ e PspA3B – reagiram contra o soro policlonal anti-PspA3ABp 

(poços 1 a 3), apenas PspA3ABp e PspA3B se mostraram positivos após incubação com 

o anticorpo monoclonal. Este resultado indica que a porção de PspA3 indutora de um 

anticorpo capaz de reagir cruzadamente com miosina está localizada no início da região 

B (CDR). 

   

4.8 Construção e análise de um híbrido de PspA contendo a sequência de 

ligação à lactoferrina e a região rica em prolinas (MBpro) 

A idéia de se testar a imunogenicidade e potencial protetor da região rica em 

prolinas surgiu da controvérsia gerada pelo aumento nos níveis de anticorpos reativos 

contra miosina cardíaca observada após a imunização de humanos com a porção N-

terminal de PspA.  

A região rica em prolinas é bastante conservada entre as diferentes famílias de 

PspA, com exceção de uma porção interna conhecida como “non-pro block”, 

encontrada mais freqüentemente apenas nas moléculas de PspA de clados 1 e 4. A fusão 

de três fragmentos idênticos contendo a região rica em prolinas serviu para aumentar o 

tamanho final da molécula, sem a necessidade de utilização de uma proteína de fusão 

não-pneumocócica, o que poderia ser um obstáculo à utilização deste fragmento como 

vacina. A inclusão do peptídeo SM-1 (um fragmento conservado de 11 aminoácidos 

próximo à extremidade C-terminal da região B) teve como objetivo aumentar a 

imunogenicidade da molécula, uma vez que este peptídeo foi identificado como 

responsável pela interação com aplactoferrina (ALF) e apresenta potencial protetor. 
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4.8.1 Clonagem, expressão e purificação de MBpro 

 A montagem de MBpro foi iniciada com a amplificação por PCR de 3 regiões 

“C” de PspA clado 1 contendo sítios de enzimas de restrição complementares. As 

bandas foram inicialmente subclonadas em vetores pGEMT-easy, unidas, excisadas e o 

fragmento final ligado ao vetor pAE. A presença e orientação final do híbrido no vetor 

de expressão foram confirmadas por sequenciamento. A proteína híbrida foi expressa 

em E. coli BL21(DE3)AI, e purificada por cromatografia de afinidade por Ni+2, com 

rendimento de 52 mg/L de cultivo (Tabela 4). A Figura 28 mostra a análise por SDS-

PAGE da purificação de MBpro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A purificação de MBpro gerou duas bandas, com tamanhos de 50 e 90 kDa, 

aproximadamente. O tamanho predito para este híbrido com base em sua seqüência de 

aminoácidos, porém, é de 30kDa. Esta diferença pode ser explicada pela presença de 

muitos resíduos de prolina nesta molécula. A análise por Western blotting, usando 

Figura 28. Análise por SDS-PAGE da purificação de MBpro. Este híbrido foi purificado de 

E. coli BL21(DE3)AI; as bandas indicadas correspondem à amostra eluída com 250 mM de 

Imidazol. Os padrões de massa molecular são mostrados à esquerda. 
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anticorpos gerados contra PspA1ABp, mostrou que as duas bandas correspondem ao 

híbrido MBpro; este padrão de migração pode ser resultado da formação de 

aglomerados moleculares. 

4.8.2 Avaliação da resposta humoral contra MBpro 

4.8.2.1 Reconhecimento de MBpro pelos anticorpos gerados contra os fragmentos e 

híbridos de PspA 

 A geração de anticorpos capazes de reconhecer a região “C” pela imunização 

com os fragmentos e híbridos de PspA forneceria uma evidência da contribuição deste 

domínio para a imunogenicidade das proteínas recombinantes. Dessa forma, os soros 

dos animais imunizados com PspA1ABp, PspA3ABp, PspA1ABp-4B e PspA1ABp-

3AB foram testados por ELISA contra MBpro (Figura 29). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Reconhecimento de MBpro por anticorpos anti-rPspAs. Os soros de camundongos 

imunizados com PspA1ABp, PspA3ABp, PspA1ABp-4B e PspA1ABp-3Ab (4 a 5 animais por 

grupo) foram testados por ELISA contra MBpro. O Log2 dos títulos de anticorpos anti-MBpro é 

mostrado. Diferenças significativas (p≤0,05) para anti-PspA1ABp e PspA3ABp x anti-PspA1Abp-

4B e PspA1ABp-3AB. 
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 Todos os fragmentos de PspA testados induziram a produção de anticorpos 

capazes de reconhecer MBpro. Os anticorpos induzidos contra os híbridos (PspA1Abp-

4B e PspA1ABp-3AB), porém, apresentaram títulos significativamente superiores, se 

comparados aos fragmentos (PspA1ABp e PspA3Ap).  

 

4.8.2.2 Resposta induzida pela imunização com MBpro 

Camundongos CBA/N foram imunizados por via subcutânea com três doses de 

salina ou MBpro em Alum. O soro dos animais imunizados foi coletado e analisado por 

ELISA contra PspAs de clados 1 a 4 inteiras, extraídas de pneumococos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando-se a figura 30, pode-se verificar que os anticorpos anti-MBpro foram 

capazes de reconhecer PspAs das duas famílias, porém com intensidades variável; 
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Figura 30. Análise da reatividade do soro anti-MBpro contra PspAs extraídas de S. 

pneumoniae. Os soros de camundongos imunizados com Alum ou MBpro (6 animais/grupo) foram 

testados por ELISA contra PspAs inteiras de clados 1 a 4. O Log2 dos títulos de anticorpos anti-

PspA é mostrado. *diferenças significativas (p≤0,05) para PspA1 e PspA4 (anti-MBpro x Alum).  
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enquanto os títulos contra PspAs de clados 1 e 4 foram elevados, o reconhecimento dos 

clados 2 e 3 foi incipiente, e não se mostrou significativo em relação ao soro controle. 

Também foi analisada a reatividade dos anticorpos anti-MBpro contra os 

fragmentos de PspA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme demonstra a Figura 31, os anticorpos gerados pela imunização de 

camundongos com MBpro foram capazes de reconhecer fragmentos truncados de PspA 

das duas famílias. Embora os títulos médios tenham sido mais altos contra PspA3ABp, 

não houve diferença estatisticamente significativa entre a reatividade com os dois 

fragmentos (p=0,24).  
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Figura 31. Reatividade dos anticorpos anti-MBpro contra fragmentos de PspA. Soro 

individual de camundongos imunizados com o híbrido MBpro (5 a 6 animais) foi analisado por 

ELISA contra os fragmentos recombinantes PspA1ABp e PspA3ABp. O Log2 dos títulos anti-

MBpro é mostrado. 
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4.8.3 Avaliação funcional dos anticorpos anti-MBpro 

4.8.3.1 Ligação de anticorpos anti-MBpro à superfície de pneumococos 

O soro anti-MBpro foi analisado quanto à sua funcionalidade por meio de um 

ensaio de ligação destes anticorpos à superfície bacteriana, utilizando-se os isolados St 

245/00 (sorotipo 14, PspA clado 1) e 3JYP2670 (sorotipo 3, PspA clado 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 32, os anticorpos anti-MBpro foram 

capazes de reconhecer e ligar-se a isolados de pneumococo portando PspAs das duas 

famílias. Na bactéria contendo PspA família 1 (clado 1), a porcentagem de bactérias 

fluorescentes após incubação com soro anti-MBpro foi superior a 90%, enquanto para o 

isolado contendo PspA família 2 (clado 4), 82% das bactérias tornaram-se positivas 

após a adição do soro.  
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Figura 32. Ligação de anticorpos anti-MBpro á superfície de S. pneumoniae. Isolados de 

pneumococo portando PspA de clados 1 (A) e 4 (B) foram incubados com 10% de soro de 

animais imunizados com Alum ou anti-MBpro. A porcentagem de bactérias fluorescentes 

(acima de 10 unidades de fluorescência) é mostrada para cada amostra. 
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4.8.3.2 Deposição de complemento na superfície de S. pneumoniae em presença de 

anticorpos soro anti-MBpro 

Foi avaliada a deposição de complemento na superfície de S pneumoniae D39 

(PspA clado 2) e 3JYP2670 (PspA clado 4) na presença de soro anti-MBpro (Figura 

33). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a bactéria expressando PspA clado 2, embora tenha ocorrido deposição de 

C3 após incubação com soro controle (Figura 35, área cinza), na presença de soro 

específico anti-MBpro, a porcentagem de pneumococos fluorescentes foi duas vezes 

maior. No isolado contendo PspA clado 4 também foi observado um aumento 

pronunciado na deposição de C3 em presença de anti-MBpro, que foi aproximadamente 

4 vezes superior ao controle. Em conjunto, estes resultados indicam que o soro anti-

MBpro é capaz de induzir um aumento na deposição de complemento em pneumococos 

portando PspAs das duas famílias. 
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Figura 33. Deposição de C3 na superfície de S. pneumoniae na presença de anti-MBpro. 

