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RESUMO 
 SANTOS SOUZA, Ana Maria P.  Processo de expressão, purificação e encapsulamento da 

proteína recombinante PsaA candidata à vacina intranasal contra pneumonia pneumocócica. Orientadora: Maria Helena Miguez Rocha-Leão, DSc. Rio de Janeiro, 2018. 
Exame (Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Escola de 
Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. 
 

Pneumonia é uma infecção significativa em crianças abaixo dos cinco anos de idade. 
Apesar das eficazes vacinas disponíveis, esta doença foi responsável em 2015 por 920.136 
óbitos no mundo, o que equivale globalmente a 15% de todos os óbitos em crianças. Bio-
Manguinhos (Unidade da Fundação Oswaldo Cruz) fornece a vacina pneumocócica 10-
valente. Esta vacina contém 10 dos mais de 90 sorotipos do patógeno Streptococcus 
pneumoniae e é obtida a partir de fermentações e purificações dos polissacarídeos capsulares 
de cada um dos sorotipos, seguidas por conjugações químicas a carreadores proteicos 
específicos. Este trabalho propõe  um processo para um antígeno proteico recombinante, a 
PsaA (proteína A de superfície pneumocócica, com 37 kDa), potencialmente capaz de atuar 
contra todos os sorotipos de S. pneumoniae e sugere uma formulação em quitosana para 
administração intranasal. Baseado em expressão de proteína em sistema procarioto e 
purificação, este processo alcançou níveis de pureza acima de 90%  e 29% de rendimento em 
massa, visando a escala industrial. A biomassa foi gerada em biorreator de bancada e estudos 
do nível de expressão verificaram que o tempo de expressão após indução pôde ser reduzido 
em 62% do originalmente proposto. A primeira etapa de purificação apresentou boa resolução 
com uso da resina cromatográfica de troca iônica (DEAE Sepharose FF®). Para a 
dessalinização, foi observado que a técnica cromatográfica de gel filtração pode ser 
substituída por filtração tangencial, com uso de membranas de 10 kDa, sendo processo mais 
viável em um aumento de escala. O processo desenvolvido resultou em rendimento global de 
29%, baseado em análises de BCA. Análises em eletroforese (SDS-PAGE) da amostra 
purificada revelaram uma banda com peso molecular em torno dos 37 kDa correspondendo a 
99% em homogeneidade. Como proposta de formulação por encapsulamento, quitosana em 
diferentes concentrações foi utilizada para preparo das cápsulas com antígeno, resultado em 
uma eficiência de encapsulamento de até 50%, podendo ser avaliado como um sistema de 
administração intranasal. Análises de identidade imunológica detectaram atividade específica 
no material formulado em quitosana na concentração de 0,25% em peso. Este processo foi 
também eficiente na eliminação de DNA e LPS com taxas no material purificado inferiores às 
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Desta forma, o processo apresentado 
pode ser promissor para a obtenção de um antígeno recombinante em escala industrial  

 
Palavras-chave: vacina pneumocócica, PsaA, vacina proteica, quitosana, encapsulamento 
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ABSTRACT 
 SANTOS SOUZA, Ana Maria P. Expression, purification and encapsulation of 

recombinant PsaA as intranasal pneumococcal vaccine candidate Maria Helena Miguez 
Rocha-Leão, DSc. Rio de Janeiro, 2018. Thesis (Doctor‘s degree in Technology of Chemical 
and Biochemical Processes). 
 

Pneumonia represents considerable infection rates in young children. Even when 
efficient vaccines have been used along the years, this disease was responsible for 920,136 
deaths in 2015; this is equivalent to 15% of the total deaths in children worldwide. Bio-
Manguinhos/Oswaldo Cruz Foundation (Brazil), supplies the 10-valent pneumococcal 
vaccine. This vaccine contains 10 of the more than 90 pathogen´s serotypes, and it´s obtained 
through fermentations and purifications of the capsular polysaccharides of each serotype, 
followed by chemical couplings to specific carrier proteins. This work proposes a process 
optimization of a recombinant protein antigen, the PsaA (pneumococcal surface adhesion A, 
37 kDa), potentially capable to act against of all prevalent serotypes of Streptococcus 
pneumoniae and suggests a chitosan formulation in particles for intranasal administration. 
Based on protein expression in prokaryotic system and purification, this process reached high 
purity levels, up to 90%,  and 29% mass yield with goal to an industrial scale. Biomass was 
generated in bench scale reactor, and studies of expression level verified that fermentation 
time could be reduced in 62%, obtaining the same amount of biomass, based on previous 
researches. Purification steps showed good resolution using anion exchange chromatography 
(DEAE SepharoseTM FF). For desalting, it was observed that gel filtration technique could be 
replaced for tangential cross flow filtration, which is better to scale-up using 10 kDa 
membranes. The developed process resulted in overall yield of 29%, based on BCA analysis. 
Electrophoretic analysis (SDS-PAGE) of the purified sample showed a band with molecular 
weight around 37 kDa corresponding to 99% of identified proteins. It was also efficient in 
DNA and LPS clearance. As formulation proposal, chitosan was used to prepare the antigen 
capsules, and resulting in encapsulation efficiency up to 50%, that can be considered as an 
intranasal delivery system. This data show that this process could be promising to be used in a 
facility designed to obtain recombinant vaccines. 
 
 

Key words: pneumococcal vaccine, PsaA, protein vaccine, chitosan, encapsulation 
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INTRODUÇÃO – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

1.  PNEUMONIA PNEUMOCÓCICA 
 
1.1 Definição 
 Pneumonia é uma forma aguda de infecção do trato respiratório que afeta os pulmões. 

Quando um indivíduo é acometido por pneumonia, os alvéolos pulmonares se enchem de 
fluidos, gerando dificuldade na respiração e captação de oxigênio. A pneumonia é sozinha a 
maior causa infecciosa de óbitos em crianças, responsável em 2015 por mais de 900 mil 
óbitos em crianças abaixo dos 5 anos de idade, representando 15% dos óbitos em crianças 
nesta faixa etária. (WHO, 2016) 

 O agente infeccioso da pneumonia é comumente encontrado no trato respiratório e 
pode infectar os pulmões se inalado e pode ser espalhado para outros indivíduos por gotículas 
em espirro ou tosse. Os agentes infecciosos mais comuns são, nesta ordem, a bactéria 
Streptococcus pneumoniae a bactéria Haemophilus influenzae tipo b, o vírus respiratório 
sincicial e, em crianças infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), o fungo 
Pneumocystis jiroveci é o responsável por pelo menos 25% de todas as mortes por pneumonia 
em crianças com HIV (WHO, 2016). 

  
1.2 Agente etiológico: bactéria Streptococcus pneumoniae 

 A bactéria aeróbia Gram positiva Streptococcus pneumoniae (penumococo) é um 
importante comensal residente na nasofaringe humana. Embora os portadores sejam 
normalmente assintomáticos, a bactéria S. penumoniae pode ser transmitida para outros 
indivíduos por gotículas, como anteriormente mencionado, aspiradas na respiração e/ou tornar 
invasiva espalhando-se do trato respiratório superior para outros órgãos, resultando em 
doenças graves como pneumonia, septicemia ou meningite. O pneumococo é ainda o agente 
etiológico responsável por dois terços dos casos de meningite na Europa e nos Estados Unidos 
(IVOINO et al., 2016; JAMBO et al., 2009). 

 Sternberg e Pasteur foram os primeiros a identificar o microrganismo, inicialmente 
descrito como penumococo, em 1881 (BOGAERT et al., 2004; MITCHELL e KERR, 2001). 
A superfície mais externa da bactéria é composta por três partes principais: cápsula, parede 
celular e membrana plasmática. Embora a bactéria exista nas formas encapsulada e não 
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encapsulada, a forma encapsulada é a responsável pela grande maioria dos casos clínicos 
(MITCHELL e KERR, 2001). 

 Os mecanismos pelos quais o pneumococo gera a enfermidade foram inicialmente 
relativos aos componentes da superfície, mais notadamente a cápsula polissacarídica e a 
parede celular. A cápsula possui papel fisiológico na proteção à fagocitose pelos leucócitos 
polimorfonucleares. Ela não induz nenhuma resposta inflamatória, mas sua composição 
química e tamanho são os determinantes primários de evasão do sistema imune do S. 
pneumoniae. Tal fato é evidenciado pela proteção conferida pelos anticorpos anticapsulares e 
pela verificação de que a virulência de um pneumococo específico depende do sorotipo de sua 
cápsula (ASH e SHEFFIELD, 2013).  

A cápsula antifagocítica forma a base de classificação dos pneumococos em (até o 
momento) 94 sorotipos capsulares (XU et al., 2015). Os sorotipos são então estratificados em 
46 sorogrupos, com base na heterogeneidade estrutural e composição química dos 
polissacarídeos e ainda com base nas propriedades antigênicas dos polissacarídeos capsulares 
devidas aos particulares arranjos biossintéticos. Cerca de 20 sorotipos são mundialmente 
responsáveis por 80% das infecções por S. pneumoniae.  Desta forma, a diversidade em 
cápsulas dos pneumococos impõe um sério obstáculo ao desenho de uma vacina universal 
(NAYAK, 2013; BAROCCHI et al., 2007). 

   
1.3 Transmissão e colonização do S. pneumoniae e evolução à pneumonia 
 A habilidade em colonizar o trato respiratório superior em humanos e de transmissão a 
novos hospedeiros é talvez a mais forte pressão de evolução seletiva do S. pneumoniae 
(SHORT e DIAVATOPOULOS, 2015). Estudos confirmam a relação entre a colonização 
nasofaríngea pelo pneumococo e o risco de desenvolvimento de infecção no trato respiratório 
(FERREIRA et al., 2001). O pneumococo pode evadir o sistema imune através de uma 
combinação de fatores de virulência presentes na superfície e secretados, causando 
enfermidades não invasivas, atingindo as mucosas, como otite média e sinusite e as 
enfermidades invasivas, como pneumonia bacteriana, bacteremia e meningite, que são 
definidas com teste positivo em culturas de amostras de sangue do paciente (JAMBO et al., 
2009). A Figura 1 representa um sumário da colonização bacteriana e evolução das 
consequências no organismo. 
 Embora esta bactéria cause sérias enfermidades invasivas, a maioria dos indivíduos 
colonizados não apresenta sintomas clínicos, o que confirma a colonização como a primeira 
força seletiva, pois a bactéria uma vez em contato com as vias aéreas, deve superar diversos 
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obstáculos até que se estabeleça a colonização efetiva de mucosa (SHORT e 
DIAVATOPOULOS, 2015). 
 

 
Figura 1: Evolução das enfermidades causadas por S. pneumoniae. Adaptado de JAMBO et al. (2009). 
 
 A nasofaringe, primeiro nicho da colonização, é recoberta de epitélio ciliado e as 
células são cobertas com camada de muco de 0,5 a 10 µm de espessura, que representa a 
maior barreira ao sucesso da colonização pneumocócica, pois consiste de um gel viscoso com 
propriedades antimicrobianas e de remoção de agentes externos pela via oral fecal. 
Componentes negativamente carregados, como ácido siálico se ligam a partículas 
positivamente carregadas (como bactérias) impedindo a penetração. Entretanto, a bactéria 
encapsulada S. pneumoniae expressa diversas exoglicosidades que clivam os resíduos de 
ácido siálico, anulando as propriedades adesivas da mucosa (SHORT e DIAVATOPOULOS, 
2015). 
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2. VACINAS CONTRA PNEUMONIA PNEUMOCÓCICA 
 
2.1 Histórico das vacinas atuais 
 O primeiro ensaio clínico em grande escala para uma vacina pneumocócica preparada 
com células inteiras foi conduzido em 1911 e ao longo dos 20 anos seguintes foi alcançado o 
entendimento da importância de anticorpos que se ligam aos polissacarídeos capsulares da 
bactéria e da necessidade de desenvolvimento de uma vacina pneumocócica eficaz, com base 
polivalente e com polissacarídeos capsulares específicos. Os esforços no desenvolvimento das 
vacinas capsulares polivalentes tiveram início na década de 1960, sendo a eficácia destes 
novos antígenos comprovada em estudos clínicos realizados entre mineradores da África do 
Sul. Tal fato foi seguido do licenciamento nos Estados Unidos das vacinas polissacarídicas 
capsulares 14-valente, em 1977, e 23-valente, em 1983. Entretanto a eficácia destas vacinas 
foi comprovada somente em adultos, não em crianças abaixo dos 5 anos, não sendo observada 
memória imunológica nesta faixa etária (REINERT, 2004). 

Vacinas conjugadas quimicamente a uma proteína carreadora foram apresentadas então 
como solução para gerar memória imunológica em crianças e a primeira vacina pneumocócica 
conjugada (PVC) foi licenciada em 2000 (quase noventa anos após o primeiro estudo clínico 
desta vacina) para crianças menores de 2 anos. Trata-se da heptavalente Prevnar7®, registrada 
pela Wyeth, que posteriormente foi incorporada pela Pfizer. Em 2009 e 2010, PVCs cobrindo 
sorotipos adicionais foram licenciadas: a SynflorixTM, uma vacina 10-valente e a 13-valente 
Prevnar13®. Além destas, uma vacina conjugada 15-valente está em desenvolvimento 
(REINERT, 2004; BIGGELAAR e POMAT, 2013). A vacina não conjugada, a Pneumovax 
23, é uma vacina 23-valente indicada para crianças acima de 2 anos e adultos acima de 50 
anos (MERCK, 2013; MUSHER, 2013). 

No Brasil, a vacina adotada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério 
da Saúde é a vacina 10-valente (SynflorixTM , GlaxoSmithKline), que está em vias de ser 
fabricada em Bio-Manguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), através de um 
acordo de transferência de tecnologia assinado com a GlaxoSmithKline (GSK). 

Dos mais de 90 diferentes sorotipos de pneumococos já descritos, cerca de 20 deles 
causam aproximadamente 80% das enfermidades no mundo, com predominância dos 
sorotipos variando com as regiões geográficas (BIGGELAAR e POMAT, 2013). As vacinas 
são elaboradas em função de tais predominâncias. 

A Tabela 1 sumariza as principais vacinas contra pneumonia pneumocócica disponíveis 
no mercado: 
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Tabela 1: Vacinas pneumocócicas disponíveis no mercado.  
Vacina Composição Fabricante Referências 

 
Pneumovax 23 

 
Não conjugada e composta pelos 
sorotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 
9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 
17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 
e 33F. 
 
Doses: a cada 5 anos 
 

 
Merck 

 
FDA 
Merck Sharp & Dohme 
Farmacêutica Ltda. (2014) 
MUSHER (2013) 
 

 
Prevnar 7® 

 
Conjugada e composta pelos 
sorotipos 4, 9V, 14, 18C, 19F, 23F 
e 6B 

 
Pfizer 

 
WYETH (bula) (2008) 

 
Prevnar 13® 
substituindo 
Prevnar7® 

 
Conjugada e composta pelos 
sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 
14, 18C, 19A, 19F e 23F 
 
Doses:  3 doses aos 2, 4 e 6 meses 
de idade, com reforço aos 12 a 15 
meses 

 
Pfizer 

 
FDA (2016) 
 

 
SynflorixTM 

 
Vacina conjugada contendo 10 
sorotipos (10-valente) 
1,4,5,6B,7F,9V,14,18C,19F e 23F. 
 
Doses: 3 doses aos 2, 4 e 6 meses 
de idade, com reforço aos 12 a 15 
meses 

 
GlaxoSmithKline 
(GSK) 

 
(BIGGELAAR e POMAT, 
2013). 
GSK (2013) 

Fonte: elaboração própria a partir de dados nas referências citadas. 
 

A principal vantagem das vacinas conjugadas é promover melhor resposta 
imunológica, porém a abordagem do uso de múltiplas vacinas eleva o custo da vacinação, 
evidenciando que parece apropriado direcionar esforços ao desenvolvimento de vacinas com 
uso de proteínas altamente conservadas, tais como pneumolisina detoxificada, proteína A de 
superfície, ou outras proteínas de superfície (MUSHER, 2013). 
 
2.2 Candidatos alternativos à vacina 
 Como apresentado, cápsula polissacarídica é um dos principais fatores de virulência e 
atualmente o único antígeno na produção das vacinas antipneumocócicas.  Entretanto, 
múltiplos e distintos clones podem existir entre os sorotipos. O pneumococo possui a 
habilidade de adquirir transformações naturais, levando a espécies capazes de evadir o sistema 
imune. Análises genéticas de diversas enfermidades causadas por pneumococos indicam altos 
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níveis de diversidades entre os sorotipos. Contudo, estima-se que esta bactéria possua mais de 
100 proteínas de superfície, muitas delas com papel na patogenicidade e virulência 
(BAROCCHI et al., 2007). 
 O contínuo problema da doença pneumocócica é parcialmente atribuído a taxa pela 
qual o microrganismo está adquirindo resistência a múltiplos antibióticos e ao espalhamento 
global de clones altamente resistentes. A massiva distribuição das vacinas conjugadas reduz a 
enfermidade causada pelos sorotipos incluídos na formulação da vacina oferecida, sendo 
preocupante a exposição a sorotipos capsulares não cobertos pelas vacinas atuais. Outra 
questão é que as vacinas existentes não possuem eficácia comprovada contra meningite e 
também não conferem proteção contra otite média. Mesmo com os aspectos aqui 
apresentados, a vacinação ainda é, sem dúvida, a melhor forma proteção e, levando em 
considerações os conhecimentos adquiridos até o momento, esforços vem sendo direcionados 
no desenvolvimento de estratégias alternativas às abordagens atuais, sem comprometer a 
eficácia. Uma destas abordagens inclui o desenvolvimento de vacinas baseadas em proteínas 
que sejam parte da patogênese e comum a todos os sorotipos (OGUNNIYI e PATON, 2015). 
 Vacinas proteicas podem conferir ainda as seguintes vantagens adicionais: 

 Proteínas, sendo antígenos T-dependentes, são altamente imunogênicos e aptos a 
conferir memória imunológica em crianças; 

 Proteínas podem ser “construídas”, por tecnologias de biologia molecular para 
expressão a altos níveis, com custo relativamente baixo, com formulações mais 
simples e consequentemente gerando vacinas mais economicamente acessíveis; 

 Devido às reportadas falhas nas vacinas conjugadas na proteção contra otite média, 
algumas proteínas conferem melhor proteção contra otite média que as formulações 
das vacinas conjugadas existentes; 

 Um antígeno proteico altamente eficaz pode ser também usado como carreador em 
vacinas menos eficazes contra meningite pneumocócica e aquelas nas quais não há 
proteção comprovada contra otite média. 
 

