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• Porque...

– Não podemos cultivar todos os organismos no 
laboratório, outros são fastidiosos;

– Biossegurança;

– Custos;

– Falha da atenuação;

– Pode reverter ao estado infeccioso;

– Precisa refrigeração;

– Não funciona para todos os agentes infecciosos;

Estratégias para vacinas recombinantes

• Excluir os genes virulentos (não pode reverter)
– Vírus ou bactéria como vacina;

• Clonar gene de um antígeno patogênico usando um 
organismo não específico
– Vírus ou bactéria como vacina;

• Clonar gene de um antígeno patogênico num vetor de 
expressão
– Proteína como vacina;

– DNA como vacina;

Vacinas recombinantes

• Vacinas de subunidade

– Vacinas de subunidade protéica

– Imunização genética (Vacinas de DNA)

• Vacinas Atenuadas

• Vacinas Vetorizadas

Vacina de subunidade recombinante

• Apenas componentes do patógeno e não o 
organismo inteiro;

• Vantagens

– Não há risco de infecção;

• Desvantagens

– Proteína recombinante = nativa?

– Custo elevado;

E. coli invasion

Vacina de subunidade recombinante

• Qual subunidade utilizar? Aquela que:
– Participe do processo infeccioso ou da 

patogênese ou seja essencial à virulência;

– Esteja exposta na superfície;

– Proteja!

– ...   

• Vacinologia reversa é muito útil na seleção 

dos antígenos para desenvolvimento de vacinas 
recombinantes;
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Vacinas de proteínas recombinantes

• Seleção do antígeno alvo:

– Vacinologia reversa;

– Identificação pela participação na patogênese (processos 
de adesão, invasão e sobrevivência, toxinas etc);

– KO;

• Isolamento do gene: PCR;

Vacinas de proteínas recombinantes

• Clonagem em vetor de expressão;
– Promotor forte e induzível, ATG;

– RBS (procarioto);

– Sequência de Kozak, enhancers e sinal poli-A (eucarioto);

– Sinais de secreção e proteínas carreadoras;

• Marcadores de seleção:
– Resistência à antibióticos;

– Seleção por cor ou fluorescência;

– Complementação auxotrófica;

– ...

Vacinas de proteínas recombinantes

• Transformação:

– Microrganismos: choque térmico, eletroporação...

– Plantas: eletroporação, Agrobacterium, 
bombardeamento de partículas, transformação viral...

– Células animais → transfecção: produtos químicos ou 
nanoestruturados, eletroporação, mediada por vírus...

• Seleção de recombinantes;

Sistemas de expressão heteróloga

• Escherichia coli:

– Organismo mais conhecido!

– Principal sistema procarioto para expressão de proteínas 
heterólogas (outros: Bacillus, Ralstonia, Pseudomonas...);

– Genoma fácil de manipular, com promotores conhecidos 
e permite controle de número de cópias dos plasmídeos;

– Acumula proteínas recombinantes a até 80% de peso 
seco;

– Proteínas em corpos de inclusão são normalmente 
inativas, insolúveis e requerem refolding;

Sistemas de expressão heteróloga

• Otimização da expressão em E. coli:
– Diferentes promotores;
– Diferentes cepas:
– Co-expressão de chaperonas e foldases;
– Expressão em temperaturas baixas;
– Expressão de fragmentos da proteína;
– Desnaturação in vitro seguido de refolding;
– Expressão no periplasma ou secretada;

• Principal vantagem de E. coli: Custo;

• Principal desvantagem: Não glicosila (e dobramento 
incorreto);

Sistemas de expressão heteróloga

• Leveduras:

– Alternativa à E. coli quando a proteína necessita 
modificações pós-traducionais;

• Glicosilação depende do antígeno e da levedura;

– Mais barato que células de insetos ou mamíferos;

– Adaptadas a processos fermentativos;

– Secretam grandes quantidades de proteínas 
recombinantes;

– Saccharomyces cerevisiae e leveduras metilotróficas, 
como Hansenula, Candida, Torulopsis e Pichia pastoris;
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Sistemas de expressão heteróloga
• P. pastoris > E. coli

– Pontes dissulfeto;
– N-glicosilação semelhante à humana;
– Secreção de grande quantidade de proteína;