Pneumococos contendo PspA de clado 2 (A) e 4 (B) foram incubados com soro de camundongos 

imunizados com Alum (área cinza) ou soro anti-MBpro (linha contínua) A porcentagem de 

bactérias fluorescentes é mostrada para cada grupo. 
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4.8.3.3 Morte de S. pneumoniae por ALF na presença de anti-MBpro 

 S pneumoniae D39 (PspA clado 2) foi incubada com soro anti-MBpro 

(concentração final de 0,01%) e ALF (250 µ/mL), inoculada em agar sangue e 

plaqueada. Como controles, foram utilizadas bactérias incubadas com ALF mais soro de 

animais imunizados com Alum. No dia seguinte à semeadura, foram contados os 

números de UFCs em cada grupo. A Figura 34 mostra a da redução de UFCs em cada 

grupo, que corresponde à diferença no número de UFCs antes e após o tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 34 mostra uma aparente diferença de UFCs no grupo tratado com ALF 

e anti-MBpro – que se traduz em um menor número de UFCs ao final do ensaio para 

este grupo. Porém, devido à reduzida amplitude do efeito do soro e variabilidade nos 

ensaios, não foi possível observar diferenças estatisticamente significativas entre anti-

MBpro e o soro controle. 
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Figura 34. Morte de S. pneumoniae induzida por ALF na presença de anticorpos anti-MBpro. 

D39 foi incubado na presença de ALF e soro anti-MBpro. Soro de animais imunizados com salina 

foi utilizado como controle. O log da diferença de UFCs antes e após o tratamento é mostrado para 

cada grupo. Os valores correspondem à média de 5 experimentos. 
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 Outros isolados de pneumococo foram testados, St 245/00 e 3JYP2670, e foram 

obtidos resultados similares, porém também sem relevância estatística (dados não 

apresentados). 

 

4.8.4 Avaliação da proteção induzida pela imunização com MBpro 

Neste experimento foram utilizados, além de MBpro, dois outros fragmentos 

incluindo a região rica em prolinas (“p”): NPI, contendo a região “p” de PspA clado 3 

(portanto, sem a região non-pro); PI-5, contendo a região “p” de PspA clado 1 

(incluindo non-pro). Ambas foram expressas no vetor pET32-b, e apresentam fusão N-

terminal com tiorredoxina. Como controle, foi expressa a tiorredoxina. NPI e PI-5 

foram produzidos pela técnica Patricia Coan, da Universidade do Alabama, sob 

supervisão da Dra Susan Hollingshead. A utilização destes fragmentos teve por objetivo 

estudar o papel do bloco “non-pro” (NPI x PI-5) e do peptídeo SM-1 (PI-5 x MBpro) na 

proteção contra o desafio com S. pneumoniae. 

Camundongos CBA/N foram imunizados por via subcutânea com 3 doses das 

proteínas recombinantes em Alum, e desafiados por via intravenosa com 600 UFCs de 

S. pneumoniae 3JYP2670 (sorotipo 3, PspA clado 4) 15 dias após a última imunização.  
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aTiorredoxina é expressa em fusão com fragmentos de “p” clonados em pET (NPI e PI-5) 
e foi utilizada como controle. 
bTeste exato de Fisher.  

           Desafio 
Grupo 

St 3JYP2670 
(PspA 4) 

% sobrevivência Pb 

Alum 1 em 10 10% _ 

Tiorredoxinaa 0 em 10 0% _ 

NPI 4 em 10 40% 0,15 

PI-5 8 em 10 80% 0,003 

MBpro 8 em 10 80% 0,003 

Tabela 09. Sobrevivência de camundongos CBA/N imunizados com a região “C” de 
PspA após desafio intravenoso com S. pneumoniae.  
 

Figura 35. Tempo de vida de camundongos imunizados após desafio intravenoso com S 

pneumoniae. Camundongos CBAN receberam três doses subcutâneas de Alum, Tiorredoxina, NPI, 

PI-5 ou MBpro, foram desafiados pela via intravenosa com 600 UFCs de St3JYP2670 (PspA4) e a 

sobrevivência avaliada. As linhas horizontais representam a mediana de sobrevida em cada grupo.   

* diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo Tiorredox. *diferença estatisticamente 

significativa em relação ao grupo Alum (Teste U de Mann-Whitney).  
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 Embora todos os grupos imunizados com fragmentos contendo a região “p” 

tenham apresentado tempo de sobrevida significativamente superior aos controles 

(Figura 37), se considerada a porcentagem final de sobreviventes, apenas os animais 

imunizados com PI-5 ou MBpro foram protegidos do desafio contra S. pneumoniae 

(Tabela 09). Tal resultado pode indicar a importância da porção interna à região “p”, 

bloco “non-pro”, uma vez que o fragmento NPI, que não possui esta região, não foi 

aumentar a porcentagem de sobreviventes em relação ao controle. Entre os grupos PI-5 

e MBpro, não foi observada diferença nos níveis de proteção. 
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5. DISCUSSÃO 

 
 Este trabalho analisou o potencial de vacinas híbridas de PspA – contendo 

fragmentos das duas famílias predominantes – de induzir proteção contra o desafio com 

pneumococos virulentos contendo diferentes PspAs. Também foram investigados os 

possíveis mecanismos envolvidos na proteção obtida pela imunização com PspA, em 

camundongos. 

5.1 Expressão e purificação das proteínas recombinantes 

Os fragmentos e híbridos de PspA foram clonados no vetor pAE-6xHis, que 

permite a expressão de altos níveis da proteína heteróloga em E. coli, sob controle do 

promotor do Fago T7; a fusão a uma cauda de 6 histidinas torna a proteína adequada à 

purificação por afinidade a metais. A seqüência sinal – correspondendo aos 32 

aminoácidos iniciais de PspA – não está presente nas proteínas nativas maduras, e foi 

removida durante a amplificação dos fragmentos. Os fragmentos PspA1ABp e 

PspA3ABp, e híbridos PspA1ABp-4B, PspA1ABp-3AB e MBpro apresentaram 

mobilidade anômala em eletroforese; este efeito, descrito anteriormente por Yother e 

cols, foi atribuído à presença, nestas proteínas, da região rica em prolinas (Yother et al. 

1992a).  

Todas as proteínas recombinantes foram expressas na forma solúvel em E. coli, 

e purificadas por cromatografia de afinidade em resina quelante de Ni++. Os fragmentos 

maiores (PspA1ABp e PspA3ABp) e híbridos apresentaram contaminantes e foram 

submetidos à cromatografia de troca iônica para serem usados em experimentos de 

imunização e desafio em camundongos. As quantidades finais obtidas de proteína 

purificada variaram de ~6 mg/L (para PspA1ABp-3AB) até ~50 mg/L (PspA3AB,  
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PspA3ABp e MBpro); outros grupos, utilizando esquemas de purificação semelhantes, 

obtiveram valores na ordem de 10 mg/L de PspA (Lamani et al. 2000) (Silva M – 

manuscrito submetido).   