 
 
 
 
  



  7

3 ANTÍGENOS PROTEICOS CANDIDATOS À VACINA 
As principais proteínas de virulências identificadas na bactéria S. pneumoniae e que 

podem ser explorados como candidatos a vacinas proteicas são a pneumolisina (Ply), a 
adesina A de superfície pneumocócica (PsaA), proteína de superfície pneumocócica C (PspC), 
Autolisina (LytA), proteína A de ligação de colina (PcpA), proteína A de superfície 
pneumocócica (PsaA) e as lipoproteínas proteína A de captação de ferro (PiuA) e a proteína A 
de aquisição de ferro (PiaA). A Figura 2 exibe uma representação esquemática dessas 
proteínas na estrutura da bactéria . 
 

 
Figura 2: Alguns fatores de virulência bacteriano. Adaptado de KADIOGLU et al, 2008. 

 
3.1 Pneumolisina 
 A pneumolisina (Ply) é uma hemolisina tio-ativada que usa o colesterol nas 
membranas das células como receptor para sua atividade citolítica (BAROCCHI et al, 2007). 
Produzida por diversas bactérias Gram positivas e por todos os isolados clínicos de S. 
pneumoniae, foi a primeira proteína pneumocócica a ser proposta como antígeno vacinal. 
Imunização de camundongos com a toxina altamente purificada conferiu proteção contra 
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desafio intranasal. Embora a proteína nativa seja protetora em camundongos, ela não é 
conveniente para uso em humanos devido à sua toxicidade. Para contornar este efeito, 
mutações genéticas foram realizadas para que a Ply possa ser expressa em Eschericchia coli 
(OGUNNIYI e PATON, 2015). 
 Embora a pneumolisina tenha se apresentado imunogênica em modelos animais em 
1993, somente após 20 anos, em 2013, ocorreu o primeiro estágio dos testes clínicos em 
humanos (estudo clínico fase I) com estudo de um toxóide genético desta proteína (NEILL et 
al., 2015). 
 
3.2 Proteína de superfície pneumocócica A  
 A superfície celular do pneumococo é recoberta com uma série de proteínas de 
superfície associadas à virulência, denominadas como proteínas de ligação da colina, que 
estão em ligação não covalente à fosfocolina, presente nos resíduos de ácido teicóico e 
lipoteicóico da parede celular (OGUNNIYI e PATON, 2015). 
 A proteína de superfície pneumocócica A (PspA) foi a primeira proteína de ligação de 
colina estudada e a mais caracterizada. Também presente em todas as cepas clínicas 
analisadas de sete países do Leste (OGUNNIYI e PATON, 2015). 

PspA se apresenta como candidato à vacina por induzir proteção à infecção por 
pneumococo em diferentes modelos animais. Os epítopos protetores foram descritos na região 
N-terminal da molécula de PspA, uma região que é exposta ao sistema imune e apresenta alta 
variabilidade, se apresentando em seis diferentes classes. Embora esta variabilidade possa ser 
uma característica negativa, uma versão recombinante unificando duas classes apresentou 
indução de anticorpos com todas as diferentes formas. PspA foi verificado como imunogênico 
em humanos em teste de imunização passiva e, em modelo animal, mostrou induzir anticorpos 
que apresentaram reatividade cruzada com diferentes classes de PspAs (LIMA et al., 2013). 

 
3.3 Proteína de superfície pneumocócica C 
 Proteína de superfície pneumocócica C (PspC) é também uma proteína de ligação de 
colina, também descrita como proteína A de ligação de colina (CbpA). Ela participa na 
aderência do pneumococo às células do hospedeiro e auxilia a bactéria na evasão do sistema 
complemento, exercendo diversos papéis importantes em muitos estágios da enfermidade e 
teve proteção verificada contra infecção por pneumococos em diferentes modelos animais 
(CHEN et al., 2015). 
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 PspC está presente em aproximadamente 75% de todas as cepas de S. penumoniae, 
apresentando variação em seu domínio alfa-hélice N-terminal tanto em tamanho quanto em 
sequência entre as diferentes cepas (OGUNNIYI e PATON, 2015). Devido à esta 
variabilidade, PspC pode não parecer um candidato ideal à vacina (BAROCCHI et al., 2007). 
 
3.4 Autolisina (LytA) 
 A autolisina LytA é a maior autolisina pneumocócica caracterizada e uma das 
primeiras proteínas de ligação de colina extensivamente caracterizadas (OGUNNIYI e 
PATON, 2015). Estando entre os mais caracterizados fatores de virulência, a LytA é 
responsável pela autólise celular, na qual media a liberação de substâncias tóxicas que geram 
danos ao tecido do hospedeiro, causando então pneumonia, meningite ou bacteremia. Ela é 
também o primeiro exemplo de enzima autolítica bacteriana caracterizada a nível molecular, 
tendo sido extensivamente estudada pelas abordagens enzimática, genética e estrutural. 
Relatos indicam que LytA induz resposta protetora e como uma das candidatas potenciais a 
vacina, pode induzir resposta T-dependente e independente de sorotipos a uma ampla 
população alvo (YUAM et al., 2011). 
 
3.5 Proteína A de ligação de colina 
 A proteína A de ligação de colina (PcpA) é outra proteína pertencente ao grupo de 
proteínas de ligação de colina. É uma proteína de 79 kDa (quilodaltons) e suas características 
estruturais sugerem papéis nas interações proteína-proteína e proteína-lipídeo. A atuação da 
PcpA na aderência do pneumococo à nasofaringe humana e às células epiteliais dos pulmões 
já foi demostrada e estas ações podem ser inibidas por anticorpos humanos anti-PcpA. A 
imunização com PcpA pode conferir proteção significante em modelos murinos contra 
pneumonia e sepse. Uma atuação para os anticorpos anti-PcpA na proteção contra otite média 
já foi publicada e os níveis de anticorpos contra esta proteína aumentam ao longo do tempo 
em crianças após a exposição natural à colonização por pneumococos e otite média 
(OGUNNIYI e PATON, 2015). 
 
3.6 Adesina A de superfície pneumocócica (PsaA) 

 O genoma do pneumococo inclui mais de 30 lipoproteínas que estão localizadas sob a 
parede celular e da cápsula na S. pneumoniae. Estas lipoproteínas possuem diversas funções, 
sendo a mais comum é a de transportadores de cassetes de ligação de ATP (transportadores 
ABC) e muitas são importantes para o crescimento e sobrevivência do pneumococo in vitro e 
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in vivo. Além disso, diversas classes de genes de virulência em S. pneumoniae estão 
aparentemente correlacionados aos transportadores e na maioria das quais estão as ABC 
permeases (OGUNNIYI e PATON, 2015).  Dentre as lipoproteínas, se encontra a PsaA, tema 
deste trabalho. 

 A proteína PsaA (pneumococcal surface adhesin A) ou adesina A de superfície 
pneumocócica é uma proteína de superfície comum a todas as espécies de Streptococcus 
pneumoniae. Em sua forma natural possui 37.000 Daltons (37 kDa) e é composta por 309 
aminoácidos (RAJAM et al., 2008). Pertencente a um grupo de A até I de proteínas 
transportadoras de íons metálicos essenciais (Fe+2, Mn+2 e Zn+2), grupo das 
metalolipoproteínas. A PsaA exerce no peneumococo a função de suporte ao transporte de 
Mn+2 e Zn+2 para seu citoplasma (DE et al., 2000; BAROCCHI et al., 2007; OGUNNIYI e 
PATON, 2015). 

  Os primeiros estudos de imunização com uso de PsaA revelam significante proteção 
contra colonização nasofaríngea, mas pouca a modesta proteção contra infecção invasiva. 
Entretanto, a vacinação oral com PsaA encapsulado em microesferas de microalginato 
conferiu proteção contra colonização, pneumonia e septicemia em camundongos 
(BAROCCHI et al., 2007). 

   Análises comparativas de sequências revelaram que o gene que codifica a PsaA é 
altamente conservado entre diversos sorotipos capsulares de pneumococos, tornando-a um 
atrativo candidato à vacina proteica. Embora sua eficácia em imunogenicidade tenha sido 
verificada como inferior ao PspA, estudos demonstraram que imunização intranasal de 
camundongos com PsaA e adjuvantes fortes podem reduzir significativamente o nível de 
portadores nasofaríngeos de S. pneumoniae (OGUNNIYI e PATON, 2015). 
  Por seu alto grau de conservação entre os sorotipos e por induzir imunidade contra S. 
penumoniae, a PsaA permanece como importante candidato em uma formulação vacinal, uma 
vez que apresenta proteção contra colonização nasofaríngea, que é uma forma de aquisição da 
infecção pneumocócica tão importante quanto a por indivíduos infectados (DE et al., 2000; 
LARENTIS et al., 2011). 
 
3.7 Outras lipoproteínas 
 Lipoproteínas que se destacam como candidatas a vacinas são a proteína A de 
captação de ferro (PiuA) e a proteína A de aquisição de ferro (PiaA). Estudos genéticos 
identificaram que estas proteínas são acionadas no crescimento bacteriano e em modelos de 
virulência pulmonar e sistêmico. Também estão presentes em todos os sorotipos e a presença 
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de elevados níveis de PiuA e PiaA em pacientes na fase convalescente, além da resposta 
imune sorotipo independente, tornam estas proteínas candidatas promissoras (OGUNNIYI e 
PATON, 2015). 
 A proteína PotD é a proteína de ligação com soluto em um complexo ABC 
transportador (PotABCD) para poliaminas, importante nutriente para o pneumococo, também 
altamente conservada entre os sorotipos e revelada como essencial para a virulência e sepse 
em modelos murinos, se mostrando protetora contra colonização, pneumonia e sepse 
(OGUNNIYI e PATON, 2015). 
 
3.8 Proteínas Pht 
 Proteínas deste grupo são caracterizadas por apresentarem cinco a seis unidades de 
histidinas repetidas em suas sequências, e foram identificadas através de recursos de pesquisa 
genética nas sequências de S. pneumoniae (OGUNNIYI e PATON, 2015; BAROCCHI et al., 
2007). 
 Este grupo de proteínas (phtA, phtB, phtB e phtE), foi identificado como capaz de 
induzir anticorpos protetores contra sepse e óbito em camundongos. Evidências indiretas para 
a contribuição das proteínas Pht podem ser devidas aos estudos de mutagênese que sugerem 
um papel para as mesmas na progressão em enfermidades pulmonares (BAROCCHI et al., 
2007). 
 Imunização ativa em camundongos utilizando estes antígenos recombinantes foi 
altamente protetora contra colonização nasofaríngea, pneumonia e sepse. Deste grupo, a 
proteína considerada a mais promissora foi a PhtD, pela alta atividade protetora contra 
colonização nasofaríngea e com o mais alto nível de conservação entre todas as cepas de 
penumococo (OGUNNIYI e PATON, 2015). 

O conhecimento acerca destas proteínas se tornou possível em grande parte graças aos 
avanços nas tecnologias de mapeamento dos genomas microbianos.  
 O advento do estudo dos fatores genéticos pelo sequenciamento completo dos 
genomas revolucionou o estudo da patogênese e a aliança entre as inovações tecnológicas e a 
vacinologia convencional levou a um novo paradigma no desenvolvimento de vacinas 
(BAROCCHI et al., 2007). A Tabela 2, sumariza as informações sobre os antígenos proteicos 
candidatos a vacinas aqui citados. 
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Tabela 2: Proteínas candidatas a antígenos vacinais contra pneumonia pneumocócica 
Antígeno 
proteico 

Função Vantagens Limitações 

PspA Inativação do sistema 
complemento 

Anticorpos anti-Pspa são protetores 
contra sepse 

Reações cruzadas com 
mioglobina humana e 
variabilidade genética 
 

PspA+PsaA Inativação do complemento 
(PspA); transporte de íons 
metálicos (PsaA) 

Produção de anticorpos protetores 
em portadores – modelo animal 

Heterogeneidade da PspA 
entre as espécies. PsaA 
não detectado na 
superfície dos 
pneumococos estudados. 

PspC Aderência e colonização Anticorpos humanos de PspC 
recombinante com proteção contra 
sepse e portadores nasofaríngeos 
em camundongos. 

Variabilidade: apresenta 
11 grupos principais 

Pneumolisina Citolisina tiol-ativada, 
toxina formadora de poros 
em membranas 

Presente em todas as cepas Tóxica para humanos. 
Ply recombinantes são 
mais eficazes como 
adjuvantes proteicos que 
como antígenos 
protetores 

PiuA e PiaA Captura de ferro Reação cruzada antigênica – efeito 
protetor mais eficaz com uso da 
combinação de antígenos 

Sem dados disponíveis 

Proteínas Pht Opsonofagocitose mediada 
por anticorpo 

Alta proteção contra colonização 
nasofaríngea 

Avaliação racional para a 
formulação. PhtD 
apresenta modesta 
proteção contra o 
sorotipo 6ª de 
pneumococo 

Fonte: elaboração própria a partir de OGUNNIYI e PATON, 2015 e BAROCCHI et al.(2007). 
  

A técnica que possibilita a obtenção destas proteínas em maior escala é a sua 
expressão em sistemas heterólogos, através da técnica de DNA recombinante. Este recurso 
também soluciona a questão de heterogeneidade entre espécies ou não detecção, pois sua 
produção poderia ser realizada de forma controlada. 
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4. EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE PROTEÍNAS 
 
 Formulações contendo proteínas específicas não são facilmente obtidas a partir de seus 
hospedeiros naturais, sendo a expressão de proteínas recombinantes geralmente empregada 
como método (SORENSEN e MORTENSEN, 2005). Neste sistema de obtenção, a demanda 
por proteínas terapêuticas tem aumentado consideravelmente, pois as mesmas eram 
inicialmente obtidas de origem humana a partir de tecidos ou sangue, ou de origem animal. 
Entretanto, a obtenção de proteínas a partir de fonte animal ou humana apresenta uma série de 
desvantagens, tais como a indisponibilidade de quantidade para atender a demanda em 
produção industrial e o iminente risco de contaminação destes materiais. Sendo assim, a 
produção destas proteínas a partir de sistemas heterólogos se apresentou como uma alternativa 
mais segura em termos de controle das fontes de contaminação e de maior potencial de 
aumento de escala produtiva, além das alternativas de evolução para construção de produtos 
mais avançados em perfil terapêutico, ajustes no desenho da molécula e biodisponibilidade 
(SWIECH et al., 2012). O primeiro passo para a produção de uma proteína recombinante é 
obter o DNA desejado e promover sua replicação, em seguida em sistema de expressão 
selecionado ocorre a transcrição do DNA e a tradução da proteína a ser amplificada 
(DEMAIN e VAISHNAY, 2009) 
 Proteínas recombinantes para uso farmacêutico vêm sendo tradicionalmente 
produzidas a partir de sistemas de expressão tais como células de mamíferos, células de 
insetos, bactérias e leveduras, entre outros. Dentre os 27 biomedicamentos aprovados pelo 
FDA (Food and Drug Adiministration) entre 2008 e 2011, 18 (66,7%) são proteínas derivadas 
de cultivos de células, microrganismos ou animais transgênicos. Os demais são vacinas e 
insumos terapêuticos produzidos a partir da origem natural (SWIECH et al., 2012). 
 A Figura 3 ilustra o avanço da tecnologia recombinante dentre os biomedicamentos 
aprovados pela Agência americana FDA entre 1982 e 2012. Pelo apresentado, esta tecnologia 
vem se estabelecendo e consolidando espaço no mercado de insumos biológicos. 
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Figura 3: Novos biomedicamentos aprovados pelo FDA, 1982-2012. Fonte: READER (2013). 
 
 Dentre os sistemas de expressão em bactérias, a Escherichia coli (E. coli) continua 
sendo um sistema importante, a primeira escolha para investigações e desenvolvimentos 
iniciais em laboratório para uso comercial ou mesmo como comparador dentre várias 
plataformas de expressão (CHEN, 2012). A principal razão é o fato de este microrganismo ser 
geneticamente bem conhecido e com estudos estabelecidos em laboratório, sendo, portanto 
amplamente utilizado na indústria farmacêutica, requer sistemas de cultivo relativamente 
simples, obtendo alta densidade celular e com custo mais baixo comparado aos organismos 
eucariotos (TERPE, 2006; SORENSEN e MORTENSEN, 2005). As limitações principais 
deste sistema são o acúmulo de LPS (lipopolissacarídeo), as endotoxinas, que são pirogênicas 
para uso em humanos e outros mamíferos, exigindo purificações posteriores para a sua 
remoção em aplicações terapêuticas (TERPE, 2006) e a incapacidade característica da E. coli 
em secretar a proteína para o meio externo, também exigindo maior número de etapas para 
obtenção na forma ativa e purificada (CHEN, 2012), onde se incluem as modificações pós-
traducionais. Apesar destes obstáculos, a habilidade deste sistema recombinante em acumular 
proteínas em até 80% de seu peso seco o torna ainda uma opção de preferência em diversas 
situações (PACHECO et al., 2012). 
  A produção de proteínas recombinantes é uma seara em franca expansão e sem 
indícios de declínio. E, apesar das desvantagens citadas, a expressão em bactéria ainda pode 
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render frutos com o avanço tecnológico e estratégias em desenvolvimento para superá-las 
(CHEN, 2012). 

Em vacinologia, o acesso ao genoma dos microrganismos foi possível em 1995, 
quando Craig Venter publicou o genoma do primeiro organismo de vida livre. Esta técnica, 
considerada uma revolução, permitiu o desenvolvimento racional de vacinas a partir do 
sequenciamento do genoma utilizando um computador, sem a necessidade do cultivo de 
microrganismos específicos. Essa abordagem foi denominada de vacinologia reversa, usando 
como vantagem a sequência do genoma do patógeno para o desenvolvimento de vacinas 
(SETTE e RAPPUOLI, 2010).  

O primeiro patógeno a ser abordado pela vacinologia reversa foi o Meningococcus B 
(MenB). As informações genômicas do MenB, obtidas a partir do sequenciamento, foram 
analisadas e ao longo do genoma foram encontrados 600 potenciais antígenos. Estes foram 
testados para antigenicidade e as sequências aprovadas foram expressas em E.coli, com o 
auxílio da tecnologia de DNA recombinante. As sequências obtidas foram inoculadas em 
ratos, onde a partir da análise do soro de cada um estavam localizadas mais de 90 proteínas de 
superfície que eram até aquele momento desconhecidas. Dessas 90 proteínas, 29 foram 
capazes de induzir anticorpos eficazes no combate a bactérias in vitro. Com isso, esta técnica 
logo se tornou evidente, pois até o momento somente 12 antígenos de superfície estavam 
descritos na literatura, sendo desses 4 ou 5 com atividade bactericida (SETTE e RAPPUOLI, 
2010). 
 