• P. pastoris > S. cerevisisae
– Produtividade maior;
– Evita hiperglicosilação;
– Cresce em grandes concentrações de metanol, que mata a maioria 

dos outros microrganismos;
– Sistema barato para implementação e manutenção;
– Integração estável de múltiplas cópias de DNA recombinante ao 

cromossomo;

• Maior desvantagem: não expressa chaperonas importantes 
para algumas proteínas; O-glicosilação limitada;

Sistemas de expressão heteróloga

• Células de insetos:

– Maquinaria para modificações pós-traducionais
complexas e expressão de proteínas solúveis de 
mamíferos;

– Baculovírus: vetor para expressão de proteínas 
recombinantes em células de insetos mais utilizado;

• DNA fita dupla e circular;

• Infecta células de lepdópteras naturalmente;

• Fácil crescimento in vitro;

– Larvas ou linhagens celulares de Spodoptera frugiperda e 
Trichoplusia ni;

Sistemas de expressão heteróloga
• Células de insetos:

– Modificações pós-traducionais eucarióticas completas;

– Dobramento apropriado de proteínas e formação de S-S;

– Altos níveis de expressão (promotor de polihidrina);

– Cultura em suspensão, com alta densidade e fácil scale up;

– Seguro!

– Sem limites para o tamanho da proteína;

– Clivagem eficiente de peptídeos sinal;

– Expressão simultânea de múltiplos genes;

• Principal desvantagem: Custo (e problemas com 
características específicas de proteínas);

Sistemas de expressão heteróloga

• Células de mamíferos:
– Chinese hamster ovary (CHO);

– Baby hamster kidney (BHK);

– Human embryonic kidney (HEK);

– Rim de macaco verde africano (VERO – Verda Reno);

• Principais desvantagens:
– Baixo nível de expressão e secreção;

– Alto custo (preço por grama: insulina $375, tPA $23000, 
$35000 hGH , G-CSF $450000, EPO $840,000);

– Contaminação por vírus; 

Vacinas de proteínas recombinantes

• Qual sistema de expressão utilizar?

– Depende do antígeno/patógeno alvo da vacina;

– Codon usage;

– Códons diferentes em organismos diferentes;

– Custo/benefício compensa para a doença alvo?

Antígeno menor que 50 kDa, onde S-S não são 
importantes, patógeno procarioto: E. coli;

Antígeno maior que 50 kDa com importantes 
modificações pós-traducionais: P. pastoris;

Vacinas de proteínas recombinantes

• Purificação de proteínas recombinantes:

– His-tag – poli-histidina;

– GST-tag – glutationa-S-transferase;

– MBP-tag – Proteína ligadora de maltose;

– Non tagged (troca iônica ou interações hidrofóbicas);

– Ultrafiltração;
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Vacinas de proteínas recombinantes

• O antígeno protéico purificado deve estar dobrado 
corretamente e ser antigênico;

– Análises comumente realizadas: Western blot, ELISA, 
testes de atividade protéica, dicroísmo circular, 
espectrometria de massa...

• O antígeno deve ser inócuo;

• A resposta imune gerada deve ser protetora;

Vacinas de proteínas recombinantes

• Antígeno recombinante purificado = vacina 
subunidade protéica recombinante;

• Normalmente é pouco antigênica:

– O tipo de resposta imune induzida apenas pelo antígeno 
depende do tipo do antígeno;

– Adjuvantes devem ser co-administrados;

• Efeito sinergético de antígenos;

Vacinas de DNA

• Isolamento do gene do patógenos → clonagem em 
vetor de expressão no organismo a ser vacinado → 
caracterização → purificação → vacina pronta para uso!

• DNA = estável, dispensa refrigeração;

• Imunidade celular e humoral;

• Antígeno apresentado pela própria célula que o 
expressa ou por células diferentes;

Vacinas de DNA

• Principais desvantagens:
– Estimulação contínua do sistema imune leva à inflamação 

crônica;

– O processamento protéico pode não ocorrer;

– Segurança: 

• Integração da vacina de DNA ao genoma do hospedeiro:  
mutação por inserção;  instabilidade cromossômica; 
oncogenes e genes supressores de tumor;

• Doenças ‘auto-imunes’ (anti-DNA e músculo);

• Resistência à antibióticos;

Estratégias para vacinas de DNA
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Estratégias para vacinas de DNA