5.2 Análise da reatividade cruzada induzida contra PspAs de diferentes 

clados e famílias  

A análise por ELISA da reatividade dos soros anti-PspA com PspAs nativas 

(extraídas de pneumococo) revelou que, embora a reatividade cruzada com proteínas de 

clados da mesma família seja elevada, não há reatividade com proteínas de famílias 

diferentes. Assim, soro anti-PspA1ABp reconheceu PspAs de clados 1 e 2 (família 1), 

enquanto o soro anti-PspA3ABp reagiu com as moléculas de clados 3 e 4 (família 2). Os 

anticorpos gerados contra os híbridos apresentaram reatividade com PspAs das duas 

famílias; no entanto, apenas o soro contra o híbrido maior (PspA1ABp-3AB) reagiu 

com os quatro clados de PspA, sugerindo que a inclusão de um fragmento maior de 

PspA da família 2 seja importante para ampliar a eficácia dos anticorpos em reconhecer 

um número maior de moléculas. No geral, os dados indicam uma correlação direta entre 

a capacidade dos anticorpos em reconhecer uma dada molécula PspA e a homologia de 

sequência entre esta molécula e o fragmento indutor dos anticorpos.  

Estes resultados corroboram aqueles obtidos previamente em nosso laboratório, 

(Miyaji et al. 2002), utilizando vacinas de DNA codificando para híbridos de PspA 

(incluindo PspA1ABp-4B): uma elevada reatividade cruzada do soro com PspAs de 

clados da família 1, enquanto a reação com a família 2 foi limitada ao clado homólogo 

àquele presente no híbrido.   

Outros dados da literatura confirmam a elevada reatividade cruzada do soro anti-

PspA dentro das famílias de PspA. Kolberg e cols demonstrou que uma combinação de 



 85 

apenas dois anticorpos monoclonais gerados pela imunização de camundongos com 

diversos pneumococos mortos por calor, foi capaz de detectar virtualmente todos os 

isolados clínicos testados no estudo, sendo que um dos anticorpos era reativo com 

PspAs de família 1, e o outro, de família 2 (Kolberg et al. 2001). Este resultado reforça 

a hipótese de que uma vacina baseada em PspA, que contenha um único fragmento de 

cada família prevalente, poderia ser efetiva contra praticamente todos os isolados de 

pneumococo.  

Nabors e cols  por outro lado, utilizando um ensaio de ELISA de inibição (por 

competição) com soro anti-PspA e proteínas nativas de clados 1 a 6, observou a indução 

de anticorpos com baixa reatividade cruzada contra PspAs clados 3 e 4, sendo que este 

último anticorpo, anti-PspA clado 4, reagiu mais fortemente com PspA clado 5 (também 

de família 2) (Nabors et al. 2000). Estes dados coincidiram com o alinhamento das 

seqüências N-terminais destas proteínas, mostrando que, para os fragmentos utilizados 

naquele estudo, PspAs de clados 4 e 5 apresentaram maior similaridade, enquanto PspA 

clado 3 diferiu de ambas. Em contraste, Briles e cols  demonstrou, neste mesmo estudo, 

que a imunização de seres humanos com um fragmento recombinante contendo a porção 

N-terminal de PspA do isolado Rx1 (clado 2, família 1) foi capaz de induzir a produção 

de anticorpos com reatividade cruzada com PspAs das duas famílias (Briles et al. 

2000d). Este efeito pode ser atribuído à presença, neste soro, de anticorpos reativos com 

PspAs das duas famílias; uma vez que todos os seres humanos são colonizados com 

pneumococos e desenvolvem anticorpos anti-PspA, é possível que a vacinação com um 

único fragmento induza um aumento nos títulos de anticorpos contra diversas PspAs. 



 86 

5.3 Contribuição das diferentes regiões de PspA para sua imunogenicidade  

Foi investigada a contribuição de cada domínio da porção N-terminal de PspA 

(A e B) para sua imunogenicidade, por ELISA. A análise mostrou que, para as duas 

famílias de PspA, as regiões A e B foram igualmente imunogênicas. Este resultado 

corrobora estudos de mapeamento utilizando anticorpos monoclonais, os quais 

demonstraram que, de um conjunto de nove anticorpos, cinco foram reativos contra a 

região A, e quatro contra a região B, indicando que estes dois domínios são importantes 

para a imunogenicidade da molécula (McDaniel et al. 1994). Este padrão de 

reconhecimento provavelmente se deve ao “dobramento” de PspA sobre si mesma para 

gerar a estrutura do tipo “coiled-coil”, permitindo que estes domínios fiquem expostos 

de cada lado da dobra (Jedrzejas et al. 2000). Também foi analisada a produção de 

anticorpos contra cada domínio de PspA gerados pela imunização com os híbridos, 

PspA1ABp-3AB e PspA1ABp-4B. Estes anticorpos apresentaram um padrão de 

reconhecimento muito semelhante ao observado com os fragmentos individuais, sendo 

que anti-PspA1ABp-3AB foi capaz de reconhecer com igual intensidade as regiões A e 

B das duas famílias de PspA; este resultado indica que provavelmente os híbridos 

apresentam estrutura semelhante à dos fragmentos individuais. Para que um fragmento 

recombinante de PspA seja protetor contra a infecção por pneumococo, é importante 

que mantenha as mesmas propriedades estruturais da proteína nativa. Os resultados 

sugerem que, tanto nos fragmentos quanto nos híbridos, as regiões A e B estariam 

expostas à interação com o sistema imune. Dados da literatura demonstram que a 

primeira metade da região A e a região B seriam as responsáveis por gerar anticorpos 

protetores contra desafio fatal com S. pneumoniae (McDaniel et al. 1994, Roche et al. 

2003a). Embora Roche e cols tenham observado a ausência de associação entre o 

reconhecimento de um antígeno por ELISA e sua capacidade em induzir proteção contra 
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infecção, este efeito poderia ser explicado – no modelo desenvolvido pela autora – pela 

presença, nos fragmentos menores, de uma estrutura diferente daquela presente na 

molécula original; assim, epitopos estruturais mais complexos, que dependem da 

interação de regiões distantes na seqüência linear de PspA (mas próximas na estrutura 

final, graças ao dobramento da molécula), não seriam formados. Como no presente 

trabalho foram utilizados fragmentos maiores, com cerca de 100 aa, acreditamos que as 

diferenças de reatividade por nós observadas são uma conseqüência da presença de 

epitopos protetores nas duas porções da região N-terminal de PspA (A e B).Concluímos 

que a inclusão de fragmentos maiores, compreeendendo toda a região de α-hélice 

(domínios A e B) é importante para garantir a exposição destes epitopos protetores. 

Conseqüentemente, um híbrido de PspA deveria conter os domínios A e B das duas 

famílias prevalentes, de forma a garantir a correta exposição dos epitopos ao sistema 

imune. 

 Um possível mecanismo protetor dos anticorpos direcionados contra a região N-

terminal de PspA (em especial o domínio B) foi proposto por McDaniel e cols, no qual 

seria importante a elevada freqüência de resíduos de lisina (26%) nas cinco posições 

hidrofílicas da sequência repetida de 7 aminoácidos (conhecida como “heptad repeat”) 

desta região. Estas lisinas, com suas cadeias laterais flexíveis de 4 carbonos, 

provavelmente interagem com as cargas negativas encontradas nos polissacarídeos 

capsulares de quase todos os pneumococos virulentos. Tais interações permitiram à 

PspA inserir-se na cápsula, formando uma estrutura estável. Neste cenário, anticorpos 

anti-PspA capazes de reconhecer epitopos próximos à parede celular – e portanto 

cobertos pela cápsula – poderiam romper com esta estrutura, levando à exposição de 

componentes da parede celular, ativação do sistema complemento e “clearance” 

bacteriano (McDaniel et al. 1994, Roche et al. 2003a). 
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5.4 Avaliação funcional dos anticorpos anti-PspA 

5.4.1 Ligação de soro anti-PspA à superfície de S. pneumoniae 

A acessibilidade de epitopos na bactéria é de importância crucial para que os 

anticorpos anti-PspA protejam contra infecção por pneumococo. Gor e cols, utilizando 

citometria de fluxo para medir o grau de exposição de PspA, PsaA e PpmA (uma 

proteína conservada e caracterizada em vários isolados), observaram uma correlação 

direta entre a acessibilidade destes antígenos na superfície de S. pneumoniae e sua 

capacidade em induzir proteção contra infecção fatal; PspA, detectada na superfície de 

todos os isolados, foi capaz de proteger contra o desafio, enquanto PsaA e PpmA, que 

são proteínas de membrana – pouco expostas – não protegeram (Gor et al. 2005). Uma 

outra evidência do grau de exposição de PspA é o elevado polimorfismo exibido pela 

região N-terminal, em especial pela janela B; este efeito poderia ser resultado da pressão 

seletiva exercida pelo sistema imune do hospedeiro (Murphy et al. 1993, Hollingshead 

et al. 2000). Com base nesta observação, pode-se inferir que uma vacina 

antipneumocócica ideal de terceira geração deveria ser constituída de misturas de 

variantes de uma determinada proteína imunogência, ou de proteínas híbridas contendo 

fragmentos diversos fusionados, conforme proposto em nosso modelo. 