5. A PROTEÍNA PsaA 
 
5.1 Características estruturais 
 Em sua forma natural possui 37.000 Daltons (37 kDa) e é composta por 309 
aminoácidos (RAJAM et al., 2008). Pertencente ao grupo das metalolipoproteínas, a PsaA 
exerce no peneumococo a função de suporte ao transporte de Mn+2 e Zn+2 para seu citoplasma 
(DE et al., 2000; BAROCCHI et al., 2007). 
 PsaA é uma parte da rota primária de aquisição de Mn+2 da S. pneumoniae e media a 
aquisição deste elemento traço essencial do ambiente extracelular, tendo a PsaA um papel 
vital na virulência e estudos revelaram que o bloqueio da PsaA com zinco ou cádmio 
dificultam o crescimento bacteriano devido ao rompimento da aquisição de Mn+2. Sua 
estrutura apresenta dois lóbulos N- e C- terminal (β/α)4- domínios ligados por uma hélice 
rígida, e seccionados por uma fenda na qual se ligam os íons Mn+2 (DEPLAZES et al., 2015). 
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 Por seu alto grau de conservação entre os sorotipos e por induzir imunidade contra S. 
penumoniae, a PsaA permanece como importante candidato em uma formulação vacinal, uma 
vez que apresenta proteção contra colonização nasofaríngea em portadores assintomáticos, 
que é uma forma de contágio da infecção pneumocócica tão importante quanto a por 
indivíduos infectados (DE et al., 2000; LARENTIS et al., 2011). 
 
5.2 Expressão heteróloga da proteína PsaA 

 A proteína recombinante a ser utilizada neste trabalho (PsaA) foi obtida a partir de S. 
pneumoniae sorotipo 14, sendo este sorotipo o mais prevalente no Brasil e também um dos 
mais prevalentes no mundo. Sua expressão em altas taxas em Eschericchia coli (E. coli) 
apresenta aplicação potencial para o desenvolvimento de uma vacina recombinante. Estudos 
relatam baixo rendimento em proteína PsaA na sua forma nativa a partir de S. pneumoniae e 
relatam rendimento 100 vezes maiores em sistemas de expressão em E. coli (LARENTIS, et 
al., 2011). 
 A proteína recombinante PsaA utilizada neste Trabalho é de origem dos projetos e 
publicações de Larentis e colaboradores (2011), que foi engenheirada sem a porção lipídica, 
permanecendo apenas com o domínio transmembrana proteico, possuindo 290 aminoácidos, 
peso molecular teórico de 32,5 kDa, caráter hidrofóbico e ponto isoelétrico igual a 5,0. Foi 
obtida por clonagem de um fragmento de 870 pares de base (870 bp) do tamanho do gene 
original de S. pneumoniae sorotipo 14. Este fragmento é capaz de codificar uma proteína sem 
os 21 primeiros aminoácidos que correspondem à porção da região transmembrana. A 
clonagem molecular e expressão foram previamente descritas no trabalho de Larentis e 
colaboradores (2011). 
 

 
6. PROCESSAMENTO DE SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS 
 
 Uma vez identificado, através de provas de conceito, um insumo farmacêutico ativo 
eficaz e que o mesmo seja purificado em grau suficiente para a aplicação, é necessário realizar 
sua formulação. 
 O objetivo global no desenvolvimento da formulação de uma proteína é transformar 
uma substância purificada em um medicamento ou vacina na forma de dose em uma condição 
estável e eficaz para administração em pacientes. Este processo é composto pela 
caracterização, determinando as propriedades físico químicas da proteína e condições de 
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estabilidade, permitindo alternativas de formulações com vários excipientes para assegurar a 
estabilidade, com prazos de validade comercialmente aceitáveis do material sob condições de 
estocagem definidas, seleção de sistemas de tampão, estabilizantes e antimicrobianos e uma 
embalagem primária adequada às condições de estocagem. Além disso, é necessário definir 
métodos analíticos que monitorem tal estabilidade após formulação e também solubilidade e 
toxicidade durante o período de validade determinado, definindo níveis aceitáveis para 
especificação e de quaisquer variações nos parâmetros (KAMERZELL et al., 2011; AMORIJ 
et al., 2012).  
 Em termos práticos, o maior desafio na formulação de uma proteína é identificar 
estratégias capazes de levar um produto estável rapidamente aos testes clínicos e estabelecer 
provas de conceito, otimizando dosagens e conhecendo como diferentes excipientes podem 
afetar a estabilidade em longo prazo (KAMERZELL et al., 2011). 
 Para proteínas empregadas como vacinas, pode-se afirmar que a vacina ideal apresenta 
formulação simples e estável, permitindo administração conveniente e que proporcione 
período de imunidade contra o patógeno o mais longo possível (AMORIJ et al., 2012).  
 Para o desenho de uma vacina eficaz, esta deve ser considerada como muito mais que 
um simples antígeno, pois, dependendo da imunogenicidade intrínseca do antígeno e da via de 
administração pretendida, decisões devem ser tomadas levando em consideração o possível 
uso de um adjuvante operando como sistema de liberação ou como potencializador da 
resposta imune. Exemplos típicos de sistemas de liberação são as nanopartículas, microesferas 
e lipossomas. Potencializadores são compostos naturais ou sintéticos que ativam diretamente 
células do sistema imune através de receptores e/ou rotas específicas. Sistema de liberação e 
potencializador juntos determinam a dimensão e qualidade da resposta do sistema imune inato 
e a absorção e processamento do antígeno na circulação (AMORIJ et al., 2012). 
 Com relação à eficácia, a resposta farmacológica a um medicamento está relacionada à 
sua concentração no sítio de ação pretendido. Contudo, a biodistribuição de uma substância é 
determinada essencialmente por suas propriedades físico-químicas. Uma distribuição 
inespecífica pode causar concentração do fármaco em órgãos, tecidos ou células saudáveis, 
originando sua toxicidade inespecífica. A nanotecnologia vem contribuindo no objetivo do 
envio do medicamento à região necessária com associação a sistemas carreadores como as 
nanopartículas poliméricas, que vem sendo investigadas como meio de formulação. Estas 
macromoléculas podem ser quimicamente ou fisicamente associadas aos medicamentos sob 
condições fisiológicas a fim de obter nano e microcompostos de propriedades físico-químicas 
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mais adequadas às aplicações a que se destinam e mantendo ainda suas propriedades 
biofarmacêuticas (POLHMANN et al., 2008; SALMASO e CALICETI, 2013). 

Dentre as técnicas de processamento e formulação disponíveis, o encapsulamento foi o 
selecionado para este trabalho, por se tratar de formulação de um princípio ativo 
originalmente na forma líquida e com via de mucosa como via de administração pretendida, 
em administração por inalação com absorção via mucosa, sendo necessária, portanto a 
formulação em cápsula e com emprego de uma matriz polimérica, a quitosana, capaz de 
adesão por esta rota de acesso ao sistema imune. 
 
7. TÉCNICAS DE ENCAPSULAMENTO 
 
 Técnicas de encapsulamento vem sendo amplamente exploradas nas indústrias 
farmacêutica, agrícola, alimentícia, cosméticos e têxtil e modernas tecnologias vês permitindo 
avanços nesta área. Sistemas de liberação controlada estão ocupando alguns espaços nas 
formulações convencionais, entretanto biodisponibilidade e estabilidade são ainda algumas 
das barreiras a serem superadas e o encapsulamento possui papel crucial em superá-las. 
Medicamentos encapsulados possuem papel importante na proteção dos ingredientes ativos 
contra degradação e controle na liberação específica do medicamento e encontram a melhor 
abordagem com a utilização de polímeros biodegradáveis, biocompatíveis, seguros e inertes. 
Os métodos de encapsulamento adequados devem ser selecionados baseados nas propriedades 
hidrofóbicas ou hidrofílicas dos fármacos (RIVAS, C., et al., 2017). 
 Diversos métodos para preparo de nanopartículas incluem duas etapas principais: na 
primeira etapa ocorre o preparo de uma emulsão e uma segunda etapa de preparo da 
nanopartícula. Esta segunda etapa é realizada por precipitação, gelificação de um polímero ou 
ainda pela polimerização de um monômero. De um modo geral, o princípio aplicado para a 
segunda etapa dá o nome da técnica de encapsulamento executada (VAUTHIER & 
BOUCHEMAL; 2009). 
 A Figura 4 ilustra as possíveis rotas para a construção das nanopartículas poliméricas 
(NPP). 
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FIGURA 4: Rotas para preparação de NPP. FSC: tecnologia de fluido supercrítico; PRC: polimerização radicalar 
controlada. Fonte: adaptado de RAO & GECKELER (2011). 
 
 
7.1 Técnicas de dispersão de polímeros pré-formados 
 
7.1.1 Evaporação de solvente 

Soluções de polímeros são preparadas em solventes voláteis e a emulsão é formulada e 
convertida numa suspensão de NPP na evaporação do solvente, que permite que o polímero se 
difunda através da fase contínua da emulsão (RAO & GECKELER, 2011). 
 
7.1.2 Nanoprecipitação 
 Considerado um procedimento simples para a produção de nanopartículas lipídicas e 
com potencial para aumento de escala. Nesta técnica o lipídeo sólido é disperso em solventes 
orgânicos solúveis em água, tais como etanol ou acetona e posteriormente dissolvido em água. 
A supersaturação de lipídeos no sistema água/solvente é alcançada e, sob condições 
apropriadas, leva a precipitação dos lipídeos sólidos como nanopartículas. Foi uma técnica 
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bastante explorada para a produção de NPP para obtenção de partículas menores e uniformes 
(DONG, et al; 2012). 
 
7.1.3 Salting-out 
 Nesta técnica o solvente orgânico utilizado na dispersão é totalmente miscível em 
água, tal como a acetona. A suspensão polímero solvente é emulsificada em fase aquosa com 
alta concentração de sal (cloreto de magnésio, cloreto de cálcio) ou sacarose. A solução 
aquosa saturada evita a mistura do solvente com a água. Proceder diluição e gotículas da 
emulsão em grande quantidade de água resulta em repentina queda na concentração de sal na 
fase contínua, levando à extração do solvente orgânico e precipitação do polímero, que deve 
ter sido previamente preparado contendo o medicamento de interesse. Este método é indicado 
para medicamento lipofílicos e a escolha do agente para salting-out exerce impacto 
importante no tamanho da partícula e na eficiência da encapsulação (ZHANG, et al; 2013). 
 
7.1.4 Diálise 

 Utilizada para preparo de NPP de tamanho reduzido e distribuição de tamanho 
mais estreita. Nesta técnica o polímero é dissolvido em um solvente orgânico e inserido em 
um tubo de diálise com porosidade correspondente a um peso molecular específico. A diálise 
é executada contra um não solvente miscível com o formador miscível (dentro da membrana). 
O deslocamento do solvente dentro da membrana é realizado com progressiva agregação do 
polímero devido à perda de solubilidade e com formação de suspensões homogêneas de 
nanopartículas dentro da membrana (RAO & GECKELER, 2011). 
 Apesar de ser uma técnica com resultado mais preciso, não se apresenta muito viável 
para aplicação em larga escala. 
 
7.1.5 Tecnologia de fluido supercrítico 

 O desenvolvimento desta tecnologia se deu pela observação de que todas as 
técnicas usualmente adotadas se baseiam no uso de solventes orgânicos, sendo, portanto 
válida a opção por insumos ambientalmente mais seguros. Esta tecnologia apresenta potencia 
de produção de NPP com alta pureza e ausente de traços de solvente orgânico. São dois os 
processos principais que utilizam esta tecnologia: rápida expansão de solução supercrítica e 
rápida expansão de solução supercrítica em um solvente líquido (RAO & GECKELER, 
2011). 
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7.2 Técnicas de polimerização de monômeros 
 
7.2.1 Polimerização por emulsão 
 É a técnica mais comum para a produção de diversos materiais poliméricos. O uso de 
água como meio de dispersão é ambientalmente mais aceitável e permite boa dissipação de 
calor no curso do processo (RAO & GECKELER, 2011). Dependendo do sistema 
emulsificado (de nanoemulsão a macroemulsão) usado, o tamanho da partícula e a carga de 
medicamento podem variar. Dupla emulsão pode ser empregada para preparar sistemas 
vesiculares contendo um revestimento e um núcleo. Após a emulsificação, diversos métodos 
podem ser adotados para precipitar o polímero a partir das partículas densamente carregadas 
com medicamento (ZHANG, et al; 2013). 
 
7.2.2 Mini emulsão 

 Uma formulação típica usada na polimerização por mini emulsão consiste de 
água, mistura de monômero, co-estabilizador, surfactante e iniciador. A diferença básica entre 
emulsão e mini emulsão é o emprego de compostos de baixa massa molecular como co-
estabilizadores e também o uso de sistemas de alto cisalhamento, tais como o ultrassom, pois 
requerem esta condição para atingir o estado estável, com tensões interfaciais bem superiores 
a zero (RAO & GECKELER, 2011). 
 
7.2.3 Micro emulsão 

 Nova abordagem para preparo de partículas na escala manométrica. Embora 
possa parecer similar à emulsão, por produzirem partículas poliméricas coloidais de alta 
massa molar, esses métodos são muito diferentes quando comparados em cinética. A 
polimerização por emulsão exibe três intervalos de taxa de reação e dois são detectados na 
micro emulsão. Partícula e número médio de cadeias por partícula são considerados menores 
na micro emulsão. Na micro emulsão um iniciador solúvel em água é adicionado à fase 
aquosa de uma micro emulsão termodinamicamente estável contendo micelas. A 
polimerização se inicia a partir desta condição estável e com altas concentrações de sistema 
surfactante, que apresenta tensão na interface água/óleo próxima de zero e as partículas são 
completamente recobertas com surfactante, por ser utilizado em altas quantidades. 
Inicialmente, cadeias poliméricas são formadas apenas em algumas gotículas, pois a iniciação 
não ocorre simultaneamente em todas as microgotas. Em seguida, as influências osmóticas e 
elásticas das cadeias desestabilizam a micro emulsão e levam a um aumento no tamanho da 
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partícula, formação de micelas vazias e nucleação secundária, sendo a micro emulsão afetada 
pelo tipo e concentração de iniciador, pelo surfactante e pelo monômero e sua temperatura de 
reação, que alteram a cinética e as propriedades da NPP (RAO & GECKELER, 2011). 

 
7.2.4 Polimerização interfacial 
 Esta técnica ocorre com a formação de um filme polimérico na interface entre duas 
fases não miscíveis da reação de dois monômeros estando cada um dissolvido em uma das 
fases. Para obter nanocápsulas por polimerização interfacial, a reação é realizada na interface 
das gotículas de óleo dispersas na fase aquosa de uma emulsão, gerada por técnica de 
emulsificação espontânea. A fase orgânica é geralmente composta por um solvente miscível 
em água, o monômero lipofílico, o óleo e um surfactante lipofílico enquanto a fase aquosa 
contém água, o monômero hidrofílico e um surfactante hidrofílico. Uma vez que há 
monômeros em ambas as fases, a condensação ocorre na interface durante a mistura das duas 
fases. A espessura da parede da nanocápsula e porosidade, que são características importantes 
na carga, proteção e liberação de medicamentos são dependentes da concentração do 
monômero e seu peso molecular (VAUTHIER & BOUCHEMAL, 2009). 
 
7.2.5 Polimerização radicalar controlada 

 A principal limitação da polimerização radicalar é a ausência de controle sobre 
a massa molar, a distribuição de massa e as funcionalidades dos terminais na arquitetura 
macromolecular. A polimerização radicalar controlada (PRC) se apresenta como nova 
alternativa utilizando técnicas de polimerização já estabelecidas. Os fatores mais importantes 
que contribuem nesta tendência são a constatação do peso das questões ambientais, que levam 
ao uso de polímeros hidrofílicos e solventes tais com água e dióxido de carbono supercrítico. 
Esta polimerização pode ser realizada industrialmente com sistemas aquosos dispersos e 
especificamente em polimerização por emulsão. O objetivo principal é controlar as 
carcterísticas do polímero em termos de dimensões, arquitetura e função, com obtenção de 
NPP com tamanhos de partícula mais precisos e controle de distribuição de tamanho, fatores 
cruciais para o sucesso comercial da técnica PRC no futuro (RAO & GECKELER, 2011). 
 
7.3 Considerações para o uso das nanopartículas na indústria 
 
 O objetivo principal da pesquisa e desenvolvimento de nanopartículas poliméricas na 
indústria farmacêutica é o de fornecer novas abordagens para prevenção e tratamento de 
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enfermidades. Entretanto a comercialização destes materiais enfrenta importantes obstáculos, 
tais como: 

 deficiências no controle de qualidade; 
 separação das formas indesejadas na formulação das nanoestruturas; 
 questões relacionadas ao aumento de escala; 
 melhorias na produção em escala; 
 reprodutibilidade na produção a cada lote, em termos de distribuição por tamanho de 

partículas, carga, porosidade e massa; 
 elevado custo de produção; 
 informações ainda reduzidas quanto à interação entre nanosistemas e células vivas 

(biocompatibilidade e toxicidade); 
 incertezas nos investimentos das indústrias farmacêuticas em nanoterapêuticos 

(RIVAS, C., et al., 2017). 
 Desta forma, estudos mais robustos de conversão de nanopartículas em escala 
industrial precisam ser realizados a fim de obter mais espaço em pesquisas e investimentos, 
para que mais produtos se tornem viáveis no mercado. 
  
 
8. O SISTEMA IMUNE DE MUCOSA 
 

O sistema imune de mucosa é completamente equipado com células capazes de 
responder às infecções do trato gastrintestinal, respiratório e urogenital. Em comparação entre 
sistemas imunes do organismo, o sistema imune de mucosa alcança a maturidade mais 
rapidamente, pois recém-nascidos alcançam níveis de capacidade imunológica em mucosa 
antes dos 3 meses de idade e experimentos em ratos em idade mais avançada, demonstraram 
maior atividade no sistema imune de mucosa do que em outros sistemas. Portanto, a 
vacinação de mucosa pode ser mais eficiente que a vacinação sistêmica, por sensibilizar tanto 
o sistema imune de mucosa quanto todo sistema imune (VANCOTT et al., 1996).  
 O sucesso na obtenção de um sistema imune de mucosa depende dos seguintes 
critérios: 

 Direcionamento efetivo do antígeno para o sítio de indução imune de mucosa; 
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 Elevação da resposta imune de mucosa pelo uso de vacinas com cepas vivas e 
atenuadas, antígenos em sistemas de liberação (delivery systems) ou 
imunomoduladores de mucosa tais como enterotoxinas bacterianas e citocinas; 

 Eleição de regime e rota de imunização que induza a resposta desejada nos sítios de 
mucosa e preferencialmente no sistema imune como um todo (DIETRICH, 2003). 

 
 Dentre as vacinas registradas (Tabela 3), a imunização via mucosa foi desenvolvida 

majoritariamente para administração oral, tais como as vacinas bacterianas contra cólera e 
febre tifóide; as vacinas virais contra poliomielite e mais recentemente rotavírus. Tais vacinas 
são formuladas com organismos inteiros inativados ou vírus atenuados (DIETRICH, 2003). 