• Evitar seleção por antibióticos – complementação 
auxotrófica;

• O plasmídeo vacinal deve ter sequências não-
funcionais minimizadas – resposta ao vetor;

• Promotores:

– CMV (citomegalovírus), SV40 (Simian Virus 40), RSV (Rous 

Sarcoma Virus), MPV (Mason-Pfizer monkey virus);

Estratégias para vacinas de DNA

• Vetor com sinais para secreção;

– Resposta humoral e difusão do estímulo imunológico;

• Sinais de estímulo imunológico:

– CpG – Toll-like receptors;

• Design racional do antígeno: 

– Otimização do reconhecimento dos peptídeos pelos MHCs;

• Vetores expressando moléculas co-estimulatórias;

Estratégias para vacinas de DNA Eletroporação in vivo

• Outras estratégias:

– Laser;

– Tatoo;

– Ultra-som;

Estratégias para vacinas de DNA

• Testes importantes com a vacina de DNA 
experimental construída:

– Sequenciamento;

– Transfecção e expressão in vitro;

• Purificação em larga escala normalmente é um 
processo simples, ‘grotesco’, envolvendo 
centrifugação e precipitação do DNA com álcool;

Vacinas recombinantes vetorizadas

• Organismo não patogênico carregando antígeno (s) 
de um patógeno;

• Pode ser multivalente;

• Vírus ou bactéria como vetor;

• Gene alvo isolado, clonado em vírus não patogênico 
ou em plasmídeo de expressão em bactéria que 
expressa o antígeno alvo;
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Vacinas recombinantes vetorizadas

• O estudo da resposta imune para estas vacinas foca 
em:

– Resposta imune direta contra o antígeno heterólogo;

– Resposta imune adaptativa contra o vetor, e como isto 
pode afetar o uso e o re-uso do vetor;

– Resposta imune inata contra o vetor, e o impacto disto na 
resposta antígeno-específica;

Vetores Pox vírus 

• Vacina da varíola (smallpox) historicamente com amplo 
uso (parâmetros de segurança);

• Grande capacidade de receber DNA heterólogo;

• Tropismo forte por células de mamíferos (várias células 
expressando);

• Vírus citoplasmático (sem integração);

• Ex.: canary pox virus expressando antígenos de HIV (16 
mil indivíduos);

Vetor Adenovírus

• Histórico vacinal;

• Resposta imune potente;

• Disponibilidade de diversas cepas, replicantes e não-
replicantes (imunodeprimidos);

• Imunidade pré-existente pode prejudicar a resposta 
antígeno-específica (estudos com HIV);

• Cepas de adenovírus humanos são oncogênicos em 
animais;

Vetores bacterianos

• Bactérias não patogênicas transformadas com 
vetores recombinantes contendo o gene de um 
patógeno alvo da vacina. A bactéria expressa o gene 
e é utilizada como vacina recombinante;

– Pode estar viva ou atenuada;

• Proteção mono ou multi-valente;

– Proteção induzida pelo microrganismo e/ou apenas pelo 
antígeno (s) recombinante (s) expresso (s);

Salmonella/Shigella

• Vacinas via oral; 

• Atenuadas, replicantes;

• Infectam células M (APC intestinal);

• Grande quantidade de PAMPs;

• Resposta celular e humoral fortes;

• Estabilidade do gene no plasmídeo;

BCG

• Mycobacterium bovis – bacilo Calmette-Guérin;

• Vacina mais utilizada no mundo – TB;

• Infecta macrófagos e sobrevive;

• Resposta potente e de longa duração;

• Vetores para expressão de proteína intracelular, 
exposta na superfície e secretada;
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Vacinas de vetores bacterianos

• Principal desvantagem: dificuldade em diferenciar 
indivíduo vacinado e indivíduo infectado;

– BCG e tuberculina;

– Inviabiliza o uso em animais (bovinos);

• Desafio: buscar metodologias alternativas para 
diagnóstico de tuberculose animal;

Vetores vacinais

• Vetor bacteriano carregando vacina de DNA:

– Dependendo do antígeno, pode requerer a expressão 
pela bactéria ou pela célula do hospedeiro;

– Entrega a vacina de DNA diretamente dentro da célula, 
proporcionando apresentação via MHC-I;

• Resposta celular e humoral;

Imunização Prime-boost

• Uma dose de vacina de DNA + segunda dose de 
proteína recombinante ou vacina vetorizada é 
significativamente mais imunogênico do que a 
administração inversa!