 De forma a averiguar a capacidade de anticorpos gerados contra os fragmentos e 

híbridos de PspA de reconhecer proteínas na superfície de S. pneumoniae, foi realizado 

um ensaio de citometria de fluxo utilizando o soro de animais imunizados e 

pneumococos contendo PspAs dos diferentes clados de famílias 1 e 2; esta técnica 

permite a análise dos epitopos em bactérias intactas, em fase exponencial de 

crescimento, e tem sido amplamente utilizada (Tu et al. 1999, Mirza et al. 2004, Gor et 

al. 2005, Daniels et al. 2006). A análise dos dados demonstrou que todos os soros anti-

PspA foram capazes de reconhecer e ligar-se a pneumococos intactos de diferentes 



 89 

sorotipos, indicando que o reconhecimento de PspAs independe do tipo de PS presente 

na superfície bacteriana. Estes resultados corroboram dados da literatura (Daniels et al. 

2006), demonstrando que a cápsula não é capaz de bloquear o reconhecimento de PspA 

por anticorpos, e enfatizam a importância deste modelo, que simula as interações 

envolvidas durante uma infecção real por pneumococo. 

De forma semelhante ao obtido com os ensaios de reatividade por ELISA, a 

magnitude da ligação dos anticorpos anti-PspA à superfície de pneumococos seguiu a 

homologia de seqüência entre o fragmento indutor do soro e a PspA contida na bactéria. 

Dessa forma, a ligação de soro anti-PspA1ABp limitou-se a isolados contendo PspAs de 

família 1, enquanto anti-PspA3ABp reconheceu bactérias com moléculas de família 2. 

Os anticorpos gerados contra os híbridos reconheceram isolados portando PspAs das 

duas famílias; no entanto, a ligação destes soros a pneumococos portando PspAs da 

família 2 foi muito mais expressiva a isolados contendo PspAs de mesmo clado daquele 

presente no híbrido. Esta menor reatividade cruzada dentro da família 2 não pode ser 

explicada por uma maior divergência ente as seqüências de PspAs de clados 3 e 4, em 

relação aos clados 1 e 2, uma vez que soro anti-PspA3ABp reconheceu com igual 

magnitude os pneumococos portando PspAs de clados 3 e 4. Uma hipótese alternativa 

baseia-se em pequenas variações na estrutura dos híbridos – em especial PspA1ABp-

3AB – em relação ao fragmento PspA3ABp, que tornariam a região correspondente à 

família 2 menos exposta a interação com o sistema imune. Este efeito pode ainda ser 

devido a uma menor imunogenicidade de PspA da família 2 em relação à família 1; 

assim, mais anticorpos seriam formados contra esta última pela imunização com os 

fragmentos híbridos, limitando o reconhecimento cruzado dentro da família 2. Em 

conjunto, esses dados atestam para a especificidade da ligação de soro anti-PspA à 

superfície bacteriana, ressaltando a importância de uma vacina híbrida, capaz de gerar 
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anticorpos que irão interagir de forma eficiente com diferentes isolados de S. 

pneumoniae. 

 

5.4.2 Deposição de complemento na superfície de S. pneumoniae 

Uma vez comprovada a eficácia dos anticorpos gerados contra os fragmentos 

recombinantes e híbridos de PspA de ligar-se à superfície de pneumococos, foi avaliada 

sua capacidade em aumentar a deposição de complemento na superfície desta bactéria. 

Este ensaio, também realizado por citometria de fluxo (conforme descrito por Ren e 

cols) baseia-se na capacidade de PspA de inibir a deposição de fator C3b do 

complemento na superfície bacteriana. Na presença de soro anti-PspA, estas 

propriedades da proteína são anuladas, ocorrendo deposição de C3b mais eficientemente 

na superfície bacteriana. Foi sugerido que anticorpos anti-PspA induzem um aumento 

na deposição de complemento na superfície de S. pneumoniae por dois mecanismos, 

ambos culminando com o aumento nos níveis de C3b depositado na bactéria: i) 

reconhecimento da porção Fc dos anticorpos ligados à superfície por C1q, seguido pela 

ativação da via clássica do complemento pela porção Fc e ii) recobrimento dos 

domínios ou epitopos de PspA responsáveis por sua função de inibição da deposição de 

complemento (Ren et al. 2004b). Uma vez que todos os fragmentos e híbridos 

apresentados neste trabalho induziram preferencialmente a produção de anticorpos do 

mesmo isotipo, IgG1 (dados não apresentados) e dessa forma apresentam porções Fc 

idênticas, podemos assumir que as diferenças observadas em nossos experimentos são 

devidas a variações no reconhecimento de epitopos por estes anticorpos. 

De maneira geral, a incubação das bactérias com soros anti-PspA induziu um 

aumento expressivo nos níveis de C3 depositados na superfície dos pneumococos. Este 

resultado corrobora dados da literatura; Ren e cols observaram um aumento de cerca de 
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30% na deposição de complemento em bactérias PspA positivas na presença de soro 

gerado contra PspA recombinante (Ren et al. 2004b). De maneira semelhante ao 

observado nos ensaios de reatividade por ELISA e ligação de anticorpos à superfície 

bacteriana, foi verificada uma correlação direta entre os níveis de C3 depositados na 

superfície bacteriana e o grau de identidade entre a PspA presente no pneumococo e 

aquela utilizada na produção dos soros. Os anticorpos contra os híbridos foram capazes 

de aumentar os níveis de deposição de C3 em pneumococos contendo PspAs das duas 

famílias; porém houve diferenças na magnitude deste efeito entre os diversos clados de 

PspA. Esta diferença foi mais evidente nas bactérias contendo PspAs de família 2, onde 

o soro anti-PspA1ABp-4B induziu uma maior deposição de C3 em bactérias portando 

PspA clado 4, enquanto anti-PspA1ABp-3AB foi mais eficiente quando incubado com o 

isolado contendo PspA clado 3. De maneira geral, estes resultados indicam a produção 

de anticorpos capazes de reconhecer e bloquear epitopos funcionais das duas famílias de 

PspA após imunização com os fragmentos híbridos. Em um estudo utilizando cepas 

isogênicas de pneumococo com PspAs de clados 2 ou 4, Ren e cols mostraram que a 

presença de qualquer uma das duas famílias de PspA foi capaz de inibir a deposição de 

complemento na superfície de pneumococos em relação à uma cepa PspA-negativa 

(Ren et al. 2003). Nossos dados estão de acordo com estes resultados, demonstrando 

que anticorpos gerados contra PspAs de família 1 ou 2 podem aumentar a deposição de 

C3 em pneumococos contendo PspAs homólogas, e pode ser observado um efeito 

cruzado na presença de anticorpos contra os híbridos.  