 
Tabela 3: Vacinas licenciadas contra infecções de mucosa 
Infecção Vacina Via de imunização Nome comercial e 

Fabricante 
Poliomielite Vacina pólio inativada 

Vacina pólio vírus vivo atenuado 
Subcutânea/intramuscular 
Oral 
 

Vacina Salk 
Many 

Cólera Subunidade da toxina B e V. cholerae 01 
inativado de células inteiras 
V. cholerae 01 vivo atenuado 

Oral 
 
 
Oral 
 

Dukoral (SBL Vaccin) 
 
 
Orochol (Bern, SSVI) 

Febre tifóde Polissacarídeo VI 
Ty21 vacina agente vivo atenuado 

Subcutânea/intramuscular 
Oral 
 

typhimVi (Aventis) 
Vivotif (Bern, SSVI) 

Rotavírus Monovalente – vírus vivo atenuado, cepa 
de rotavirus humano 
Pentavalente – vacina de vírus vivo 

Oral 
 
Oral 
 

RotaRix (GSK) 
 
RotaTeq (Merck) 

Influenza Virus vivo atenuado Nasal Flumist (MedImmune) 
Fonte: adaptado de PAVOT et al. (2012) 

 
 Para a vacina pneumocócica polissacarídica, estudos publicados em 1996, 

demonstraram a eficácia do uso do polissacarídeo pneumocócico sorotipo 23. A proteína 
purificada administrada por via oral em doses relativamente baixas gerou anticorpos 
específicos sistêmicos IgM que foram comparáveis aos anticorpos gerados por vacinação 
sistêmica. Portanto, a vacinação de mucosa com antígeno polissacarídico oferece a 
possibilidade de indução de imunidade em dois sítios-chave, o de mucosa, que é geralmente a 
porta de entrada do pneumococo e o de circulação sistêmica, onde a bactéria invasiva 
atravessa aos tecidos secundários gerando a enfermidade (VANCOTT et al., 1996). 

 No estado da arte encontra-se também a patente US 2011/0159030 A1 que descreve 
um sistema de imunização com possibilidade de administração intranasal. Esta patente 
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descreve um sistema de imunização combinada contra os patógenos Haemophilus influenzae, 
Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae, compondo uma vacina contra meningites 
bacterianas. 
 
9. O POLÍMERO QUITOSANA 
 
9.1 Características físico-químicas 
 A quitosana é um polissacarídeo catiônico natural, renovável e apresenta diversas 
aplicações nos campos biofarmacêutico e biomédico, devido às suas características 
favoráveis, tais como não-toxicidade, biocompatibilidade, e propriedades tais como a 
bioadesão (RÉ, 2007), propriedade fundamental para um sistema de administração inalatória. 
 Trata-se de um biopoliaminosacarídeo linear obtido a partir da desacetilação alcalina 
da quitina (SINHA et al., 2004). Neste processo as condições utilizadas irão determinar o peso 
molecular do polímero e o grau de desacetilação (DASH, et al., 2011). 
  É o segundo polissacarídeo natural de ocorrência mais abundante, depois da celulose, 
sendo o principal componente da camada protetora de alguns crustáceos e está presente na 
parede celular de alguns fungos (SINHA et al., 2004).  
 A quitosana possui estrutura similar à celulose, sendo ambas compostas por ligações 
monossacarídicas lineares (β 14) e se diferencia da celulose por ser composta por 2-amino-
2-desoxi- β-D-glucano combinado a ligações glicosídicas (AGNIHOTRI et al., 2004). 
 A Figura 5 apresenta a estrutura unitária da quitosana em [poli (β 14-D-
glicosamina)]: 
 

 
FIGURA 5: Estrutura unitária da quitosana. Fonte: adaptado de AGNIHOTRI et al. (2004) 
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 Os grupamentos amina primários conferem propriedades específicas à quitosana que 
são de interesse para aplicações farmacêuticas, por apresentar carga positiva, diferente de 
diversos outros polímeros naturais e por suas características mucoadesivas (AGNIHOTRI et 
al.,2004). 
 Quitosana é uma base fraca e insolúvel em água e em solventes orgânicos, entretanto, 
é solúvel em soluções acidificadas a pH inferior a 6,5, o qual pode converter as unidades de 
glicosamina à forma solúvel R-NH3+. Forma precipitado em soluções alcalinas ou 
polianiônicas e forma gel a baixos valores de pH (SINHA et al., 2004).  
 A Figura 6, a seguir representa as diferenças estruturais mencionadas: 
 

 
                    FIGURA 6: Estruturas da quitosana em função do pH. Adaptado de DASH et al. (2011). 
  
 Em valores de pH abaixo de 6, os grupos amino são protonados conferindo à quitosana 
comportamento policatiônico. Por outro lado, em valores de pH mais altos, acima de 6,5, as 
aminas da quitosana estão desprotonadas e reativas, demostrando a versatilidade do polímero 
(DASH et al., 2011). 
 Estruturalmente, tal comportamento é elucidado com as diferenças representadas pelas 
proporções relativas de resíduos de N-acetil-D-glicosamina e D-glicosamina, provenientes de 
mudanças estruturais específicas. Esta diferença na estrutura origina produção de diferentes 
lotes de quitosana, que são distinguidos pelo peso molecular e grau de desacetilação. Tais 
fatores afetam diretamente as propriedades físicas e biológicas do polímero. A quitosana 
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comercial possui duas apresentações: alto e baixo peso molecular. A quitosana de baixo peso 
molecular é caracterizada por peso entre 20 e 190 kDa, com grau de desacetilação menor que 
75%. A quitosana de alto peso molecular possui peso entre 190 e 375 kDa e grau de 
desacetilação maior que 75% (DASH et al., 2011).  
 
9.2 Aplicações em substâncias bioativas e imunobiológicos 
 A quitosana tem sido tema de diversas pesquisas relacionadas a uma gama de 
materiais biológicos, incluindo liberação controlada de medicamentos, liberação controlada de 
genes, aplicações como cicatrizante e antimicrobiano, além de engenharia de tecidos e 
liberação de vacinas. Relatos apontam o uso da quitosana como de extrema versatilidade para 
estas diversas aplicações, podendo ser formulada como hidrogel, micro ou nanopartículas, 
assim como uma infinidade de derivados com propriedades bioquímicas customizadas podem 
ser preparados por conjugação. Desta forma este polímero encontra-se entre os biomateriais 
mais bem estudados, com cerca de 2000 publicações na literatura médica em 2013 usando 
quitosana como palavra-chave (KOPPOLU et al., 2014). 
 Além de biocompatível e biodegradável, a quitosana é um biopolímero mucoadesivo 
com propriedades de potencializador  de absorção, o que eleva a imunogenicidade de sistemas 
de liberação nasal de antígenos. Possui ainda propriedades de expandir as junções firmemente 
formadas entre células epiteliais e mucoadesividade natural, o que fez com que esta 
substância fosse considerada como uma grande opção para projetos de sistemas de 
formulação de antígenos de subunidade ou peptídeos. A quitosana e seu derivado solúvel em 
água (chitosana trimetilada, TMC), se apresentaram como candidatos a preparação de 
nanovacinas intranasais (DOAVI et al., 2016). 
 Dentre os estudos para desenvolvimento de vacinas de administração inalatória, tendo 
a quitosana em suas formulações pode-se citar: 

 Vacina contra gripe: DZUNG e colaboradores descreveram em 2011 um sistema de 
imunização no qual demonstraram a eficácia de nanopartículas de quitosana em 
estimular anticorpos específicos contra antígenos de influenza H1N1 em 
camundongos.  Ainda contra gripe (influenzae), em 2012/2013 foi registrada no 
mercado norte-americano a vacina inalatória Flumist®, pelo laboratório MedImmune, 
tendo quitosana em sua composição (KOPPOLU et al., 2014); 

 Vacina contra difteria: estudos McNEELA e colaboradores constataram em 2001 que 
o desenvolvimento de uma alternativa por via de mucosa para a dose de reforço com o 
antígeno anti-diftérico altamente purificado CRM197 em formulação com quitosana é 
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capaz de eliminar alguns efeitos colaterais associados à vacinação convencional, 
podendo ser mais aceita para doses de reforço mais frequentes contra difteria; 

 Vacina contra tétano: o antígeno toxóide tetânico foi utilizado como modelo para 
nanopartículas vacinais utilizando derivados de quitosana na formulação por SAYIN e 
colaboradores em 2008, descrevendo incrementos na resposta imune de mucosa; 

 Vacina contra hepatite B: BORGES e colaboradores descreveram em 2008 que a 
associação do antígeno recombinante de superfície contra hepatite B (HBSAg) com 
alginato revestido em nanopartículas de quitosana e administrado por via intranasal em 
camundongos proporcionou aumento na resposta imune humoral, o que não ocorreu 
com uso de HBsAg puro. 
Dos exemplos citados acima, pode-se constatar que a imunização por via intranasal 

vem sendo bastante explorada e a quitosana, por suas características já descritas é o polímero 
de eleição para as formulações vacinais. 

O maior desafio no uso deste polímero está em sua limitação pela instabilidade em 
meio aquoso. Agregação e fusão das partículas são frequentemente relatadas após estocagem 
destes sistemas formulados. Além disso, são descritas a hidrólise do polímero e perda do 
princípio ativo da partícula. Desta forma a estabilização do sistema também vem sendo 
explorada, de modo que o produto possa alcançar um tempo de prateleira satisfatório 
(BEXIGA et al., 2017). 

Nesta evolução, desde Pasteur, vacinas têm sido desenvolvidas usando abordagens 
empíricas, com uso em sua maioria do próprio microrganismo inativado ou atenuado, sendo 
seguidas por vacinas de componentes purificados do patógeno (vacinas de subunidades), 
toxinas detoxificadas ou polissacarídeos. Durante as últimas três décadas, subsequentes ondas 
de novas tecnologias permitiram conquistas antes impossíveis, em que se incluem as de 
tecnologias recombinantes, glicoconjugadas e um dos temas da atualidade em vacinologia é a 
busca por novos adjuvantes. Por mais de 70 anos os sais de alumínio foram os únicos 
adjuvantes licenciados mundialmente para uso humano e nas últimas décadas outras 
composições ocupam espaço de mercado, tais como lipossomas e emulsões água-óleo 
(RAPPUOLLI et al., 2011). 

 Este cenário representa para a indústria oportunidades de crescimento resultante dos 
conhecimentos atuais das complexidades do sistema imune e das poderosas técnicas de 
biologia molecular. Além disso, avanços no mapeamento genético permitem melhor 
compreensão não só da patogênese, mas também das razões para as variações de resposta 
imune durante os ensaios clínicos. Portanto, observa-se que o desenvolvimento de vacinas se 
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tornou tema de tecnologia intensiva, contando com imunologistas, biólogos, engenheiros 
químicos para a produção de antígenos altamente purificados, seguros e viáveis a serem 
submetidos à produção industrial de modo economicamente viável e com aprovação dos 
órgãos regulatórios (KEITH et al., 2013). 

 Além das questões tecnológicas, deve-se ter em mente as questões de mercado, pois as 
faixas de expectativa de vida estão se modificando e um importante grupo alvo para 
desenvolvimento de vacinas são os idosos, pois o sistema imune deste grupo está mais 
vulnerável às diversas infecções para os quais haviam sido previamente imunizados e dentre 
estas se encontra a pneumonia (RAPPUOLLI et al., 2011). 
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OBJETIVOS 
 
 
 
OBJETIVOS GERAIS 
 Produzir, purificar e formular por encapsulamento a proteína  adesina A se superfície 
pneumocócica (PsaA) recombinante para ser considerada como candidata a vacina contra 
pneumonia pneumocócica com potencial eficácia por absorção via mucosa nasal. 
 
 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propor um protocolo de expressão da PsaA recombinante em alto grau de 
pureza para uso humano que se apresente viável para aplicação industrial; 

 Determinar teores de endotoxina e DNA residual da solução de PsaA 
purificada, avaliando a segurança do produto gerado no processo proposto; 

 Realizar a formulação por encapsulamento em quitosana da PsaA purificada; 
 Realizar a caracterização físico-química da PsaA purificada em sua 

formulação, por tamanho de partícula e potencial zeta; 
 Identificar imunologicamente a proteína na formulação, por dot blotting  e 

western blotting e sua perspectiva potencial como antígeno vacinal. 
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MATERIAIS E METODOLOGIAS 
 

     Todos os experimentos de produção de biomassa, purificação e formulação foram 
realizados no Laboratório de Tecnologia Recombinante (LATER), no Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), Unidade pertencente à Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ). As metodologias de eletroforese foram em sua maioria realizadas no 
Laboratório de Macromoléculas (LAMAM), também em Bio-Manguinhos. As caracterizações 
por tamanho de partícula foram realizadas no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e 
as análises de potencial zeta no Centro de Ciências da Saúde (CCS) na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 As metodologias de transformação bacteriana, cultivo para expressão da proteína e 
análise por eletroforese foram executadas tendo como modelo as publicações de Larentis e 
colaboradores (2011) e Larentis e colaboradores (2012), no grupo de Projeto de Ana Paula 
Argondizzo e Ariane Leite Larentis, do Laboratório de Tecnologia Recombinante, em Bio-
Manguinhos. 

 
1. EXPRESSÃO PROTEÍCA 
1.1 Materiais e reagentes empregados 
1.1.1  Plasmídeo e sistema de expressão 

O gene PsaA de S. pneumoniae sorotipo 14 (cepa 1871, SIREVA Project/Canada) foi 
expresso em células de E. coli BL21 (DE3) Star, por indução com IPTG do plasmídeo pET 
28a (Novagen). A clonagem foi realizada pelo grupo do LATER  e o trabalho está descrito em 
Larentis et al (2011). 
1.1.2 Equipamentos 
- Cabine de fluxo laminar TROX Technik 
- Centrífuga Eppendorf 5417R 
- Centrífuga Eppendorf 5810R 
- Eletroporador BIO-RAD micropulser 
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- Espectrofotômetro THERMO 
- Estufa 37 ºC FANEN 502 
- Fermentador Fogale Biopod f800 
- Freezer -20 ºC ELETROLUX F250 
- Freezer -70 ºC THERMO Forma 86 
- Leitor de placas TECAN Sunrise 
- Shaker INOVA 44 
1.1.3 Reagentes 
- Meio TB (Terrific Broth) composição:  

24 g/L de extrato de levedura (Becton Dickinson and Company);  
12 g/L de triptona (Becton Dickinson and Company);  
12,67 g/L de fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) (Merck);  
2,31 g/L de fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) (Merck); 
0,4% de glicerol (Invitrogen) 
suplementado com 50 µg/mL de canamicina (Sigma) e 1% de glicose (Merck) 

- Ágar LB (Luria Bertani) (Sigma), composição: 
 10g/L de  agar 
 5 g/L de cloreto de sódio 
 10 g/L de triptona,  
 5 g/L de extrato de levedura 
suplementado com canamicina (Sigma) (50 µg/mL) 
- IPTG (isopropil tio beta galactopiranosídeo) (Promega) 
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- Antiespumante polidimetil solano modificado (Momentive) 
1.2 Metodologias 
1.2.1 Transformação bacteriana 
 A transformação bacteriana é uma técnica que tem por objetivo inserir um plasmídeo 
contendo o gene de interesse ao processo em célula competente. Uma maneira de se regular a 
entrada e a saída de substâncias na célula é a abertura de poros na membrana plasmática por 
meio da chamada eletroporação, que consiste na aplicação de campos elétricos externos às 
células. A existência de um campo elétrico externo à membrana plasmática ocasiona a 
reorientação das suas moléculas de lipídeos, levando à permeabilização da sua estrutura. 
(SILVA, 2011). Foi realizada seguindo o seguinte procedimento: 

Uma alíquota de 50 µL de células de E. coli BL21 (DE3) Star estocada a -70ºC em 
glicerol foi descongelada e a este volume foram adicionados 2 µL de suspensão contendo 
plasmídeo pET 28a; a suspensão foi transferida para a cubeta e submetida à eletroporação, 
com amplitude de campo elétrico 2,49 kV e largura de pulso 4,60 mS. A fim de reestabelecer 
as células, a suspensão foi transferida da cubeta para um tubo de 15 mL contendo 450 µL de 
meio LB líquido, sem adição do antibiótico. O sistema foi incubado em shaker a 37 ºC e com 
agitação de 200 rpm por 1 hora.  Ao final deste período, o cultivo foi plaqueado em 3 placas 
de LB ágar com Canamicina, a fim de se obter colônias isonadas, nas seguintes diluições: 
 - 1ª placa: cultivo puro 
 - 2ª placa: cultivo diluído 1:10 em TB 
 - 3ª placa: cultivo diluído 1:50 em TB 

As placas foram incubadas em estufa a 37 ºC por um período de 16 horas e após este 
período, a transformação bacteriana foi confirmada pelo crescimento de colônias nas 3 placas 
incubadas. 
1.2.2 Preparo do banco de células mãe (Master Seed) 
 De cada placa LB ágar com as células transformadas foi selecionada uma colônia e 
cada uma foi transferida para um tubo de 15 mL contendo 5 mL de meio TB+canamicina. Os 
tubos foram incubados em shaker (37 ºC, 200 rpm) por 6 horas. O cultivo foi distribuído em 
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criotubos contendo 500 µL glicerol estéril 50% diluído em meio TB, com 500 µL de cultivo 
em cada, totalizando 12 criotubos, que foram estocados a -70 ºC. 
1.2.3 Verificação da expressão de PsaA no banco de células mãe 

Uma alíquota de 10 µL de células recombinantes estocadas em glicerol foram 
inoculadas em 10 mL de meio TB, suplementado com 50 µg/mL de canamicina (proporção 
1:1000) em tubo de 50 mL por 16 horas em shaker a 37 ºC e 200 rpm.  Foram realizadas 2 
réplicas (E1 e E2) do pré-inóculo. A densidade ótica final observada (a 600 nm) foi de 2,92 
para E1 e 3,29 para E2. Após as 16 horas, 2,5 mL de cada pré-inóculo foram transferidos para 
Erlenmeyeres de 500 mL contendo 125 mL de meio TB+canamicina (proporção 1:50), que 
foram incubados em shaker a 37ºC e 200 rpm.  

Com 2 horas de cultivo, foram observadas as densidades óticas (600 nm) em E1 e E2. 
Foi adicionada solução de IPTG a concentração de 1 mM e o sistema foi mantido para 
expressão por mais 4 horas. Foram retiradas amostras antes da indução com IPTG e após as 4 
horas de expressão para análise por eletroforese.  
1.2.4 Preparo do banco de células de trabalho (working seed)  

Uma vez confirmada que as células de E. coli foram transformadas e expressam a 
proteína de interesse, outro criotubo foi selecionado para o preparo do estoque de trabalho, a 
partir do qual são realizados cultivos para a produção de PsaA em quantidade a ser purificada 
e processada para desenvolvimento deste trabalho. 