• Base imunológica indefinida: Estimula o sistema 
imune por diferentes vias!?
– Anticorpos: vacinas de proteína recombinante;

– Resposta inata e adquirida aos vetores vacinais;

– Vacina de DNA: antígeno único; demais possuem 
componentes diversos (estímulo imunológico?);

OGM atenuado

• Microrganismo patogênico com uma ou mais mutações 
que o tornam atenuado.

• Principal vantagem sobre atenuação clássica: genótipo 
conhecido, KO específico, segurança, menor risco de 
reversão...

• Vantagens da vacina viva/replicante sem a principal 
desvantagem;

• Principal desvantagem que permanece: reações 
inflamatórias exacerbadas; 

Estratégias vacinais com OGM

• Microrganismo super-expressando ou sub-
expressando um antígeno específico que o torna 
mais protetor;

• Ex.: Ag85B em BCG;

• Ex.: Flagelo em Salmonella; EXEMPLOS DE VACINAS 

RECOMBINANTES
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Hepatite B

• VHB  é oncogênico, e não pode ser usado como 
vacina;

• Glicoproteína do envelope do VHB

– HBsAg, HBs ou env;

– Estimula uma resposta humoral;

– Combinação de três proteínas:

• S

• S + preS1

• S + preS1 + preS2

Hepatite B

• Anticorpos são neutralizantes;

• Protege contra infecção VHB;

• Vacina original foi derivada do plasma

– Partículas de HBs inativadas;

– Soroconversão em duas doses;

– Licenciada em 1981 (três doses);

Hepatite B

• AIDS causou dúvidas sobre a segurança da vacina, 
então:

• Recombinante HBsAg

– Inicialmente expresso em E. coli

– Expressa em leveduras:

• RECOMBIVAX (1986, S. cerevisiae, Merck, Sharp & Dohme)

• ENERGEX B (1987, P. pastoris, SmithKline Beecham Biologicals)

– E células de mamíferos:

• GENHEVAC B (1986, CHO, Pasteur Merieux)

HBsAg no Brasil

• Vacina introduzida no Brasil em 1989

– Vacina monovalente por Butantan;

– Adjuvante hidróxido de alumínio;

– Nascimento, 1 mês e 6 meses;

– 12 milhões de doses por ano;

– Cobertura 67 – 98%;

Problemas com rHBsAg

• Mutantes

– Único aminoácido (Gly → Arg);

• Não-respondedores

– 5-10% de adultos vacinados;

– Baixo nível de anticorpos;

– Indivíduos imuno-deprimidos;

Papilomavírus humano (HPV)

• Vacina tetra-valente contra HPV (qHPV)

• GARDASIL, Merck, 2006

– HPV tipos 6, 11, 16 e 18

• HPV-18 e HPV-18 podem causar câncer cervical

– Adjuvante Alum

• CERVARIX, Glaxo SmithKline, 2007

– HPV-16 e HPV-18

– AS04 e alum adjuvantes para 

estender a resposta imune.
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Genoma do HPV e estrutura viral
qHPV

• Partículas semelhantes a vírus (VLPs)

• Proteínas recombinantes da proteína capsidial

• Gene L1 de HPV foi clonado e expressado:

– GARDASIL – levedura

– CERVARIX – baculovírus

– Proteínas recombinantes - auto-montagem para VLPs

– Induzir alto níveis de anticorpos neutralizantes

Futuro de qHPV

• Mais tipos de VLPs

• Custo alto para produzir os VLPs

– Bactérias (E. coli) e plantas podem baixar os custos

• Administração:

– Via mucosa (sem agulha)

– Vetores virais

• Adenovírus 5

– Vacina BCG:L1

Influenza A

• 8 segmentos de RNA

• 11 proteínas

– HA, NA e M2 são

antigênicos

Anticorpos neutralizantes

• Anticorpos contra HA
inibem a ligação do vírus
aos receptores na célula. 

• Anticorpos anti-NA
previnem a liberação viral da
célula.