O aumento da deposição de C3 em pneumococos na presença de anticorpos anti-

PspA está sendo investigado em nosso laboratório, utilizando diferentes sistemas de 

apresentação de PspA. Verificou-se que a imunização de camundongos com 

lactobacilos expressando PspA induziu a produção de anticorpos capazes de aumentar 
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os níveis de C3 depositados em pneumococos portando PspAs homólogas (Barros et al, 

manuscrito submetido). Também se demonstrou que a incubação de pneumococos com 

anticorpos anti-PspA gerados pela imunização com vacinas de DNA levou a um 

aumento mais expressivo nos níveis de C3 depositados na superfície bacteriana em 

relação à proteína recombinante (Ferreira et al, manuscrito submetido). Este efeito 

correlacionou-se com a indução pela vacinação com DNA, de uma maior proporção de 

anticorpos do isotipo IgG2a, enquanto a imunização com a proteína recombinante 

induziu quase exclusivamente IgG1 (os primeiros são reconhecidos de forma mais 

eficiente pelo sistema complemento, levando a um maior efeito opsonizante). Estes 

resultados ilustram a importância da ativação da via clássica do complemento por 

anticorpos anti-PspA, com reconhecimento de sua porção Fc pelo componente C1q, 

dando início à cascata de eventos que leva à deposição de C3 na bactéria. Por outro 

lado, verificou-se um aumento na deposição de C3 em presença de anticorpos gerados 

pela imunização com uma vacina conjugada, PspA-PS (Csorbas e cols, manuscrito em 

preparação); também neste estudo, foi observado um efeito mais acentuado dos 

anticorpos induzidos pela vacina conjugada, quando comparado à proteína livre. Neste 

caso, porém, as diferenças nos níveis de C3 depositados poderiam ser atribuídas a 

variações na porção variável (Fab) dos anticorpos: a conjugação de PspA ao PS 

provavelmente induziu alterações conformacionais na proteína, levando à exposição de 

epitopos e produção de anticorpos capazes de interagir de forma mais eficiente com a 

superfície da bactéria. Embora os anticorpos anti-capsulares não tenham influenciado 

diretamente a deposição de C3 naquele trabalho, a importância da cápsula na resistência 

de pneumococos ao sistema complemento já foi atestada por vários grupos (Abeyta et 

al. 2003, Nelson et al. 2007). Foi demonstrado que a alteração da cápsula, mas não do 

tipo de PspA, altera o acesso dos fagócitos ao C3b ligado à parede celular da bactéria 
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(Abeyta et al. 2003). Os efeitos da cápsula sobre a deposição de complemento mediada 

por anticorpos anti-PspA, no entanto, não haviam sido estudados até o momento. 

Trabalhos anteriores utilizando anticorpos contra PspA concentraram-se em 

pneumococos sorotipo 3 (Ren et al. 2004a, Ren et al. 2004b); este trabalho demonstrou 

pela primeira vez a capacidade de anticorpos anti-PspA em aumentar a deposição de 

complemento em pneumococos de diferentes tipos capsulares, incluindo um isolado de 

sorotipo 14, sem carga. Estes resultados reforçam o papel de anticorpos anti-PspA no 

aumento da deposição de complemento na superfície de bactéria, capaz de sobrepujar os 

efeitos inibitórios de diferentes cápsulas.  

A presença de anticorpos IgG na corrente sanguínea aumenta de forma 

expressiva a opsonização e fagocitose pelo sistema imune. Yuste e cols  demonstraram 

que a ativação do sistema complemento pode prevenir a passagem dos pneumococos do 

pulmão para a corrente sanguínea (Yuste et al. 2005). Dessa forma, uma vacina baseada 

em PspA capaz de induzir elevados títulos de anticorpos poderia interferir com a 

infecção por pneumococos na fase pulmonar (inicial), bem como na corrente sanguínea, 

em caso de invasão, levando à opsonização mediada por complemento e “clearance”. 

Neste contexto, PspA poderia ser administrada sozinha, ou associada a outras proteínas 

pneumocócicas com atividade anticomplementar – tais como Pneumolisina e PspC, com 

um possível efeito sinergístico.  

Finalmente, foi demonstrado que células do epitélio pulmonar e macrófagos 

alveolares sintetizam e secretam componentes da cascata do complemento, e que a 

defesa contra pneumonia pneumocócica depende da presença desses mediadores, em 

especial C3 (Kerr et al. 2005). Estes dados ilustram a perfeita adequação do modelo de 

deposição de complemento utilizado neste trabalho, que simula os eventos envolvidos 

na infecção natural por pneumococos: o encontro dos patógenos com anticorpos anti-
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PspA no pulmão de indivíduos imunizados levaria a um rápido aumento da deposição 

de C3 neste local, contribuindo com a fagocitose e o “clearance” bacteriano. 

 

5.4.3 Aumento do efeito bactericida da ALF sobre S. pneumoniae na presença de 

anticorpos anti-PspA  

Além de sua capacidade em interferir com a deposição de complemento na 

superfície bacteriana (atuando como um fator de virulência sistêmico), PspA também é 

capaz de ligar-se à proteína de mucosa ALF, sugerindo um possível papel desta proteína 

também na colonização da nasofaringe. Mirza e cols (Mirza et al. 2004) demonstraram 

que a presença de anticorpos anti-PspA amplifica o efeito bactericida de ALF sobre S. 

pneumoniae. 

Neste trabalho, o soro de animais imunizados com fragmentos e híbridos de 

PspA foi avaliado quanto à capacidade de aumentar a morte de pneumococos de 

diversos sorotipos em presença de ALF. Foi verificado um efeito significativo do soro 

anti-PspA1ABp em isolados sorotipo 3, contendo PspAs das duas famílias (clados 1 e 

4), um efeito cruzado que não havia sido observado nos ensaios de ligação e deposição 

de complemento. Resultados similares foram obtidos com os demais soros e isolados de 

PspA, porém com significância estatística reduzida. Ao contrário do observado nos 

ensaios de ligação e deposição de complemento, os dados indicaram não haver uma 

correlação entre a eficácia do soro em reduzir a viabilidade de pneumococos em 

presença de ALF e a homologia entre o fragmento utilizado na imunização e a PspA 

presente na bactéria. Isto pode ser devido ao fato de que a região de PspA responsável 

pela interação com ALF, SM-1, é conservada entre todos os clados de PspA.  

Os níveis de susceptibilidade de diferentes isolados de pneumococo ao efeito 

bactericida da ALF são bastante variáveis, e dependem de uma série de fatores, como 
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níveis de expressão de PspA e sua interação com a cápsula. A eficácia reduzida dos 

soros anti-PspA sobre pneumococos de sorotipos que não o 3 (sorotipos 2, 6B e 14) 

pode ser conseqüência dessas interações entre PspA e cápsula, tornando este modelo 

menos flexível do que o ensaio de deposição de complemento. Embora o modelo de 

morte por ALF utilizado neste estudo seja baseado em anticorpos séricos -  classe IgG, 

podemos inferir que um efeito similar seria obtido com o uso de anticorpos de mucosa 

(IgA). 

De maneira geral, os anticorpos anti-PspA gerados contra os fragmentos e 

híbridos foram capazes de interferir com as duas funções de PspA – proteção contra 

morte por ALF e inibição da deposição de complemento. O ensaio de deposição de 

complemento, no entanto, mostrou-se mais adequado ao estudo da eficácia destes 

anticorpos. Foi verificada uma correlação entre os experimentos funcionais, embora não 

quantitativa, especialmente quando considerados os experimentos de ligação de 

anticorpo e deposição de complemento.  

O papel de PspA nos eventos iniciais da infecção pneumocócica foi demonstrado 

por McCool e Weiser; em um ensaio de colonização de seres humanos com um isolado 

de pneumococo não invasivo, este grupo observou que a presença de anticorpos anti-

PspA no soro pré-imune tornava os indivíduos resistentes à colonização, uma correlação 

que não foi observada para os anticorpos induzidos contra a cápsula (McCool et al. 