Tubo de 50 mL contendo 10 mL de meio TB+canamicina foi inoculado com 10 µL de 
células. O sistema foi incubado em shaker por 6 horas a 37 ºC e 200 rpm. A 3 mL do cultivo 
foram adicionados 3 mL de solução de glicerol 50% diluído em meio TB, gerando 6 mL de 
suspensão.  O estoque trabalho foi preparado com 20 criotubos contendo 200 µL de 
suspensão cada. Os tubos foram estocados por 12 h em freezer -20 ºC, sendo posteriormente 
transferidos para freezer -70 ºC. 
1.2.5 Verificação da expressão de PsaA no estoque trabalho 
 Foi realizado um cultivo para verificar a expressão da proteína de interesse no estoque 
trabalho a fim de assegurar que, tal como no estoque mãe, as células do estoque de trabalho 
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também expressam a proteína de interesse, garantido sua utilização nas fermentações para a 
produção da PsaA. 
 Foi realizado um pré-inóculo de 10 mL a 37 °C e 200 rpm por 16 h, sendo verificada a 
DO600 final. Para a expressão, 1 mL do pré-inóculo foi transferido para 50 mL de meio em 
Erlenmeyer de 250 mL. Com 2 horas e 10 minutos de cultivo (a 37 °C e 200 rpm) foi 
observada DO600 na faixa estabelecida para indução com 50 µL de IPTG, e expressão em 4 
horas, tendo sido verificada a DO600 final e volume final, que foi centrifugado a 4000 rpm em 
10 °C por 20 minutos em centrífuga Eppendorf 5810R. O pellet foi estocado a -20 °C. 

 
1.2.6 Teste de viabilidade e sequenciamento para os bancos de células estoques mãe e 
trabalho 
 O teste de viabilidade foi realizado a fim de quantificar as células em cada um dos 
estoques formados, em termos de UFC/mL (unidades formadoras de colônia por mililitro). A 
partir de um resultado inicial de viabilidade, é possível monitorar a estabilidade das células 
estocadas e também permite uma verificação da estabilidade plasmidial. 
 O teste foi realizado na seguinte sequência de atividades: 

 Dois Erlenmeyeres de 500 mL contendo 100 mL de meio TB e 100 µL de solução de 
canamicina foram incubados com 100 µL de células do estoque mãe e 100 µL de 
células do estoque trabalho. 

 O sistema foi incubado nas mesmas condições dos cultivos anteriores por 6 horas. 
 Uma alíquota de 100µL de cada cultivo foi transferida para tubo contendo 900 µL de 

meio TB, obtendo-se amostra com diluição 1:10 (10-1); 
 A partir desta diluição, foram realizadas diluições sucessivas até 10-9, com meio TB; 
 10 µL das diluições 10-5 a 10-8 foram inoculadas em duplicatas em placas de LB ágar 

com canamicina; 
 As placas foram incubadas a 37ºC por cerca de 16 horas a fim de obtenção de colônias 

isoladas; 
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 Foi realizada a contagem das colônias obtidas em cada placa e para o resultado, foi 
utilizada a média das duplicatas; 

 Para a obtenção do resultado foi utilizada a seguinte relação: 
Viabilidade = [média de colônias/vol inoculado (mL)] x diluição utilizada 

Os dois cultivos foram centrifugados separadamente e as biomassas encaminhadas 
para a análise de sequenciamento. 

O teste de sequenciamento foi realizando usando o sistema Miniprep, QIAGEN®, 
seguindo as indicações do fabricante. Para a análise das sequências obtidas, em comparação 
com as sequencias dos genes de pneumococos, foi utilizado o programa “SeqManII versão 
5.05” (DNAStar, Inc.) para alinhamento entre as sequencias. Ambas as fitas foram 
sequenciadas para resolver compressões e ambiguidades. 

 
2. ESTUDOS DE  OBTENÇÃO DA PROTEÍNA 
 A produção por expressão heteróloga da PsaA está dividida nas seguintes macro-
etapas: 

 Pré-inóculo; 
 Fermentação para crescimento bacteriano antes da indução em tempo pré-

determinado; 
 Expressão da PsaA por indução em tempo pré-determinado; 
 Centrifugação do cultivo e estocagem dos pellets de biomassa úmida; 

A fim de comparar a produtividade (produção de biomassa em função do tempo) entre 
os cultivos em reator e  Erlenmeyer nas condições anteriormente publicadas por Ariane Leite 
Larentis, Ana Paula Argondizzo e colaboradores, em 2011, foram realizados experimentos 
para avaliar as seguintes condições: 

- Condição de agitação do pré-inóculo; 
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- Condição de transposição entre Erlenmeyer e reator; 
- Tempo de expressão após indução 

2.1 Avaliação da agitação do pré-inóculo 
De um criotubo previamente descongelado do banco de células de trabalho, foram 

aliquotados 50 µL de células e foram inoculadas em 50 mL de meio TB suplementado com 
1% de glicose. O cultivo foi incubado por 16 h a 37 ºC em condições a 200 e 120 rpm, a fim 
de investigar resultados em menor rotação que os 200 rpm estabelecidos em Larentis e 
colaboradores (2011). O objetivo da redução foi de preservar a parede celular da bactéria, em 
condições de agitação mais brandas. Dos pré-inóculos obtidos foram retiradas amostras para 
verificação da DO600nm e o material obtido foi utilizado para estudos de comparação das 
etapas seguintes executadas em Erlenmeyer e fermentador de bancada, tendo seu volume 
distribuído em 6 experimentos, como descrito na Tabela 4. 
TABELA 4: Distribuição dos pré-inóculos a 120 e 200 rpm para estudos de expressão em 6 experimentos 

Agitação pré-inóculo (rpm) 120  200 
Número de réplicas 1 1 

Alíquotas transferidas para cultivo 
e expressão em Erlenmeyer 

0 1 

Alíquotas  transferidas para cultivo 
e expressão em fermentador 

2 3 

 
2.2 Cultivo para expressão de PsaA em Erlenmeyer  

Uma das réplicas do pré-inóculo a 200 rpm foi incubado a 37°C e 200 rpm. Em 2 h e 
35 min de cultivo a DO600nm atingiu a faixa previamente estabelecida na faixa de 0,75 a 0,85 
para indução (LARENTIS et al., 2011) para indução. Foi realizado ensaio para viabilidade 
antes da indução. A expressão por indução para produção da PsaA foi realizada a 25 ºC e 200 
rpm por 16 horas. Ao final da expressão, foi verificada a DO600nm e realizado novo ensaio de 
viabilidade. O cultivo foi centrifugado a 4000 rpm, por 20 minutos a 4 ºC e a massa úmida de 
pellet obtida foi congelada a -20 °C para posterior purificação. 
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2.3 Cultivo para expressão de PsaA em fermentador 
O cultivo em fermentador foi realizado com 5 réplicas, pois o equipamento era construído 

com vasos em paralelo (Figura 7) o que permitia realização de cultivos simultâneos e 
independentes. 

 
FIGURA 7: Imagem representativa do fermentator de bancada Fogale (FOGALE BIOTECH) 

As alíquotas de 1,4 mL  pré-inóculo a 120 rpm (2 alíquotas) e 200 rpm (3 alíquotas) 
foram incubados em fermentador de bancada Fogale sendo completado ao volume 70 mL com 
meio TB, contendo 1% em massa de glicose e antiespumante. As condições do cultivo foram 
temperatura  a 37 ºC e aeração de 1 vvm (air lift). As curvas de crescimento foram 
acompanhadas nas 5 réplicas e com 4 h e 20 min de cultivo foi observado alcance da fase 
exponencial (DO600nm entre 0,75 e 0,85), sendo adicionado 70 µL de IPTG em cada uma das 5 
réplicas para início da expressão por indução da PsaA. A DO600nm nas réplicas foi verificada 
antes da indução. A expressão foi realizada a 25 ºC, também por 16 h. Após este período o 
fermentador permaneceu a 6 ºC para paralisar o crescimento bacteriano. Da mesma forma que 
para o Erlenmeyer , os cultivos foram centrifugados a 4000 rpm, por 20 minutos a 4 ºC e as 
biomassas úmidas obtidas em pellets foram congeladas a -20 °C para posterior purificação. 
3. AVALIAÇÃO DO TEMPO DE EXPRESSÃO DE PsaA POR INDUÇÃO 

Após o estudo de produtividade com a expressão de PsaA em fermentador de bancada 
Fogale, foram realizados estudos para avaliação de tempos de expressão induzida por IPTG,  
verificando a possibilidade de redução no tempo, a partir das metodologias anteriormente 
estabelecidas com 16 horas (LARENTIS et al., 2011). 
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3.1 Estudos com 6, 10 e 20 horas de expressão 
 Pré-inóculo de 50 µL de células foi cultivado em 50 mL de meio TB (com 1% em 
peso de glicose) por 16 horas a 120 rpm e 37 ºC em frasco Erlenmeyer. Três alíquotas de 1,4 
mL do pré inóculo resultante foram inoculadas em três vasos do fermentador de bancada 
contendo 70 mL do mesmo meio TB, com 1% em peso de glicose e antiespumante. Os 
cultivos foram mantidos a 37 ºC e agitação por air lift a 1 vvm por duas horas e após esse 
tempo foram adicionados 7 µL de IPTG 1 M em cada vaso. A temperatura de expressão foi 
ajustada para 25 ºC e para cada vaso foi programado um tempo de processo de 6, 10 e 20 
horas a fim de comparar o rendimento na produção de PsaA nos três diferentes tempos de 
expressão. Ao final de cada tempo programado, a temperatura dos vasos foi alterada para 6 ºC 
a fim de paralisar o crescimento bacteriano. Ao final do cultivo, as células foram recolhidas 
por centrifugação a 4000 rpm por 20 minutos (3.220 g em centrífuga Eppendorf 5810 R). A 
biomassa úmida (pellets) foi estocada a -20 ºC para posterior seguimento das atividades. 

À biomassa congelada foi adicionada solução Tris 20 mM/EDTA 1 mM pH 8 para 
formar uma suspensão na proporção 5mL de tampão por g de pellet. Essa suspensão foi 
submetida a ultrassom com tubo imerso em banho de gelo e ultrassom com 5 pulsos de 10 
segundos e 30 segundos de intervalo em 30% de amplitude. O material foi centrifugado a 
18.514 g por 20 minutos a 4 ºC. Foram realizadas dosagem de proteínas totais com uso do Kit 
PierceTM BCA Protein assay da ThermoFisher  no extrato bruto e no sobrenadante do 
tratamento por ultrassom. As amostras da fração solúvel foram avaliadas por eletroforese em 
gel grande, no qual também foi aplicada uma curva padrão com uso de BSA (bovine sérum 
albumine) aplicando volume equivalente a 2,5; 1,25; 0,625 e 0,3125 microgramas da proteína 
padrão por poço. As amostras dos cultivos em 20, 6 e 10 horas de expressão foram aplicadas 
em duplicata em volume correspondente a 10 microgramas de amostra por poço. Deste gel foi 
realizada densitometria das bandas no  Programa Image Master ®. 
3.2 Estudos com 6, 10 e 16 horas de expressão 

O experimento descrito em 3.1 foi repetido, porém com tempos de expressão de 16 h 
padrão comparador (LARENTIS et al., 2011), 6 e 10 horas. Os pellets receberam o mesmo 
tratamento e os sobrenadantes foram submetidos à purificação por cromatografia de troca 
iônica e as frações obtidas foram comparadas por densitometria no programa Image Master. 
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4. PURIFICAÇÃO 
 
4.1 Purificação: equipamentos 
- Ultrassom – Ultrasonic cell disruptor (Sonics & Material) 
- Centrífuga Eppendorf  5810R 
- Sistema cromatográfico Akta Pure (GE Healthcare) 
- Sistema cromatográfico Akta Purifier 100 (GE Healthcare) 
- Coluna cromatográfica XK 16/20 (GE) empacotada com 25 mL de DEAE Sepharose FF® 
(GE) 
- Coluna XK 26/40 (GE) empacotada com Sephadex G25 medium (GE Healthcare) 
- Sistema de filtração tangencial Sartocon Slice (Sartorius) montado com membrana de 
poliestersulfona com poro de 10 kDa, área de 0,02 m2 (Sartorius) 
- Bomba peristáltica Watson Marlow 
- Balança digital (Sartorius) 
- Potenciômetro 
 
4.2 Purificação: soluções 
- Solução TrisHCl 20 mM/EDTA 1 mM, pH 8 (tampão A) 
- Solução TrisHCl 20 mM/EDTA 1 mM, pH 8 / NaCl 1 M (tampão B) 
- Solução PBS (8 g/L NaCl, 0,2 g/L KCl, 1,44 g/L Na2HPO4 e 0,24 g/L KH2PO4) pH 8 
 
4.3 Purificação: metodologias 
 
4.3.1 Preparo das amostras 

À biomassa congelada foi adicionada solução Tris 20 mM/EDTA 1 mM pH 8 para 
formar uma suspensão na proporção 5mL de tampão por g de pellet. Essa suspensão foi 
submetida a ultrassom com tubo imerso em banho de gelo com 5 pulsos de 10 segundos e 30 
segundos de intervalo em 30% de amplitude. O material foi centrifugado a 18.514 g por 20 
minutos a 4 ºC. A fração solúvel foi filtrada em poro de 0,2 µm. 
 
4.3.2 Primeira etapa de purificação – cromatografia de troca iônica 

Para a purificação do PsaA, foi utilizado o cromatógrafo Akta Pure M1 (GE 
Healthcare). A técnica cromatográfica é a de troca iônica, com uso de trocador catiônico fraco 
DEAE Sepharose Fast Flow® (GE Healthacare). A metodologia de purificação teve como 
base o Trabalho de Larentis e colaboradores (2011). Por possuir ponto isoelétrico (PI) igual a 
5, a PsaA assume carga negativa quando preparada em tampão de pH superior a seu PI. Desta 
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forma, a resina utilizada foi uma DEAE, trocador aniônico fraco, portanto de carga positiva, 
numa matriz de agarose com ligante dietilaminoetil (DEAE). A eluição ocorre com aumento 
do gradiente salino, que provoca o deslocamento da proteína adsorvida à matriz com ligantes 
no momento da injeção da amostra. O gradiente adotado foi o de degraus (stepwise), com 
elevação em 0%, 4%, 15% e 100% de tampão B e fluxo de 5 mL/min, que representa uma 
velocidade linear de 150 cm/h com altura de leito de 12,5 cm (25 mL de resina). A corrida foi 
realizada com coleta de frações de 5 mL e as frações foram analisadas por eletroforese e 
quantificação de proteína. 

 
4.3.3 Segunda etapa de purificação -  metodologia de dessalinização por cromatografia 

Para a etapa de dessalinização a primeira opção executada foi a cromatográfica. 
Empregando a resina G-25® medium, em coluna XK 26/40, com volume de resina de 63,68 
mL e fluxo de 2,65 mL/min, representando velocidade linear de 30 cm/h. O sistema utilizado 
foi o Akta Purifier 100 (GE Healthcare). O volume de injeção foi de 15 mL. O pico eluído em 
tampão PBS foi coletado e analisado por eletroforese. 
 
4.3.4 Segunda etapa de purificação -  metodologia de dessalinização por filtração 
tangencial 
 A fim de verificar eficácia e rendimento desta técnica, 279,6 mL da proteína purificada 
por cromatografia de troca iônica foram submetidos ao processo de  concentração e 
diafiltração por filtração tangencial com tampão PBS, mantendo constante o nível de líquido 
no frasco com a proteína e a vazão constante de filtrado em 8 mL/min. Por falta de recursos 
do equipamento a pressão transmembrana não foi observada e o processo foi acompanhado 
pela vazão de filtrado e concluído quando o pH e condutividade verificados na saída de 
filtrado foram iguais ao pH e condutividade do PBS que alimentava o sistema. O produto 
concentrado e diafiltrado foi analisado por eletroforese e concentração de proteínas. O 
esquema de diafiltração está representado na Figura 8. 
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FIGURA 8: Esquema do processo de concentração e diafiltração por filtração tangencial. 
Fonte: elaboração própria.  
 
5. FORMULAÇÃO 
 
5.1 Formulação: equipamentos 
- Agitador magnético Ika mini 
- Centrífuga Eppendorf 5810R 
- Tubos cônicos de 2 mL 
- Placa aquecedora 
- Balança digital 
- Potenciômetro 
- Termômetro 
 
5.2 Formulação: reagentes 
- Quitosana Sigma, grau de desacetilação 85% (informação do fabricante) 
- Ácido acético 
- Tween 80 - Merck 
- Água purificada 
- Solução de hidróxido de sódio 0,5 M 
- Solução de sulfato de sódio 20% p/v 
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5.3 Formulação: metodologias 

A solução de quitosana foi preparada com base nos trabalhos de Berthold e 
colaboradores (1994), Borges e colaboradores (2008) e Koppolu e colaboradores (2014).  
  Quitosana foi adicionada solução de ácido acético 2% v/v e tween 80 1% p/v. O pH da 
solução foi ajustado para 5 com NaOH 0,5 M. O polímero foi adicionado de modo a se obter 
soluções 0,25%; 0,50%; 0,75% e 1,0% p/v (Tabela 5). A dissolução foi realizada a 80°C e sob 
agitação constante. Após a dissolução, a soluções foram submetidas à esterilização em 
autoclave com ciclo de 121 °C por 20 minutos. 

Para os estudos de formulação foi considerado o preparo de soluções de proteína em 
quitosana considerando a concentração proteica no sistema por volta de 20 microgramas por 
mililitro, tomando como base as doses dos antígenos bacterianos, verificados na literatura. A 
formulação foi preparada para ressuspensão em volume de 100 doses, pois esta concentração 
foi possível de detecção da dosagem proteica, dentro da faixa do método. 

Para a formação das cápsulas quitosana-antígeno, o volume de proteína necessário 
para a concentração final de 20 µg/ml foi adicionado à solução de sulfato de sódio e a mistura 
foi adicionada por gotejamento e agitação magnética vigorosa à solução de quitosana, que 
permaneceu sob agitação por 60 minutos para estabilização da formulação na qual uma 
turvação é observada nesta metodologia de precipitação.  Para preparo da formulação em 
branco, como controle negativo, todo procedimento foi realizado, substituindo-se a proteína 
por água destilada, na mesma proporção. A formulação foi distribuída em tubos cônico de 2 
mL e submetida a centrifugação a 10.000 rpm e 4ºC em centrífuga Eppendorf 5810R por 30 
minutos.  

Para avaliação da taxa de carregamento, amostra inicial foi retirada ao final de etapa 
de gotejamento e a amostra final foi retirada do sobrenadante da centrifugação. Para a 
centrifugação, dois tubos foram avaliados. 
 