Influenza

• Vacina tríplice:
– H3N2, H1N1 (Influenza A) e 

cepas circulantes de 

Influenza B

• Vacina híbrida:
– genes hemaglutinina HA e neuraminidase NA

• Plasmídeos para clonar os genes das cepas 
relevantes
– Mais rápido.
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Vacinas disponíveis – Influenza
Problemas:

• variação antigênica

• mudança antigênica

Coqueluche

• Bordetella pertussis

• 20-40 milhões de casos mundialmente;

• 200 a 400 mil óbitos por ano;

• Vacina:

– Bacterina

– Antígenos purificados (acelular)

Coqueluche – a bacterina

• Cultura de B. pertussis cepa 137 (NIH)

– Inativada por calor e formalina

– Adjuvante hidróxido de alumínio

– Combinado com os toxoídes de tétano e difteria

• DTP

– Efeitos colaterais

• Febre, inchaço...

– Estimulou desenvolvimento de novas vacinas.

Vacina acelular p/ Coqueluche

• Purificação e inativação de antígenos entre os 
fatores de virulência de B. pertussis (DPTa)

• Inclui também:

– toxina pertussis e antígenos da superfície:

• FHA, PRN e FIM

• Vacina Takeda (Japão)

– Antígenos co-purificados

Coqueluche no Brasil

• Bacterina aprovada:

– Doses 2, 3 e 4 meses

– Reforçada aos 15 meses e 6 anos

– Cobertura 90%

– Anticorpos neutralizantes por 2 anos

– Memória imunológica induzida
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Tuberculose

• 2 milhões de óbitos por ano.

• Vacina original é atenuada
– Repiques in vitro: M. bovis BCG

• Vacinas novas:
– Adição de genes para M. bovis BCG

– Remoção de genes de M. tuberculosis

– Vacinas de subunidade
• Antígeno 85

• ESAT 6

• 72f

Vacinas TB

Vacinas recombinantes em uso 
veterinário no Brasil

• Aprovadas pela CTNBio:

• Vaxxitec MD/IBD (Merial) e VECTORMUNE® HVT-IBD 
(Ceva):
– Bivalente contra doença de Marek e doença de Gumboro em 

aves;
– Meleagridis herpesvirus 1 (contra Marek) expressando 

proteína do capsídeo de Birnavírus (Gumboro);

• VECTORMUNE® HVT-NDV (Ceva):
– Bivalente contra doença de Marek e doença de Newcastle em 

aves;
– Meleagridis herpesvirus 1 de peru (contra Marek) 

expressando proteína de Newcastle disease vírus;

Vacinas recombinantes em uso 
veterinário no Brasil

• INNOVAX® ILT (Intervet) – Vacina recombinante viva 
contra a doença de Marek e a Laringotraquíte
infecciosa (ILT) das aves;

– Meleagridis herpesvirus 1 (contra Marek) expressando os 
genes das glicoproteínas gD e gI do vírus da ILT 
(Herpesviridae);

Vacinas recombinantes em uso 
veterinário no Brasil

• Vacina replicante inativada/vetor viral contra 
circovirose suína (compromete sistema imune);

– Suvaxyn PCV2 (Fort Dodge) e Ingelvac Circoflex
(Boehringer):

• Circovírus Tipo I (PCV1) não patogênico expressando  gene de 
capsídeo de PCV2, patogênico;

– Porcilis Circumvent CVT (Intervet):

• Expresso em Baculovírus (pACAS3);
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• Vacina contra colibacilose aviária Poulvac E. coli (Fort
Dodge):
– E. coli aro EC 34195 na qual o gene aro A foi deletado, 

impossibilitando o crescimento in vivo;

• Poulvac ST (Fort Dodge) – vacina viva contra 
Salmonella typhimurium para aves;
– S. typhimurium LT2 cepa 1545 onde os genes aroA e serC

estão deletados, impossibilitando o crescimento in vivo;

– AroA: síntese de p-aminobenzoato (PABA);

Vacinas recombinantes em uso 
veterinário no Brasil

Vacinas recombinantes em uso 
veterinário no Brasil

• Vacina viva liofilizada contra a Bouba aviária 
(Avipoxvirus) e doenças respiratórias por 
Mycoplasma gallisepticum: VECTORMUNE® FP-MG 
(Ceva):

– Avipoxvirus atenuado por alta passagem expressando 
antígeno MG de Mycoplasma gallisepticum;

Obrigado pela atenção!