2003). Ainda mais interessante é o fato de que o isolado utilizado naquele estudo não 

expressava PspA completa, mas sim uma proteína truncada contendo apenas a porção 

N-terminal da molécula, e portanto não ligada à superfície bacteriana. Estes resultados 

indicam que PspA não necessita estar ancorada ao pneumococo para exercer seu papel 

na colonização. De fato, este efeito protetor de PspA livre contra a colonização por 

pneumococo já foi demonstrado (McCool et al. 2002). 
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  Este efeito protetor “adicional” de PspA contra colonização seria altamente 

desejável, pois poderia bloquear o ciclo de transmissão do patógeno, através do 

chamado “efeito-rebanho” – a proteção de indivíduos não imunizados, pela redução na 

circulação da bactéria na população. No entanto, para que uma vacina baseada em PspA 

tenha efeito sobre a colonização, provavelmente seria necessária a indução de uma 

resposta imune de mucosa. Neste aspecto, deveria ser considerada a via de 

administração do antígeno, bem como o uso de adjuvantes específicos, etc.  

 

5.5 Avaliação da proteção induzida pela imunização com fragmentos e 

híbridos de PspA 

O potencial protetor dos fragmentos e híbridos de PspA contra S. pneumoniae 

foi avaliado pelo desafio fatal com bactérias de sorotipos 3 e 6B, contendo PspAs de 

diferentes clados. Em conjunto, os dados demonstram que a proteção contra infecção 

fatal por pneumococos é dependente do grau de similaridade entre a proteína utilizada 

na imunização e aquela presente na bactéria. Estes resultados estão de acordo com 

dados gerados em nosso laboratório, onde Miyaji e cols  observaram que a reatividade 

de anticorpos induzidos por vacinas genéticas codificando híbridos de PspA foi restrita 

à mesma família, enquanto a proteção contra desafio intraperitoneal foi restrita ao 

mesmo clado (Miyaji et al. 2002).  

Em outros estudos utilizando desfio intravenoso com pneumococos sorotipos 3 e 

6B, foi observado que a proteção cruzada poderia ser estendida a PspA de famílias 

diferentes, mesmo quando a reatividade cruzada dos soros era baixa (Briles et al. 2000d, 

Briles et al. 2001). Entretanto, quando pneumococos sorotipo 4 – mais virulentos – 

foram utilizados no desafio, os resultados foram semelhantes aos obtidos neste trabalho; 
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os melhores níveis de proteção foram obtidos quando a PspA da cepa de desafio e do 

fragmento usado na imunização eram do mesmo clado (Roche et al. 2003b). Este 

trabalho também sugere que as diferenças nos níveis de proteção obtidos contra 

diferentes pneumococos podem ser resultado da interação entre a cápsula e as moléculas 

de PspA presentes em cada bactéria. Essas interações levariam a variações no grau de 

exposição e conseqüentemente, na funcionalidade de PspA nestes isolados. 

A comparação entre os dois modelos de desafio utilizados neste trabalho – 

intraperitoneal e intravenoso – sugere que ambos são reprodutíveis e estão adequados 

aos estudos propostos, embora existam diferenças quantitativas dependendo da 

virulência da bactéria utilizada. A utilização de um modelo de desafio intravenoso 

representa de forma mais adequada a septicemia por pneumococo, onde ocorre invasão 

da corrente sanguínea e proliferação bacteriana neste sítio. Esta via de desafio permite o 

rápido contato entre a bactéria e as proteínas do sistema complemento do hospedeiro; na 

presença de anticorpos anti-PspA, o possível mecanismo de “clearance” seria a 

opsonofagocitose mediada pela deposição de componentes do complemento na 

superfície bacteriana.  

Briles e cols  demonstraram que o soro de indivíduos imunizados com um 

fragmento recombinante contendo a porção N-terminal de PspA do isolado Rx1 (clado 

2, família 1) foi capaz de induzir proteção passiva em camundongos contra desafio fatal 

com pneumococos portando PspAs das duas famílias (Briles et al. 2000d). A análise 

posterior do soro, porém, demonstrou a presença de anticorpos contra PspAs das duas 

famílias, um resultado atribuído à colonização prévia destes indivíduos por 

pneumococos. Este “priming” natural do homem ilustra o elevado potencial 

imunogênico de PspA, e sugere um possível efeito cruzado – altamente desejável – da 

vacinação com esta proteína. 
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De maneira geral, houve correlação entre os ensaios de deposição de 

complemento na superfície de pneumococo e a proteção induzida pelos fragmentos e 

híbridos de PspA, reforçando a hipótese de que este mecanismo possa estar envolvido 

no combate à infecções pneumocócicas.  

O mesmo não foi observado no ensaio de morte da pneumococos por ALF; a 

capacidade de anti-PspA1ABp em ampliar o efeito de ALF sobre o isolado contendo 

PspA clado 4 não se traduziu na proteção dos animais imunizados com este fragmento 

contra desafio com o isolado clado 4.  

Embora talvez seja necessária a inclusão de fragmentos de mais de um 

fragmento da família 2, nossos resultados indicam que a utilização de híbridos de PspA 

compreenderia uma estratégia vacinal eficaz, com potencial para induzir proteção contra 

bactérias portando PspAs diversas.  

 

5.6 Reatividade PspA x miosina cardíaca 

Em 2004, durante um ensaio clínico com fragmentos contendo a porção N-

terminal de PspA clados 2, 3 e 4 – realizado pela Aventis (atual Sanofi) em colaboração 

com a Universidade do Alabama – foi verificado um aumento transitório no título de 

anticorpos séricos anti-miosina cardíaca no soro de indivíduos imunizados. A fim de 

esclarecer a natureza da reatividade cruzada, foi produzida uma série de anticorpos 

monoclonais contra PspA 3 em camundongo (já que este foi o fragmento que induziu a 

maior reatividade com miosina), dos quais um – PC3.1 – mostrou-se reativo com 

peptídeos derivados de miosina cardíaca, por ELISA (dados não publicados). Estes 

ensaios foram realizados pela Dra Madeleine Cunningham, da Universidade de 
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Oklahoma. O anticorpo PC3.1 foi enviado ao nosso laboratório, onde iniciamos a 

investigação da região de PspA que ele reconhece. Devido à dificuldade em se obter 

miosina humana, foi realizado um Western blotting de PC3.1 contra uma miosina de 

porco; porém, foi observada uma reatividade extremamente reduzida do monoclonal 

com a molécula suína. Também foi testado o reconhecimento da miosina suína pelo 

soro policlonal anti-PspA3, e foi observada uma reação fraca. Estes resultados sugerem 

que a reatividade do soro anti-PspA com miosina, embora exista, é bastante reduzida.   

O passo seguinte foi a identificação da região de PspA reconhecida pelo 

monoclonal. O sequenciamento N-terminal dos quatro fragmentos provenientes da 

proteólise limitada de PspA 3 e reativos com PC3.1, revelou que todos se iniciavam no 

meio da região A, mostrando que a porção inicial da proteína não está envolvida na 

ligação ao monoclonal. Com base nestes resultados, foram clonados dois fragmentos 

com aproximadamente 100 aminoácidos cada (a utilização de fragmentos menores 

poderia reduzir a probabilidade de reação com o monoclonal pelo método escolhido), 

contendo a segunda metade da região “A”, ou a região “B”. A escolha dessas regiões 

baseou-se na divisão de PspA em domínios, proposta por Hollingshead e cols (2000). A 

análise da reatividade destes fragmentos com PC3.1 mostrou que apenas a região “B” é 

reconhecida por este anticorpo. Este resultado, em conjunto com o tamanho previsto 

para o menor fragmento resultante da proteólise de PspA3, sugerem que a região de 

PspA que reage com PC3.1 pode estar localizada na primeira metade do domínio “B”, 

conforme demonstrado na Figura 26 (pág 69). 