TABELA 5: Esquemas de formulação de PsaA em quitosana 
Composição Dados 
Concentração da proteína para a formulação (mg/mL) 0,96 
Proteína na formulação (mL) 2,08 
Água destilada para a formulação em branco (mL) 2,08 
Massa de proteína (mg) 1,997 
Sulfato de sódio (mL) 1,25 
Solução de quitosana* e tween 80 (mL) 7,95 
Volume final (mL) 11,28 

* em concentrações que variaram entre 0,25%; 0,50%; 0,75% e 1,0% 
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A avaliação da eficiência de carregamento da proteína na formulação foi verificada 

pela concentração proteica relativa entre a proteína dosada ao início dos experimentos, que 
corresponde à dissolução da proteína na solução de sulfato de sódio 20% e a concentração 
verificada no sobrenadante após a formação das cápsulas. A taxa de carregamento foi 
calculada através da seguinte relação: 

 
Taxa de carregamento (%) = (conc proteína inicial) – (conc proteína no sobrenadante) x 100  
                                                                       (conc. proteína inicial) 

 
 
6. METODOLOGIAS ANALÍTICAS 
 
6.1 Perfil proteico por eletroforese (metodologia 1) 

Para a avaliação da expressão da proteína recombinante, os sedimentos bacterianos 
foram ressuspensos em tampão de amostra para proteína na proporção de 25 µL de tampão 
para cada DO600 igual a 0,1 para cada mL de cultivo. O material foi fervido por 5 min e um 
volume de 10 µL juntamente com tampão de amostra para proteína foi submetido a SDS-
PAGE e corado por coloração empregando azul de Coomassie, Coomassie blue-R 250. Para 
essa coloração, os géis foram mantidos em 50 mL de solução A por 30 min, sob leve agitação, 
sendo a solução levemente aquecida, a seguir a solução foi trocada e o processo repetido por 
uma a duas vezes. Após a solução foi retirada e foram adicionados 50 mL da solução B 
contendo 1 mL da solução de azul de Coomassie, sendo a solução levemente aquecida e os 
géis mantidos sob leve agitação até a visualização das bandas. A seguir, os géis foram 
descorados empregando a solução descorante e documentados utilizando o aparelho “L-PIX-
HE”.  
 
6.2 Perfil proteico por eletroforese (metodologia 2) 

A análise da expressão e a purificação da proteína PsaA foi realizada por eletroforese 
desnaturante em gel de poliacrilamida, utilizando géis da Thermo Fisher Scientific (NuPAGE) 
com concentração gradiente de poliacrilamida de 4-12%. O gel de poliacrilamida foi 
preparado com gel de empilhamento superior – stacking gel (gel concentrador) e um gel 
separador inferior – fractionating gel (gel fracionador). Para a fase concentradora foi utilizada 
uma concentração de gel de T = 12% de poliacrilamida e um pH de 8,8. Previamente à 
execução da metodologia, as amostras foam fervidas a 100 °C durante 5 minutos em solução 
tampão de amostra (Glicerol 10%, SDS 0,6%, Tris-HCl 0,25 M, pH 6,8, β-mercaptoetanol 10%, 
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azul de bromofenol 0,04% e DTT 0,25 mM). Para as estimativas de peso molecular (PM), foram 
utilizados os padrões protéicos de Peso Molecular (PM) Precision Dual Color (Bio-Rad) cujos 
valores de PM são 10000 15000, 20000, 37000, 50000, 100000 e 150000 (cor azul), e 25000 e 
75000 (cor rosa).  

O gel foi revelado com solução aquosa do corante de azul de Coomassie R350 (PhastGel 
Blue R, GE Healthcare) 0,1% em metanol 30% e ácido acético 10%. Após 24 horas de incubação 
com o corante à temperatura ambiente, o gel foi descorado por meio de lavagens sucessivas com 
solução aquosa de etanol 30% e ácido acético 10%. Em seguida, os géis foram digitalizadoa e as 
imagens obtidas foram analisadas no programa GelDoc XR+ (BIO RAD).  

 
6.3 Quantificação de proteínas 

A concentração das proteínas foi medida empregando a metodologia de ácido 
bicinchonínico (BCA) (Thermo Fisher Scientific ou Sigma-Aldrich) de acordo com as normas 
do fabricante. O método BCA, também conhecido como método do ácido bicinchoninico 
(BCA 4,4´-dicarboxi-2-2´-biquinolina), que se baseia na reação de Cu +2 com proteínas, e 
meio alcalino, produzindo Cu+1, que por sua vez forma um complexo com o BCA, que 
absorve na região de 560 nanômetros (nm) (SMITH, 1985). 
 
6.4 Quantificação de DNA 

A quantificação de DNA proveniente da bactéria hospedeira foi realizada empregando 
o kit Qubit® dsDNA HS Assay, seguindo as indicações do fabricante. 

O conjunto para esta análise fluororimétrica fornece um tampão de diluição e amostras 
padrão de DNA previamente diluídas. O resultado é obtido por interpolação entre uma curva 
construída com os padrões e as leituras das amostras em volumes entre 1 e 20 microlitros no 
fluorômetro. Os resultados são dados em nanogramas por microlitro (ng/µL) (THERMO 
FISCHER SCIENTIFIC INC, 2017) 
 
6.5 Immunoblotting 

Reações de immunoblotting (western blotting e dot blot) foram utilizadas para 
verificação da antigenicidade das proteínas recombinantes frente aos anticorpos policlonais 
gerados em coelhos.  
 
6.5.1 Immunoblotting: reagentes e materiais 
- solução de PBS Tween 20 0,05% Leite desnatado 4% (solução de bloqueio) 
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- anticorpo primário: soro anti-PsaA coelho, diluição 1:4000 
- solução PBS Tween 20 0,05% BSA 0,25% (diluição do anticorpo primário) 
- solução PBS Tween 20 0,05% (solução de lavagem) 
- anticorpo secundário: comercial anti-rabbilt IgG phosfatase (Sigma), molécula inteira 
- reagente de revelação: fosfatase alcalina (Promega) 
-  amostras de teste: pellet da formulação da solução de quitosana 0,25% em água (ensaio em 
branco) e pellet do formulado PsaA em quitosana 0,25% 
- Proteína PsaA purificada 
- solução de PSB, pH 8 (incubação dos pellets) 
- membrana de nitrocelulose 0,2 µm (Bio-Rad) 
 
6.5.2 Immunoblotting: metodologia 

Pellets das formulações (com PsaA e água) em quitosana 0,25% distribuídas em 
criotubos de 2 mL foram ressuspensas em 1 mL de PBS pH 8 e incubadas a 37°C por 4 horas 
para liberação das proteínas no polímero. Após a incubação, o sobrenadante foi submetido à 
quantificação proteica por BCA e utilizado nas análises com soro anti-rPsaA de coelho. A 
PsaA purificada e quantificada foi enviada diretamente para as análises. 

Para a técnica de dot blot as proteínas recombinantes purificadas e em formulação, 
dialisadas e quantificadas foram diluídas em tampão PBS pH 7,4 e um volume de 4 L 
pingado em membrana de nitrocelulose e estas secas a 37ºC por cerca de 15-30 min. Para a 
técnica de western blot um volume de 10 L das proteínas contendo concentrações de 500 e 
250 ng de proteínas foram aplicadas em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) e submetidas a 
eletroforese em membrana de nitrocelulose, a 60 V por 90 minutos. Após, as proteínas foram 
transferidas dos géis para membranas de nitrocelulose utilizando protocolo descrito em 
Sambrook et al. (1989).  

As membranas foram bloqueadas com 4% de leite desnatado diluído em PBS pH 7,4 
contendo tween 20 0,05% (PBST) por um período de 16-18 h a 4ºC. A seguir, as membranas 
foram lavadas com PBS pH 7,4, para retirada do excesso de leite e incubadas com os 
anticorpos primários (anticorpos policlonais produzidos em camundongos) diluídos em PBST 
contendo 0,25% de albumina bovina fração V (BSA) (PBSTB). As membranas foram 
incubadas com os anticorpos primários a temperatura ambiente (24-28ºC) por um período de 
2 h sob leve agitação e a seguir foram lavadas com PBST (quatro lavagens de 10 min cada). O 
anticorpo secundário, anti-IgG de coelho (molécula inteira) produzidos em cabra e 
conjugados com fosfatase alcalina (A3687 e A3688, respectivamente) (Sigma-Aldrich) foram 
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diluídos 1:30.000 em PBST e as membranas foram incubadas a temperatura ambiente por 1 h, 
sob agitação leve. A seguir, foram realizadas novamente as lavagens, sendo três com PBST e 
uma com PBS pH 7,4, como descrito anteriormente. Após as lavagens, as membranas foram 
reveladas com solução reveladora “Western Blue Stabilized Substrate for Alkaline 
Phosphatase” (Promega). 

As bandas de western blot foram submetidas à densitometria  utilizando o software 
Image Master 1D. 

 
6.6 Quantificação de endotoxinas 
 O teor de endotoxinas na amostra de proteína purificada foi determinado pela técnica 
de LAL (Limulus amebocite lysate) gel clot. Trata-se de um teste específico para detecção e 
quantificação de endotoxinas, que são substâncias causadoras de febre, que estão presentes 
nas bactérias Gram-negativas, sendo também denominadas como pirogênios (LOURENÇO, et 
al., 2005). 
 Este teste baseia-se na gelificação utilizando-se o reagente LAL e o teste é a reação 
entre os amebócitos do reagente e a endotoxina, produzindo um gel opaco facilmente 
reconhecido. Tal reagente é um extrato aquoso de células sanguíneas (amebócitos) de uma 
espécie de caranguejo (Limulus polyphemus), composto de enzimas que reagem em presença 
de endotoxina (MORALES, R. P., 2004) 
 Para o os teste deste Trabalho, foi utilizado o kit do fabricante Endosafe®. 
 
 
7. METODOLOGIAS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

As propriedades físico químicas dos nanomateriais contribuem para o seu comportamento 
no meio biológico. Desta forma, a caracterização adequada é essencial para obtenção de dados 
confiáveis e se torna relevante devido ao contexto de segurança que é frequentemente 
atribuído às características tais como tamanho de partícula, forma, carga superficial, 
funcionalização química e cristalinidade. Carga superficial e tamanho de partícula são os dois 
fatores mais citados e que são responsáveis por uma gama de efeitos biológicos da 
nanopartícula, incluindo captura celular, toxicidade e solubilização (BHATTACHARJEE, 
2016). 
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7.1 Tamanho de partícula 

A técnica de laser light scattering (espalhamento de luz) dinâmico (DLS) é a comumente 
empregada para a determinação do tamanho de partícula. No espalhamento de luz por 
partículas (técnica também conhecida como espectroscopia de foto correlação), um feixe de 
luz laser é espalhado em uma solução de nanopartículas e pequenas flutuações em intervalos 
de tempo na intensidade da luz espalhada são monitorados com um detector. As correlações 
entre intensidade de luz e ângulo de espalhamento levam a um diâmetro hidrodinâmico 
equivalente à esfera, levando em consideração ainda os fatores viscosidade da solução e 
temperatura na qual a leitura foi realizada. Entretanto, como DLS fornece resultados em 
diâmetros correlacionados à forma esférica, não há a informação da forma real da partícula. 
Além disso, mesmo pequenos traços de aglomerados ou partículas inespecíficas podem alterar 
uma leitura por DLS, que não é capaz de separar populações de dimensões similares, tais 
como monômeros e dímeros de uma mesma espécie. Desta forma a DLS deve atuar em 
conjunto com outras técnicas para solucionar ambiguidades (HALL et al., 2007; 
BHATTACHARJEE, 2016). 
 Muitos aspectos da arquitetura da partícula influenciam na toxicidade sistêmica e 
precauções devem ser observadas quanto à diferença relativa entre o tamanho da partícula e o 
diâmetro vascular. Partículas maiores que 5 µm em diâmetro podem embolizar vasos 
sanguíneos. Entretanto, partículas menores que 100 nm possuem alta possibilidade de formar 
agregados, embolizando e obstruindo o fluxo sanguíneo (FARAJI e WIPF, 2009). 
 
 
7.1.1 Tamanho de partícula: materiais 
Para a determinação do tamanho de partícula, foi empregada a técnica de laser ligthscattering 
dinâmico (DLS), empregando os seguintes materiais: 
- Analisador de partículas SALD 2201 – Shimadzu 
- Sonicador UPS 2005- Hielscher 
- Água destilada 
- Tubos cônicos graduados 
 
7.1.2 Tamanho de partícula: metodologia 
As amostras das formulações de PsaA em diferentes concentrações de quitosana em 
suspensão foram submetidas a ultrassom para dispersão das partículas e diluídas até a 
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verificação de absorbância menor que 0,2 UA, em comprimento de onda de 280 nm. Após 
tratamento, as amostras foram transferidas para uma cubeta, que foi inserida no aparelho para 
realização das leituras. 
 
7.2 Potencial zeta (ZP) 

Em uma solução iônica, a superfície de uma partícula carregada está firmemente 
ligada aos íons de carga oposta, formando uma delgada camada de líquido, denominada 
camada Stern, que está emparelhada por uma camada externa difusa, que é composta por íons 
mais fracamente associados. Estas camadas, denominadas dupla camada elétrica, conferem à 
partícula uma força motriz tangencial. Com este movimento, as partículas compartilham íons 
e este potencial elétrico é denominado potencial zeta, que é usualmente determinado pela 
medida da velocidade das espécies carregadas através de um eletrodo na presença de um 
campo elétrico externo inserido na amostra em suspensão. Valores de potencial zeta de ± 25  a 
±30 mV indicam normalmente a estabilidade da amostra. Valores inferiores indicam 
instabilidade, agregação ou floculação, devido às atrações de Van Der Waals entre as 
partículas (LIN et al., 2013). 

Uma das aplicações mais populares para a informação do potencial zeta está 
relacionada a estabilidade de coloides. Guias para classificação das dispersões de 
nanopartículas informam valores de potencial zeta de ± 0-10 mV, ± 10-20 mV e ± 20-30 mV 
e ± 30 mV como altamente instável, relativamente estável, moderadamente estável e 
altamente estável, respectivamente, sendo definições comuns na literatura dos sistemas de 
liberação controlada (drug delivery systems). Entretanto, a realidade se apresenta mais 
complexa do que estas classificações. Mesmo que os valores de potencial zeta indiquem o 
grau de estabilidade, esta informação isolada não fornece o quadro completo da amostra 
analisada. Em teoria, a estabilidade de um sistema coloidal depende da soma das forças 
atrativas de Van Der Waals e das forças repulsivas eletrostáticas. O potencial zeta fornece as 
informações de forças eletrostáticas, mas não fornece nenhum indicativo das forças de Vander 
Waals. Desta forma, não é incomum a existência de amostras estáveis, mesmo com baixo 
potencial zeta. Materiais tais como sílica coloidal são notadamente estáveis mesmo com baixo 
potencial zeta, corroborando que interações estéricas também podem contribuir para a 
estabilidade do coloide (BHATTACHARJEE, 2016). 
 
7.2.1 Potencial zeta: materiais 
- PsaA formulado em quitosana 0,25% (pellet de 1 mL da formulação) 
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- Formulação de água em quitosana 0,25% (ensaio em branco) (pellet de 1 mL da formulação) 
- Analisador de potencial zeta – Zeta plus 
- Água Milli-Q 
- Solução de NaCl 1 mM preparada em água Milli-Q 
 
7.2.2 Potencial zeta: metodologia  
Os pellets das formulações foram ressupensos na solução de NaCl 1 mM. As  amostras foram 
transferidas para a cubeta do equipamento no qual foram realizadas 10 leituras com cada 
amostra de formulação. 
 
7.3 Sequenciamento nucleotídico 
Para sequenciamento nucleotídico das células dos Lotes Mãe e de Trabalho, foi utilizado o 
sistema Miniprep®, seguindo as instruções do fabricante. 
Os eletroferogramas resultantes do sequenciamento foram analisados através do programa 
DNASTAR SEQMANII, versão 5.05 2002. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

1. PREPARO DO BANCO DE CÉLULAS PARA EXPRESSÃO DE PsaA 
A Tabela 6 apresenta os resultados de viabilidade para os bancos de células mãe e de 

trabalho (master seed e working seed). Ambos os bancos de células apresentaram viabilidades 
em 1 x 109 e para verificação da expressão, após 2 horas de indução amostras da expressão 
por eletroforese identificaram que os bancos de células confeccionados são capazes de 
produção da proteína de interesse, como representados nas bandas a pesos próximos a 37 kDa 
referentes à PsaA na Figura 9. Além disso,  foi realizado o sequenciamento, apresentado nos 
Anexos, 1, 2 e 3. Os eletroferogramas resultantes do sequenciamento do banco de células de 
Trabalho (Anexo 3) e do banco de células Mãe (Anexo 2) apresentaram 100% de identidade 
nucleotídica com o clone fornecido (Anexo 1). 
 
TABELA 6: Avaliações dos cultivos para bancos de células mãe e trabalho 

Banco de células 
DO600 Final  

pré inóculo (16 h) 
200 rpm 37 °C 

DO600 após 4h de 
 cultivo  

(antes da indução) 
 

Viabilidade 
2 h após indução 

(UFC/mL) 
Mãe 3,29 0,583               1,1 x 109 

Trabalho 1,21 0,546 1,2 x 109 
 

     
FIGURA 9: Análise, por eletroforese em gel SDS-PAGE 12%, da expressão dos bancos de células Mãe (à 
esquerda) e Trabalho (à direita). O gel foi corado empregando coomassie blue-R 250. Legenda à esquerda: a-
padrão de peso molecular; b-padrão PsaA; c e d: amostras antes da indução; e e f: 4 h de indução. Legenda à 
direita: a-padrão de peso molecular; b-antes da indução; c e d: 4 h de indução.  
 



  52

2. RESULTADOS DOS ESTUDOS DA PRODUÇÃO DE PROTEÍNA 
 Para a etapa de pré-inóculo, os resultados obtidos para as velocidades de 200 

rpm e 120 rpm estão apresentados na Tabela 7. Dos estudos com pré-inóculo em agitação 
menor, observa-se que impondo menor cisalhamento às bactérias já transformadas para 
aquisição da competência em adquirir o plasmídeo resultou em maior promoção de 
crescimento. 
 
TABELA 7: Resultados comparativos de DO600 entre cultivos submetidos a diferentes velocidades de agitação 

 
 
 
 

Para os resultados de comparação entre Erlenmeyer e reator, com tempos de expressão 
da PsaA de 16 h, A Tabela 8, apresenta os resultados dos estudos de cultivo. A Figura 10, os 
géis de eletroforese dos experimentos. 
 
TABELA 8: Estudos da produção de biomassa em 16 h de expressão (Erlenmeyer e reator) 

 
Condição Experimento 

 
DO600 Final 

pré inóculo (16 h) 
 

Biomassa úmida 
(mg)/mL 

Produtividade em biomassa 
g/L.h 

Erlenmeyer 1  3,212 9,1                   0,59 
 2  3,212 

42,37±1,67                2,65±0,10 
Reator e 

pré- inóculo 
200 rpm 

3  3,212 

 4  3,212 
Reator e 

pré-inóculo 
120 rpm 

5 4,890 55,85±4,03 3,31±0,25 
 6 4,890 

 
 

Velocidade 
(rpm) 

DO600 Final (600 nm) 
pré inóculo (16 h) 

200 3,212 
120 4,890 
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FIGURA 10: Análise, por eletroforese em gel SDS-PAGE 12%, da expressão de cultivos para expressão em 
Erlenmeyer e reator. Legenda: a-padrão PsaA; b-padrão de peso molecular; c e d: cultivo em erlenmeyer antes 
e após 16 h de indução; e e f: cultivo em R1 antes e após 16 h de indução; g e h: cultivo em R2 antes e após  
16 h de indução; i e j; cultivo em R3 antes e após 16 h de indução; k: sobrenadante da centrifugação do cultivo 
em erlenmeyer. 