 Em paralelo aos estudos realizados em nosso laboratório, a Dra Susan 

Hollingshead, da Universidade da Alabama, analisou a reatividade de PC3.1 contra 5 

fragmentos contendo diferentes porções de uma molécula de PspA clado 3 derivada do 

isolado EF3296 (Roche et al. 2003a). Diferentemente do isolado brasileiro St 259/98, 
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EF3296 possui parte da seqüência do CDR (região B) duplicada, conforme mostra a 

Figura 36. Todos os fragmentos de EF3296 testados reagiram com o monoclonal, com 

exceção do menor – HR101, contendo a primeira metade da região A de PspA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O alinhamento dos fragmentos esquematizados na Figura 36 permitiu a 

identificação de uma seqüência consenso, comum às moléculas de PspA 3 dos isolados 

259/98 e EF3296 (sendo que, neste último, a seqüência aparece repetida em duas 

regiões da molécula), potencialmente capaz de reagir cruzadamente com miosina, 
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Figura 36. Esquema do alinhamento de diversos fragmentos internos de PspA clado 3 e 

seu reconhecimento pelo anticorpo monoclonal PC3.1. No topo é mostrada a molécula de 

PspA 3 proveniente do isolado EF3296, seguida pelos fragmentos dela originados (SW111 até 

HR104). A posição de cada fragmento na molécula de PspA é indicada entre parênteses. 

PspA3ABp, 3A’ e 3B (derivados do isolado 259/98) também são mostradas. *** fragmentos 

reconhecidos por PC3.1; --- fragmentos não reconhecidos. Figura gentilmente cedida pela Dra 

Susan Hollingshead. 
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contendo aproximadamente 40 aminoácidos. Esta seqüência está localizada no início da 

região B – conformando os dados obtidos em nosso laboratório – e é compartilhada por 

todos os fragmentos reativos. A Figura 37 mostra as seqüências identificadas e sua 

posição nas moléculas de PspA 3 dos dois isolados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O alinhamento de diversas moléculas de PspA mostrou que esta seqüência não é 

conservada entre os diferentes clados; está presente nas moléculas de clado 3, e 

parcialmente, nas de clado 4 (Hollingshead et al. 2000). 

 A análise da identidade entre PspA e miosina cardíaca é dificultada pela 

diferença de tamanho e similaridade reduzida entre estas duas proteínas. Soma-se a isso 

o fato de que a miosina é uma molécula complexa, com diferentes cadeias e isoformas; 

como desconhecemos qual destas moléculas foi utilizada nos ensaios de reatividade, 

optamos por selecionar a cadeia pesada (por apresentar estrutura rica em α-hélices) 

isoforma β. Para minimizar as diferenças de tamanho, foi feito um alinhamento da 

seqüência consenso de clado 3 (40 aa) com fragmentos de miosina cardíaca humana 

(cadeia pesada) de 150 aa cada, no programa T-Coffee (www.expasy.org – para 

alinhamento de seqüências com baixa identidade). Foram encontrados dois segmentos 
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Figura 37. Sequências obtidas a partir do alinhamento dos fragmentos de PspA 3 

reconhecidos pelo monoclonal PC3.1. As posições de cada seqüência nas moléculas são 

indicadas . 
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de miosina com “scores” mais elevados em relação aos demais (aa 1051-1200, score 61, 

e 1501-1650, score 58) (anexo II). No entanto, quando os alinhamentos de maior 

“score” foram analisados pelo programa BLASTp (www.ncbi.nlm.nih.gov), não foi 

encotrada similaridade significativa. Estes dados sugerem que a similaridade entre Pspa 

e miosina é bastante reduzida, principalmente se comparada a exemplos de proteínas 

bacterianas que levam à indução de auto-imunidade, como o desenvolvimento de 

doença reumática cardíaca conseqüente da infecção por Streptococcus pyogenes. A 

análise da identidade da proteína M de Streptococcus pyogenes (uma proteína exposta, 

com estrutura  do tipo coiled-coil) com miosina cardíaca, revelou uma identidade de 

47% entre um peptídeo da proteína M e uma seqüência localizada entre os aa 1201 e 

1300 da cadeia pesada da miosina (Cunningham et al, 2004). Embora talvez seja 

necessária a análise de outras porções da miosina e de ferramentas de alinhamento mais 

apropriadas, acreditamos que a similaridade de seqüência entre estas duas proteínas é 

muito baixa, e não justificaria a preocupação com a utilização da porção N-terminal de 

PspA como vacina. A reatividade dos anticorpos anti-PspA com miosina cardíaca 

também é extremamente reduzida (praticamente indetectável por western), e nós e 

outros grupos não acreditamos que este efeito cruzado teria conseqüências biológicas 

importantes.   
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5.7 Construção e análise de um híbrido de PspA contendo a região rica em 

prolinas (MBpro) 

Devido à controvérsia gerada pela reatividade cruzada entre a porção N-terminal 

de PspA e a miosina cardíaca humana, foi proposta a investigação de outras regiões de 

PspA como possíveis candidatos a vacina. Miyaji e cols (2001) demonstraram que a 

imunização de camundongos com vacinas de DNA expressando a porção C terminal de 

PspA (região de ligação à colina), induziu um aumento no título de anticorpos 

específicos, por ELISA; também foi observada uma resposta celular, com produção de 

IFN-γ. Este fragmento, porém, induziu uma baixa proteção contra desafio 

intraperitoneal com pneumococos (Miyaji et al. 2003). A expressão e purificação de 

PspA contendo  a região C-terminal também apresentaram problemas técnicos, e este 

modelo foi abandonado.  

A idéia de se investigar o potencial imunogênico da região rica em prolinas (C) 

surgiu de observações feitas por Brooks-walter e cols  de que a imunização de 

camundongos com a porção N-terminal de PspC (um parálogo de PspA, também 

pertencente à família das proteínas de ligação à colina) induziu proteção contra desafio 

com um isolado de pneumococo que não continha PspC, mas sim PspA (Brooks-Walter 

et al. 1999). A proteção foi atribuída à reatividade cruzada entre as regiões “p” de PspC 

e PspA. Posteriormente foi verificado que a bactéria em questão possuia uma molécula 

de PspC em sua superfície, sem o domínio de ligação à colina característico (Iannelli et 

al. 2002).  

Outros fatores que favoreceram a investigação do potencial vacinal de “p” foram 

sua estrutura conservada entre as diferentes famílias de PspA e a ausência de estruturas 

do tipo coiled-coil, reduzindo a probabilidade de reatividade cruzada com miosina. A 

principal diferença entre as regiões “p” das diferentes PspAs é a presença, nas 
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moléculas de clados 1 e 4, e alguns isolados de clado 2, de um bloco interno de 

aproximadamente 30 aa (bloco non-pro), não observado no clado 3. Com base nestas 

informações, optamos por clonar o fragmento correspondente à região “p” de PspA 

clado 1. Devido ao tamanho reduzido do fragmento (cerca de 10 kDa) – que poderia 

diminuir seu potencial imunogênico – foram fusionados três fragmentos “p” em 

seqüência. Finalmente, a inclusão de SM-1 no início do gene híbrido baseou-se na 

observação feita por Mirza e cols  de que este peptídeo é o responsável pela ligação de 

PspA à ALF, e apresentaria potencial protetor contra S. pneumoniae (Mirza et al. 2004). 

Assim, foi construído o híbrido MBpro, começando com a seqüência SM-1 em fusão 

com três sequências “p” contendo a região “non-pro”.  

A análise por SDS-PAGE de MBpro purificado revelou a presença de bandas 

múltiplas, com tamanho diferente do predito pela seqüência de aminoácidos. Este 

fenômeno já foi descrito para PspA, e as bandas adicionais podem ser atribuídas à 

formação de dímeros (Talkington et al. 1992). Além disso, a presença, neste híbrido, de 

uma quantidade elevada de resíduos de prolina proporciona maior rigidez durante a 

migração, levando à obtenção de bandas com tamanho superior ao predito, conforme 

observado previamente (Yother et al. 1992b).  