Observou-se na transposição para o reator a produtividade aumentada em 4,65 vezes e 
no procedimento em reator, com ajuste na etapa de pré-inóculo, a produtividade em biomassa 
foi aumentada em 1,2 vezes (ou elevação em 33%), sendo observada a produção da PsaA, de 
acordo com a Figura 9. 

Realizando a quantificação de proteínas totais pelo método de BCA, os seguintes 
resultados na transposição do cultivo em Erlenmeyer para reator foram observados (Tabela 9): 
TABELA 9: Resultados de quantificação de proteínas totais por BCA 

 Experimentos Proteínas totais 
(mg/mL) Massa total (mg) 

Erlenmeyer 2 L 1 23,66 11.830 
 1   

Reator  2 19,38 ± 2,39 1.356 ± 168 
 3   

Pelos dados de concentração de proteínas totais, observa-se que o conteúdo 
semelhante para os cultivos em reator e para o cultivo em Erlenmeyer com 16 horas de 
indução a 25 °C. Sendo assim, mesmo havendo maior produção de biomassa no reator, foi 
verificada a mesma concentração de proteínas totais nos quatro experimentos com 16 horas de 
indução. O reator produz a mesma quantidade de proteínas, com volume de meio 7 vezes 
menor. 

 
 a               b                 c           d              e          f                g            h             i          j             k 
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Com o resultado da concentração de proteínas totais, foi realizada nova corrida de 
eletroforese aplicando para cada amostra no gel massa equivalente a 10 µg. O resultado é 
apresentado na Figura 11. Pela intensidade das bandas, observa-se mesmo nível de expressão 
nos 4 sistemas com tempo de indução de 16 h (reatores e Erlenmeyer). Para tempo de indução 
de 4 horas, o nível de expressão foi menor. 

               
 

  FIGURA 11: Análise, por eletroforese em gel SDS-PAGE 12%, da expressão de cultivos para expressão em 
Erlenmeyer e reator. 10 µg de proteína aplicada. Legenda: a: R1; b:R2; c: R3; d: Erlenmeyer indução em 16 h; e: 
Erlenmeyer indução em 4 h. 
 
3. RESULTADOS DOS ESTUDOS DO TEMPO DE EXPRESSÃO 
3.1 Estudos com 20, 6 e 10 horas de expressão 

Em estudo inicial com diferentes tempos de expressão, foram observados os tempos de 
20, 6 e 10 horas de cultivo (Tabela 10) e sugerem resultados semelhantes para os três tempos. 

 
TABELA 10: Estudos da produção de biomassa em tempos diferentes de expressão (20, 6 e 10 horas) 

Experimentos 
Tempos de 
expressão 

DO600 Final (600 nm) 
pré inóculo (16 h) 

200 rpm 37 °C 
Viabilidade antes da 
indução (UFC/mL) 

Biomassa 
(g)/mL 

Produtividade 
g/L.h 

20 4,28 5,5 x 108 1,74 87 
6 4,28 4,8 x 108 1,51 251 
10 4,28 5,4 x 108 1,16 116 
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Para este cultivo foi avaliado o perfil por eletroforese de amostras antes da indução e 
ao final da indução em cada reator, como segue na Figura 12. 

 

 
FIGURA 12: Análise, por eletroforese em gel SDS-PAGE 12%, da expressão de cultivos para 
expressão em reator (20, 6 e 10 h de expressão).  Legenda: a: padrão de peso molecular BenchMarkTM ; 
b: 20 horas não induzido; c: 20 horas induzido; d: 6 horas não induzido; e: 6 horas induzido; f: 10 horas 
não induzido; g: 10 horas induzido.  

TABELA 11: Quantificação de proteínas totais em cada reator por BCA (20, 6 e 10 horas de expressão) 
Experimentos 

Tempos de 
expressão 

Proteínas totais 
fração solúvel 

(mg/mL) 
Biomassa  

g/L 
Produtividade 

g/L.h 
20 13,23 24,85 1,24 
6 13,75 21,57 3,60 
10 16,17 16,57 1,66 

A partir dos dados de concentração de proteínas totais (Tabela 11), foi realizada a 
análise por eletroforese em gel grande, para densitometria e aplicando massas definidas da 
proteína BSA (bovine serum albumine) para construção da curva padrão. O resultado da 
análise está apresentado na Figura 13, a seguir: 
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FIGURA 13: Análise, por eletroforese em gel SDS-PAGE 12% em gel grande da expressão de cultivos para 
expressão em reator (20, 6 e 10 h), com curva de padrões de massa proteica (BSA). Legenda: U6, U5: 20 horas 
de indução; U4, U3: 6 horas de indução; U2, U1: 6 horas de indução; Std5 a Std1: amostras padrão de peso 
molecular com 5,0; 2,5; 1,25; 0,625; 0,3125 µg de proteína, respectivamente;  PM:padrão de peso molecular 
BenchMarkTM  

Os resultados da densitometria geraram a Tabela 12, com os valores em massa de 
proteína para cada tempo de indução, e a Figura 14, apresentando a média de expressão 
proteica dentro do intervalo do desvio padrão dos experimentos. Desta forma, observa-se 
resultados similares para os três tempos de expressão. 
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TABELA 12: Resultado da densitometria em gel grande (Figura 11) para diferentes tempos de expressão (20, 6 e 
10 h) de PsaA em reator 
Equação da reta: Conc = 4.69 * Vol + 0.214, R-Squared = 0.985883 

Raia Amostra Proteínas totais 
(µg) Média ± Desvio 

Std1 Padrão 1 5,0  
Std2 Padrão 2 2,5  
Std3 Padrão 3 1,25  
Std4 Padrão 4 0,625  
Std5 Padrão 5 0,3125  
U1 Cultivo 10 h expressão 2,54 2,99 ± 0,64 U2 Cultivo 10 h expressão 3,44 
U3 Cultivo 6 h expressão 2,52 2,04 ± 0,68 U4 Cultivo 6 h expressão 1,56 
U5 Cultivo 20 h expressão 1,98 1,63 ± 0,50 U6 Cultivo 20 h expressão 1,27 

 
FIGURA 14: Média dos resultados de massa proteíca em gel grande (Figura 12) com média dos três resultados e 
desvio padrão entre as médias. 

Os resultados da densitometria geraram a Tabela 12, com os valores em massa de 
proteína para cada tempo de indução, e a Figura 14, apresentando a média de expressão 
proteica dentro do intervalo do desvio padrão dos experimentos. E os resultados simulares 
sugerem que o tempo de expressão pode ser reduzido. 
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3.2 Estudos com 16, 6 e 10 horas de expressão 
 Para os estudos com 16, 6 e 10 horas de expressão, os resultados de proteínas totais na 
fração solúvel e produtividade são apresentados na Tabela 13. 
 
TABELA 13: Quantificação de proteínas totais em cada reator por BCA (16, 6 e 10 horas de expressão) 

Experimentos 
Tempos de 
expressão 

Proteínas totais 
fração solúvel 

(mg/mL) 

Proteínas 
totais (g) Biomassa 

(g)/L 
Produtividade 

biomassa 
g/L.h 

16 24,18  28,34 1,77 
6 19,74  25,52 4,25 
10 24,96  21,74 2,17 

Neste experimento os perfis de purificação foram avaliados separadamente, a fim de 
verificar que não existem alterações nos perfis cromatográficos em tempos de expressão 
diferentes. Os resultados de purificação serão apresentados na parte 4 deste capítulo. 

A Figura 15 apresenta o perfil por eletroforese das amostras dos cultivos com 16, 6 e 
10 horas de expressão, após purificação por cromatografia de troca iônica. Pela densitometria 
das amostras purificadas observa-se nas frações maiores concentrações na banda referente ao 
peso molecular da PsaA para os menores tempos de expressão. 
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FIGURA 15: Eletroforese em gel desnaturante PreCasting Nuvex NuPAGE gradiente 4-12% após purificação da 
proteína (16, 6 e 10 h de expressão). Raia 1: padrão de peso molecular (PM) Precision Dual Color (Bio-Rad). 
Raia 2: pico eluído com NaCl 15% amostra com 16 h de indução. Raia 3: pico eluído com NaCl 15% amostra 
com 6 h de indução, Raia 4: pico eluído com NaCl 15% amostra com 10 h de indução, Raia 5: pico eluído com 
NaCl 100% da amostra com 16 h de indução. Raia 6: pico eluído com NaCl 100% da amostra com 6 h de 
indução. Raia 7: pico eluído com NaCl 100% da amostra com 10 h de indução. 

A Figura 16 apresenta os resultados de densitometria, em retenção versus intensidade 
das bandas para o perfil apresentado na Figura 15. 

Uma vez que a mesma massa foi aplicada em cada poço para a verificação de pureza 
por densitometria, pode ser observado que os tempos de expressão resultam em rendimentos 
semelhantes, gerando os dados da Tabela 9 e validando a possibilidade de redução no tempo 
de fermentação. 
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FIGURA 16: Densitometria para as raias de purificação apresentadas no gel da Figura 14 
INT: Intensidade; Rf: mobilidade 
 
 A Tabela 14, apresenta os resultados para o percentual em homogeneidade das bandas 
relativas à densitometria ilustrada na Figura 15. Observa-se que, para as bandas referentes ao 
peso padrão da PsaA as homogeneidades foram de 68,1% para 16 horas de expressão, 73,7% 
para 6 horas e 77,6% para 10 horas de expressão. 
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TABELA 14: Resultados da densitometria para as bandas da purificação eluídas a 15% em gradiente salino 
(Figura 15). 

16 horas de Expressão 6 horas de Expressão 10 horas de Expressão 
N da 
banda 

PM 
(KDa) RF % 

Banda 
N da 
banda 

PM 
(KDa) RF 

% 
Band
a 

N da 
banda 

PM 
(KDa) RF % 

Banda 
1 117,86 0,268 0,1 1 92,07 0,329 0,7 1 90,5 0,333 0,3 
2 91,54 0,331 0,5 2 70,29 0,395 0,6 2 71,1 0,393 0,6 
3 69,09 0,4 0,4 3 36,95 0,554 73,7 3 37,16 0,552 77,6 
4 35,7 0,562 68,1 4 30,05 0,605 0,4 4 30,57 0,6 0,8 
5 25,29 0,644 11,6 5 26,18 0,638 11,3 5 26,33 0,637 11,5 
6 21,17 0,691 0,6 6 22,29 0,678 2,8 6 20,34 0,701 2 
7 19,87 0,706 1,4 7 20,1 0,703 1,4 7 17,42 0,739 6,7 
8 16,92 0,746 13,8 8 17,32 0,74 7,2 8 10,5 0,871 0,4 
9 15,62 0,766 1,7 9 10,94 0,853 0 9 9,31 0,893 0,3 

10 13,22 0,806 0,2 10,15 0,871 0,1 
11 11 0,852 0,3 9,21 0,895 1,9 
12 9,21 0,895 1,3                 

Regressão linear y=-1,77*x+2,55       
R2 0,98524 

 
 Para os resultados de homogeneidade por densitometria, foi realizada a análise da 
média e desvio padrão dos resultados (Tabela 15), gerando a Figura 17 de consistência dos 
valores de densitometria. Através desta análise, observa-se que são similares os resultados de 
homogeneidade e que o tempo de expressão pode ser reduzido, por gerar resultados similares 
nas três condições estudadas. 
 
TABELA 15: Valores de pureza por densitometria dos cultivos com 16, 6 e 10 horas de expressão 

Experimento Pureza (%) Média (%) 
Média + Despad 

(4,775) 
Média – Despad 

(4,775) 
1 (16 h) 68,1 73,13 77,91 68,36 
2 (6 h) 73,7 73,13 77,91 68,36 

3 (10 h) 77,6 73,13 77,91 68,36 
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FIGURA 17 – Consistência dos valores de pureza para diferentes tempos de expressão (16, 6 e 10 h) (Tabela 15)  

Para estas amostras também foi realizada quantificação de DNA pela metodologia 
Qubit e os resultados gerais são apresentados na Tabela 16 a seguir: 
TABELA 16: Resultados gerais para 16, 6 e 10 horas de expressão  
Experimentos 

Tempos de 
expressão 

Proteínas totais 
fração solúvel 

(mg/mL) 
Produtividade 

g/L.h 
Pureza da 

fração 
purificada (%) 

DNA 
Não purificado 

(ng/µL) 

DNA 
Purificado 

(ng/µL) 

Eliminação 
de DNA 

(%) 
16 24,18 1,77 68,1 0,52 0,442 15 
6 19,74 4,25 73,7 0,536 0,0542 89,9 
10 24,96 2,17 77,6 0,72 0,009 98,8 

Pelo exposto na Tabela 16, maiores tempos de expressão resultam em expressão de 
outras proteínas e metabólitos, comprometendo o rendimento da proteína de interesse e 
elevando o grau de impurezas a serem removidas após o cultivo. Avaliando o conjunto de 
resultados, o melhor foi o encontrado com 10 horas de expressão, observando-se maior pureza 
e maior eliminação de DNA. 
 
4. RESULTADOS DE PURIFICAÇÃO 
 
4.1 Etapa de purificação por cromatografia de troca iônica 
 

Os cromatogramas de purificação apresentaram consistência para todas as amostras 
purificadas. As Figuras a seguir apresentam as purificações para as frações dos cultivos de 16, 
6 e 10 horas de expressão. Os picos apresentam boa resolução para a PsaA, que é coletada em 
15% do gradiente salino. 
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FIGURA 18 – Perfil cromatográfico da fração com expressão em 16 horas.  
Linha azul escuro: absorbância a 280 nm. Linha verde claro: gradiente salino a 0%, 4%, 15% e 100%  
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FIGURA 19: Eletroforese em gel desnaturante da amostra do purificado em 16 h de expressão (Figura 18). 
Gel desnaturante PreCasting Nuvex NuPAGE gradiente 4-12%. Raia 1: padrão de peso molecular Precision 
Dual Color (Bio-Rad); Raia 2: amostra antes da purificação; Raia 3: eluição em 0% de gradiente salino; Raia 4: 
eluição em 4% de gradiente salino; Raia 5: eluição em 15% de gradiente salino; Raia 6: eluição em 100% de 
gradiente salino; Raia 7: PsaA padrão (37 kDa)  
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FIGURA 20 – Perfil cromatográfico da fração com expressão em 6 horas.  
Linha azul escuro: absorbância a 280 nm. Linha verde claro: gradiente salino a 0%, 4%, 15% e 100% 
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FIGURA 21: Eletroforese em gel desnaturante. Amostra em 6 h de expressão (Figura 19) 
Gel desnaturante PreCasting Nuvex NuPAGE gradiente 4-12%. Raia 1: padrão de peso molecular Precision 
Dual Color (Bio-Rad); Raia 2: amostra antes da purificação; Raia 3: eluição em 0% de gradiente salino; Raia 4: 
eluição em 4% de gradiente salino; Raia 5: eluição em 15% de gradiente salino; Raia 6: eluição em 100% de 
gradiente salino; Raia 7: PsaA padrão (37 kDa)  
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FIGURA 22 – Perfil cromatográfico da fração com expressão em 10 horas.  
Linha azul escuro: absorbância a 280 nm. Linha verde claro: gradiente salino a 0%, 4%, 15% e 100% 
  
 
 
Para a amostra com 10 horas de expressão, não foi possível obter o gel. 
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Os rendimentos em massa para a etapa de purificação por troca iônica estão 
apresentados na Tabela 17 a seguir: 
 
TABELA 17: Rendimentos em massa para a etapa de purificação por troca iônica 

Experimento Massa inicial 
(mg) 

mL resina/mg de 
proteínas totais 

Massa final 
(mg) 

Rendimento 
(%) 

Pureza 
(%) 

16 h 120,9 4,84 45,2 37,4 68.1% 
6 h 98,7 3,95 20,2 29,6 73.7% 

10 h 124,3 4,97 44,8 36,04 77.6% 
  
4.2 Etapa de dessalinização 

A etapa de dessalinização (ou desalting) foi executada pela metodologia de gel 
filtração em coluna cromatográfica e por filtração tangencial. Na metodologia cromatográfica, 
obteve-se o perfil da Figura 23. 

 
FIGURA 23: Perfil de dessalinização por gel filtração (Absorbância 280 nm versus tempo, em minutos) 
Corrida em G25 coluna XK 26/40 12 cm de leito. Injeção de 15 mL e fluxo 2,65 mL/min. Tampão PBS pH 7,5  

Para a metodologia por filtração tangencial, os resultados estão apresentados na Tabela 
18, em comparação aos resultados de gel filtração. 
 



  69

TABELA 18: Resultados comparativos das técnicas de dessalinização 
Técnica Gel filtração 

(cromatografia) 
Filtração 

tangencial 
Volume inicial 15 279,6 
mg/mL inicial 5,25 1,98 

mg inicial 78,75 553,61 
Volume resina G-25(mL) 63,68 Não aplicável 

Massa/vol resina 1,2 Não aplicável 
Área filtrante (m2) Não aplicável 0,02 

mg/m2 Não aplicável 27x103 
mL final 35 205,91 

mg/mL final 2,08 2,19 
mg final 72,8 450,94 
Diluição 2,5 Não aplicável 

Concentração NA 1,10 
Recuperação (%) 92,4 81,4 

 
Apesar do rendimento ter se apresentado inferior na filtração tangencial, este resultado 

pode ser otimizado, implementando-se arraste com tampão para remoção de proteínas da 
membrana e posterior concentração, caso a concentração final não atenda aos requisitos de 
formulação. 
 As duas técnicas acima e a diálise em contracorrente são os três métodos mais 
empregados para troca de tampão (dessalinização) em escala industrial (KURNIK et al, 
1995). Comparando-se as duas técnicas estudadas para o PsaA, a proteína ao final do processo 
não é diluída na filtração tangencial e na gel filtração, ao final a concentração proteica é a 
metade da inicial. Isto deve ser um dado a considerar na escala industrial pois, na etapa final, 
a concentração é um parâmetro importante para o plano de formulação e na filtração 
tangencial a concentração e dessalinização podem ser ajustadas em uma mesma etapa. 
 Em estudos comparativos anteriores, foi observado que a quantidade de tampão 
exigida para a filtração tangencial é cerca de um terço da quantidade aplicada na gel filtração. 
Além disso, o espaço requerido em uma planta de produção para a execução de uma filtração 
tangencial é cerca da metade, assim como o tempo necessário é também metade do necessário 
para executar uma etapa de gel filtração (KURNIK et al, 1995).  

Deste modo, com base nos resultados apresentados, a filtração tangencial pode ser a 
técnica mais indicada, uma vez que não são observadas alterações no perfil da proteína após a 
execução das duas técnicas, revelando que o cisalhamento empregado no bombeamento da 
filtração tangencial não altera os resultados (Figura 24). Entretanto, melhores resultados de 
rendimento podem ser obtidos implementando-se uma etapa de lavagem da membrana ao 
final do processo. 
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FIGURA 24: Gel desnaturante PhastGel 12% de poliacrilamida para amostras após dessalinização. A: Amostra 
após desalting por gel filtração. Raias 1-2: padrão de peso molecular; Raias 3-4-5: amostras após desalting 
(triplicata). Raia 6: tampão PSB. B: Amostra após desalting por filtração tangencial, com mesma distribuição das 
raias. 
 
 
 As amostras de PsaA analisadas por SDS-PAGE para as duas técnicas, apresentaram-
se homogêneas, com percentual de banda ≥ 99%, como apresentado nos resultados das 
Figuras 25 e 26. A diferença de peso molecular encontrada entra as amostras está dentro do 
esperado para uma análise eletroforética (< 10%), uma vez que o erro percentual entre as duas 
amostras diferentes é de cerca de 6% - peso médio para amostras por gel filtração: 34,85 kDa; 
peso médio para amostras por filtração tangencial: 32,69 kDa.  
 Desta forma, pode-se estabelecer que o processo de purificação apresentado gera um 
insumo com pureza elevada  para a aplicação em formulação farmacêutica. 
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 FIGURA 25: Análise densitométrica das bandas relativas às amostras (triplicata) provenientes da dessalinização 
por cromatografia de gel filtração. A, B e C representam as bandas do gel A, apresentado na Figura 24-A. 
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FIGURA 26: Análise densitométrica das bandas relativas às amostras (triplicata) provenientes do desalting por 
filtração tangencial. A, B e C representam as bandas do gel B, apresentado na Figura 24-B. 
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5. RESULTADOS DE DNA E ENDOTOXINA NAS AMOSTRAS PURIFICADAS 
 
 Para estes resultados, foram calculadas as conversões para que os mesmos 

fossem apresentados em resultados da quantidade por dose, que são os resultados comumente 
apresentados para produtos vacinais, referindo-se às quantidades a serem aplicadas no 
paciente. 
 
5.1 Resultado de DNA 
 Para a amostra purificada por cromatografia de troca iônica e dessalinização por 
filtração tangencial, o resultado foi o seguinte: 
Concentração de DNA (Qubit): 0,0696 ng/µL, que corresponde a 69,6 ng/mL 
Concentração da amostra : 2,7 mg/mL em proteínas totais (BCA) 
Pureza em PsaA: 99% 
Concentração em PsaA: 2673 µg/mL 
 
Em 1 mL, tem-se, portanto: 
- 2673 µg de PsaA 
- 69,6 ng de DNA 
 Considerando uma dose como 15 µg de PsaA, tem-se: 
 
2673 µg de PsaA ------------- 69,6 ng de DNA 
15 µg (1 dose)  ----------------DNA/dose 
 
O que resulta no valor em DNA de 0,39 ng/dose. 
 
5.2 Resultados de endotoxina 

Os testes de endotoxina por LAL gel clot foram realizados para as amostras após 
dessalinização por filtração tangencial e após dessalinização por gel filtração, com os 
seguintes resultados em Unidadedes de Endotoxina por mililitro (UE/mL): 

 
Amostra após gel filtração: concentração em proteínas de 0,88 mg/mL 
Concentração em endotoxinas: 4004,32 UE/mL 
Em 1 mL: 
880  µg de proteína ---------- 4004,32 unidades de endotoxina 
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15 µg (1 dose) -----------------UE/dose 
O que resulta no valor de 68 UE/dose. 
 
Amostra após filtração tangencial: concentração em proteínas de 2,7 mg/mL 
Concentração em endotoxinas: 888,26 UE/mL 
Em 1 mL: 
2700  µg de proteína ---------- 888,26 unidades de endotoxina 
15 µg (1 dose) -----------------UE/dose 
O que resulta no valor de 5 UE/dose. 

 
A Tabela 19 sumariza os resultados da purificação inicial e dessalinização para 

obtenção do intermediário a ser formulado. Os resultados foram publicados no Journal of 
Vaccines and Vaccination (2017). Como apresentado, o conteúdo de DNA (0,39 ng/dose) está 
em acordo com a recomendação da OMS (< 10 ng/dose). A fim de obter este resultado, uma 
dose foi considerada como contendo 15 µg de PsaA purificado, com base em trabalho de Xu e 
colaboradores (2015). Os níveis de LPS (endotoxina) apresentaram diferentes resultados, 
considerando as duas técnicas de dessalinização: para gel filtração o resultado foi de 68 
UE/dose (a partir da amostra da junção dos purificados em diferentes tempos de expressão) e 
para a filtração tangencial, 5 UE/dose. Considerando uma dose como 15 µg e 1 mL, os 
resultados da filtração tangencial são satisfatórios, de acordo com a publicação de Brito & 
Sing (2011), que considera 20 UE/mL como valor máximo para uma vacina recombinante de 
subunidade. 
 A partir destes resultados, pode-se considerar a filtração tangencial como a melhor 
escolha em termos de eficácia na eliminação de LPS, pois foi capaz de selecionar com maior 
precisão a proteína purificada em função do tamanho molecular. A fim de melhorar os 
resultados e conferir maior segurança ao processo, é possível incluir o uso de detergente no 
tampão de dessalinização para assegurar a remoção de LPS. 
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TABELA 19: Resultados de um único experimento da primeira etapa de purificação (DEAE Sepharose® FF) e 
dessalinização usando gel filtração (Sephadex® G25) e filtração tangencial (membrana de polietersulfona, poro10 
kDa, área 0,02 m2) 

Resultados paraDEAE Sepharose® em diferentes tempos de expressão 

Expressão (h)  Rendimento 
(%) 

Homogeneidade 
(densitometria) 

(%) 

Eliminação 
de DNA 

(%) 
16  37,4 68,1% 15 
10  36,04 77,6% 98,8 
6  29,6 73,7% 89,9 

Resultados de dessalinização em diferentes técnicas 

Técnica Rendimento 
(%) 

Homogeneidade 
(%) 

LPS 
(UE/dose)** 

DNA 
(ng/dose)** 

Gel filtração 92,4 > 99 68 ---- 
Filtração tangencial 81,4 > 99 5 0,4 

Rendimento global em massa de proteína: 29%*  
* Considerando 10 horas de expressão e dessalinização por filtração tangencial (36,04 x 0,814 = 29%) 
** Considerando uma dose contendo 1 mL e 15 microgramas de PsaA 
LPS: lipopolissacarídeo; UE: unidades de endotoxina 
SANTOS, et al. (2017)  
6. FORMULAÇÃO 
 

Nesta etapa, diferentes concentrações da solução de quitosana resultaram em distintas 
taxas de carregamento da proteína no sistema formado, como exposto na Tabela 20. 
  
TABELA 20: Taxas de carregamento de PsaA em diferentes                                                                  
concentrações de quitosana. Média de dois experimentos com desvio padrão. 
Quitosana (%) Taxa de carregamento (%) 

0.25 11.8 ± 1.3 
0.50 21.0 ± 6.6 
0.75 33.3 ± 1,6 
1.0 50.6 ± 0,78 

A técnica de precipitação utilizada se baseia na força iônica. O sal sulfato de sódio 
utilizado ocupa o ligante da quitosana, levando a para a forma insolúvel e, neste momento, 
encapsulando a proteína contida na solução. Os resultados mais baixos para menores 
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concentrações de quitosana revelam que foram baixas as interações entre o polímero e a 
proteína, que após a precipitação da quitosana, permaneceu em maior quantidade na solução. 
Desta forma, para melhores resultados, deve-se elevar a força iônica entre polímero e 
proteína, para que no momento da precipitação, possa haver maior eficiência no 
encapsulamento. 

 
7. CARACTERIZAÇÕES DOS SISTEMAS 
 
7.1 Identidade da formulação  
7.1.1 Identiade da formulação por Dot blotting 
 A Figura 27 apresenta os resultados positivos para a proteína purificada e formulação 
em quitosana 0,25%. Entretanto os experimentos em branco (quitosana em água) também se 
apresentaram positivos no teste com o antissoro. 

 
FIGURA 27: Fitas de ensaio dot blotting em triplicata por fita para formulações com quitosana 0,25% com soro 
rPsaA. 1: formulação em     branco; 2: formulação com PsaA; 3: proteína purificada; 4: duplicata da formulação 
em branco; 5: duplicata da formulação com PsaA; 6: duplicata da proteína purificada 
 

  Foi realizado o teste com soro negativo para verificar a eficiência do teste. Neste caso, 
a proteína purificada apresentou resultado negativo, como esperado. Porém, novamente todas 
as formulações com quitosana 0,25% (com proteína e água) apresentaram resultado positivo, 
como apresentado na Figura 28. 
 

     1            2            3          4           5        6        
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FIGURA 28: Fitas de ensaio dot blotting em triplicata por fita para formulações com quitosana 0,25% com soro 
negativo para rPsaA. 1: formulação em     branco; 2: formulação com PsaA; 3: duplicata da formulação em 
branco; 4: duplicata da formualação com PsaA; 5 e 6: amostras da proteína purificada. 
  Desta forma, pode-se verificar que a quitosana apresenta reatividade inespecífica no 
teste de dot blotting, e o western blotting foi realizado para avaliar se as formulações geram 
bandas com identidade para PsaA, verificando assim a sua preservação nas formulações. 
 
7.1.2 Identidade da formulação por Western blotting 
 A Figura 29 apresenta o resultado de western blotting para a PsaA purificada, 
formulação PsaA com 0,25% de quitosana e a formulação em branco (quitosana 0,25% e 
água). A Figura 30 apresenta a densitometria para as bandas encontradas. Pode ser observada 
a identidade positiva para a proteína purificada, coloração positiva (porém menos intensa) 
para a formulação com a proteína e resultado negativo para a formulação em branco. Desta 
forma, observa-se que após a formulação e liberação da proteína dos pellets, por tratamento 
com PSB a 37 °C a proteína manteve sua identidade. Este resultado revela a eficácia potencial 
da formulação, que pode apresentar resultados mais expressivos com a elevação da taxa de 
carregamento na formulação. 
 

  1                    2                  3                   4                5          6 
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FIGURA 29: Western blot de PsaA purificado e formulado em quitosana 0.25%. Raias: 1- Padrão de proteínas 
padrão BenchMark® pré-corado ; 2-PsaA; 3-PsaA formulado em quitosana 0,25%; 4-Branco da formulação com 
quitosana 0,25%. 
 
 

 Raia 2: area 238 Raia 3: area 136  
FIGURA 30: Análise por densitometria das raias geradas pelo resultado verificado no gel de western blot (Figura 
29). A área das bandas foi calculada utilizando software Image Master 1D. Raia 2:  padrão PsaA; raia 3: 
formulação em quitosana 0,25%; raia 4: quitosana 0,25% pura não apresentou sinal detectável. 
 
   
7.2 Tamanho de partícula por DLS 

Os tamanhos de partícula considerados como satisfatórios para fins farmacêuticos em 
experimentos da literatura, são os que revelam que partículas com 1 µm, estando em 
dimensões ideais para serem captadas por células dendríticas e macrófagos. Porém, a ativação 
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das células apresentadoras de antígenos é mais elevada em partículas com dimensões de 300 
nm (0,3 µm) (KOPPOLU et al, 2014). 

As Figuras abaixo apresentam as distribuições de tamanho de partículas nas amostras 
das formulações com as diferentes concentrações de quitosana: 

 

 
FIGURA 31: Tamanho de partícula (µm) versus percentual de distribuição para a formulação de PsaA  
em solução de quitosana a 0,25% do polímero. Tamanho (µm)  

 
FIGURA 32: Tamanho de partícula (µm) versus percentual de distribuição para a formulação de PsaA  
em solução de quitosana a 0,50% do polímero 
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 FIGURA 33: Tamanho de partícula (µm) versus percentual de distribuição para a formulação de PsaA  
em solução de quitosana a 0,75% do polímero  

 
FIGURA 34: Tamanho de partícula (µm) versus percentual de distribuição para a formulação de PsaA  
em solução de quitosana a 1,0% do polímero.  

 Através dos perfis acima, verifica-se grande heterogeneidade nas partículas das 
formulações. A amostra com a formulação em quitosana 0,25% foi a que apresentou na 
distribuição maior na faixa de tamanho até 1 µm, indicando a tendência a agregação das 
partículas em maiores concentrações do polímero. 
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7.3 Potencial zeta 
Os valores no teste de potencial zeta são inconclusivos e sugerem instabilidade das 

partículas (Tabela 21). 
Potencial zeta de no mínimo ±30 mV é o requerido para que se possa considerar uma 

partícula estável e valores mínimos de ±20 mV para a estabilização estérica (PATEL e 
AGRAWAL, 2017). 
 
TABELA 21: Resultados de potencial zeta para amostras de formulações  com diferentes concentrações de 
quitosana. Dados apresentados representam o tratamento de 10 leituras para cada amostra. 
Formulações 
(% quitosana)  Zeta 

(mV) 
Mobilidade (μ/s)/(V/cm) 

 
 Média:  2,36  0,18 

0,25 Erro:  2,68  0,21 
 Desvio:  8,47  0,66 
    
 Média:  4,23  0,33 

0,50 Erro:  4,57  0,36 
 Desvio:  14,47  1,13 

 
 Média:  -0,04  0,00 

0,75 Erro:  9,24  0,72 
 Desvio:  29,22 

  
2,28 

 
    
 Média:  -

18,27  -1,43 
1,0 Erro:  11,98  0,94 

  Desvio:  37,89  2,96 
 

Como as formulações apresentam quantidade significativas de partículas que não 
contêm o princípio ativo (dado observado pela taxa de carregamento), isto se reflete na 
estabilidade elétrica. O ideal para as futuras formulações será o uso de quitosana poliônica, 
pois a própria matriz já pode ser capaz de garantir a estabilidade da proteína que irá conter, 
que neste caso apresenta baixo potencial elétrico. 
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CONCLUSÃO 
 

 No presente trabalho, foi possível observar aumento na produtividade celular do pré-
inóculo com a redução da velocidade de agitação, pois menor cisalhamento para as células de 
E. coli competentes de linhagens modificadas para recebimento de plasmídeo e expressão 
heteróloga é mais favorável, devido à maior fragilidade da membrana celular. O resultado foi 
a elevação na DO final de 3,21 para 4,89, mantendo-se as demais condições. 
 A transposição do modelo em Erlenmeyer para reator de bancada apresentou elevação 
no rendimento, pois obtém-se o mesmo quantitativo em proteínas totais com volume de meio 
de cultivo 7 vezes menor, unicamente pelas condições de controles de agitação, suprimento de 
oxigênio, pH e antiespumante. Após essa transposição, foi possível observar também que o 
tempo de indução pôde ser reduzido das 16 horas originalmente propostas para 10 horas, com 
níveis de expressão semelhantes em tempo 6 horas a menos o que se reflete diretamente na 
produtividade, visando a expressão proteica em escala industrial. 
 Na etapa de purificação, foi possível observar boa resolução da etapa de captura por 
cromatografia de troca iônica, bem como uma considerável redução nos níveis de DNA, 
sendo a redução de 98,8% para a proteína obtida em 10 horas de expressão. 
 A purificação final apresentou elevada pureza tanto pela técnica de cromatografia por 
gel filtração como pela técnica de filtração tangencial, entretanto esta última se apresentou 
mais promissora pois foi capaz de reduzir os níveis de endotoxina (LPS) no purificado final a 
níveis aceitáveis para fins vacinais. Considerando-se a dose como 15 µg em PsaA e sendo o 
valor obtido de 0,39 ng/dose, que se encontra dentro dos padrões aceitáveis pela Organização 
Mundial de Saúde, definido como menor que 10 ng/dose. 
 Desta forma a metodologia para a obtenção da proteína purificada, na forma de 
ingrediente farmacêutico ativo se mostrou promissora em termos de produtividade em tempo 
inferior ao originalmente proposto, viabilidade de aumento de escala e na obtenção de 
material com nível de pureza dentro dos parâmetros especificados no estado da arte para 
vacina recombinante de subunidade. 
 Quanto a formulação, a utilização da quitosana se apresenta como alternativa 
acessível, uma vez que é um polímero de grande disponibilidade. Com relação a tamanho de 
partículas, somente a formulação com o polímero a uma concentração de 0,25% em massa 
permitiu a obtenção de partículas de até 1 µm em maior quantidade. 
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 Mesmo com os resultados positivos para identidade por western blotting, observa-se 
que a quitosana gera interferência na análise por dot blotting, sendo necessário um estudo para 
o tratamento da amostra a fim de eliminar essa interferência. 
 Além disso, é necessário buscar uma forma de elevar a força iônica da formulação, 
tanto no intuito de elevar a interação entre a proteína e a quitosana, elevando a taxa de 
carregamento, bem como a estabilidade das partículas. A estabilidade iônica reflete-se no 
potencial zeta, bem como no tamanho das partículas obtidas, reduzindo a formação de 
agregados e viabilizando geração de materiais em dimensões capazes de interação mais eficaz 
com as células do sistema imunológico. 
 O trabalho, apresentado como proposta de um antígeno vacinal para administração por 
inalação a partir de uma subunidade recombinante, percorreu todas as etapas do processo 
produtivo, sendo necessária a execução do processo de fermentação em maior escala para 
estabelecimento das condições de fermentação e indução, já na geometria final do biorreator, 
bem como mais experimentos em filtração tangencial na etapa final de purificação, pois nas 
condições e recursos atuais não foi possível estabelecer os valores de pressão transmembrana, 
pois os manômetros acoplados ao sistema de filtração tangencial utilizado não estavam 
devidamente calibrados. 
 Entretanto, foi possível estruturar uma proposta de processo completo de obtenção do 
ingrediente ativo, que se realiza em poucas operações unitárias, bem como um protocolo 
preliminar de formulação, que gerou um produto com identidade positiva da proteína 
antigênica. A proteína foi expressa, formulada e preservou sua atividade biológica. 
 Apesar de não terem sido alcançados parâmetros físico-químicos das partículas 
(tamanho e potencial zeta) em níveis satisfatórios, é importante manter e estabelecer esta 
abordagem de imunização para enfermidades do trato respiratório, uma vez que sendo esta a 
via de contágio, nada mais natural do que reforçar as barreiras de mucosa contra estas 
enfermidades. 
 Como perspectivas futuras, há a demanda de realizar o aumento de escala da etapa de 
fermentação para estabelecer as condições de processo; preparar o protocolo de purificação 
em maior escala, indicando os equipamentos necessários e de melhorar o processo de 
formulação, com uso de quitosana funcionalizada, de maior potencial iônico, bem como a 
realização de provas de conceito com experimentos em animais de laboratório com o material 
formulado. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Eletroferograma para o clone padrão PsaA 
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Anexo 2: Eletroferograma para banco de células mãe (master seed) 
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Anexo 3: Eletroferograma para banco de células de trabalho (working seed) 
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