 O potencial antigênico de MBpro foi avaliado de duas formas: primeiro, foi 

verificada a capacidade dos anticorpos gerados pela imunização com os fragmentos e 

híbridos de PspA em reconhecer MBpro; os resultados desta análise mostraram que 

todos os soros reagiram com MBpro, sendo que os anticorpos dirigidos contra os 

híbridos PspA1ABp-4B e PspA1ABp-3AB apresentaram títulos significativamente 

maiores do que anti-PspA1ABp ou anti-PspA3ABp. Este resultado pode ser devido à 

presença, nos híbridos, de dois peptídeos SM-1 (presentes na porção final da região B, e 

inseridos no híbrido MBpro); os fragmentos PspA1ABp e PspA3ABp possuem apenas 
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um peptídeo SM-1 cada. Uma outra explicação pode estar relacionada à estrutura final 

dos híbridos, que permitiria uma maior exposição da região “p”, e conseqüente 

produção de anticorpos contra ela. A segunda forma de avaliação consistiu na 

imunização de camundongos com MBpro e análise da reatividade deste soro com PspAs 

nativas clados 1 a 4 e fragmentos recombinantes de PspA clados 1 e 3.  

Os anticorpos anti-MBpro foram capazes de reconhecer PspAs nativas dos  

clados 1 e 4; a análise destas seqüências revelou que ambas (PspA 1 e 4) possuem o 

bloco non-pro, enquanto as PspAs de clados 2 e 3 utilizadas neste estudo não possuem 

esta região (as de PspAs dos clados 1 a 4 estão depositadas no GenBank sob os números 

de acesso AY082387, EF649968, AY082389.1 e EF649970, respectivamente). Estes 

resultados mostram que a imunização com MBpro produz anticorpos contra o bloco 

non-pro, e nos permitem inferir que esta região é a mais imunogênica dentro do domínio 

“p”. Em contraste ao observado com PspAs nativas, a análise dos títulos do soro anti-

MBpro contra PspAs recombinantes demonstrou níveis comparáveis de reatividade com 

fragmentos de clados 1 e 3. Esta aparente contradição pode ser devida a variações de 

tamanho/estrutura das moléculas nativas em relação aos fragmentos contendo a região 

N-terminal, tornando o reconhecimento destes últimos facilitado pelos anticorpos anti-

MBpro.  

A análise funcional do soro anti-MBpro mostrou que estes anticorpos 

reconheceram pneumococos portando PspAs das duas famílias com igual magnitude, 

um efeito cruzado que também foi observado nos ensaios de deposição de 

complemento, embora com um eficácia mais reduzida do soro no isolado contendo 

PspA clado 4. O ensaio de morte por ALF também revelou uma tendência dos 

anticorpos anti-MBpro em aumentar os efeitos bactericidas da ALF, porém sem 
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significância estatística. Estes resultados sugerem a produção de anticorpos capazes de 

reconhecer o peptídeo SM-1, pela imunização com MBpro.  

Em termos gerais, podemos dizer que os anticorpos gerados pela imunização de 

camundongos com MBpro são capazes de ativar a deposição de complemento e induzir 

um aumento (embora não significativo) na susceptibilidade da bactéria à morte por 

ALF, mostrando que este híbrido retém importantes funções da molécula de PspA 

madura. A presença do peptídeo SM-1 neste fragmento pode contribuir para a geração 

de anticorpos capazes de interagir com diferentes regiões de PspA. 

Os experimentos de proteção com MBpro foram realizados durante um estágio 

realizado na Universidade do Alabama, utilizando camundongos CBA/N; estes 

camundongos, incapazes de produzir anticorpos contra os polissacarídeos da cápsula, 

são bem mais sensíveis ao desafio com pneumococos e representam um modelo 

bastante adequado para se estudar o potencial vacinal de antígenos protéicos contra este 

patógeno. Além de MBpro, foram testados dois outros fragmentos contendo a região 

“p” de PspA: PI-5 (derivado de PspA clado 1) e NPI (derivado de uma PspA sem o 

bloco “non-pro”). Estes dois fragmentos foram expressos em fusão com tiorredoxina. 

Após desafio intravenoso com um isolado de pneumococo portando PspA clado 4, 

apenas os grupos imunizados com fragmentos contendo o bloco non-pro – MBpro e PI-

5 foram protegidos. Este resultado indica que esta seqüência interna da região “p” de 

PspA é importante na proteção contra infecção. Entre os grupos PI-5 e MBpro, não foi 

observada diferença nos níveis de proteção, indicando que talvez o peptídeo SM-1 não 

seja essencial à proteção, neste modelo. A utilização de uma cepa de desafio portando 

PspA de família 2 sugere um efeito protetor cruzado pela imunização com a região “p”; 

corroborando os resultados de deposição de complemento. 
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Analisados em conjunto, os dados sugerem que MBpro é imunogênico e induz 

uma resposta imune humoral adequada e protetora contra infecção em camundongos 

CBA/N. No entanto, é necessário analisar o efeito protetor deste híbrido contra desafio 

intraperitoneal e com isolados de pneumococo sem o bloco non-pro.  
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6. CONCLUSÕES 

PspA é a proteína mais imunogênica e protetora de S. pneumoniae, e o candidato 

vacinal protéico mais promissor contra este patógeno. A principal restrição à utilização 

de PspA como vacina deve-se à sua variabilidade; a prevalência equivalente das 

famílias 1 e 2 na maior parte do globo sugere que a cobertura de uma vacina baseada em 

apenas um fragmento de PspA seria de, no máximo, 50%. De forma a solucionar este 

problema, o presente trabalho propôs a construção e avaliação funcional de proteínas 

híbridas – contendo fragmentos das famílias 1 e 2 fusionados. Estas quimeras 

compreendem uma estratégia interessante, pois poderiam reduzir o número de antígenos 

utilizados na formulação, facilitando o processo de fabricação da vacina. A análise de 

diferentes regiões de PspA mostrou que os domínios A e B contribuem para a 

imunogenicidade final da molécula, e deveriam estar presentes nos híbridos. A 

imunização com os híbridos induziu a produção de anticorpos capazes de interagir com 

pneumococos portando diferentes PspAs, reduzindo/bloqueando as funções de inibição 

de complemento desta proteína. Os híbridos também foram capazes de proteger  contra 

desafio letal com bactérias contendo PspAs das duas famílias, embora a baixa proteção 

cruzada entre clados da família 2 talvez torne necessária a inclusão de dois clados desta 

família (3 e 4). Concluímos que a utilização de híbridos de PspA compreende uma 

estratégia vacinal promissora, capaz de ampliar a proteção contra pneumococos de 

diferentes sorotipos e PspAs. Complementando, demonstramos que existe uma 

correlação direta entre o efeito protetor dos anticorpos gerados pela imunização com 

PspA e sua capacidade em aumentar a deposição de complemento na superfície 

bacteriana; assim, este ensaio funcional poderia ser um bom indicador do potencial 

protetor de uma futura vacina baseada em PspA. 
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A observação de que a imunização de voluntários humanos com PspA 

recombinante induz a produção de anticorpos que reagem de forma cruzada com 

miosina cardíaca gerou uma preocupação quanto à utilização desta proteína como 

vacina. Nós e outros grupos, porém, consideramos que a reatividade do soro anti-PspA 

com miosina não teria efeito de indução de auto-imunidade, uma vez que os níveis de 

anticorpos obtidos são comparáveis aos mesmos níveis atingidos quando ocorre uma 

infecção com S. pneumoniae, e não existe nenhuma evidência de correlação entre 

infecção com pneumococos e indução de auto-imunidade. No entanto, a controvérsia 

poderia limitar a aplicação de PspA como candidato vacinal até que esta questão seja 

esclarecida. Dessa forma, nós adotamos duas estratégias para minimizar a reatividade 

com miosina:  i) a identificação da região de PspA reconhecida por um anticorpo 

monoclonal que reage com miosina, para posterior remoção deste fragmento; ii) o 

estudo do potencial imunogênico de uma região diferente da molécula de PspA, a região 

“p”. Foi gerado um híbrido – MBpro – contendo fusões de porção “p” a um peptídeo 

envolvido na ligação de PspA à lactoferrina. MBpro mostrou-se imunogênico e protetor 

contra desafio letal com pneumococo. No entanto, a despeito dos resultados 

preliminares promissores com o híbrido MBpro, não descartamos a utilização de 

híbridos contendo a região N-terminal de PspA como candidatos a uma vacina anti-

pneumocócica. 
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