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RESUMO 

 

MATHIAS-SANTOS, C. Toxinas termo-lábeis (LTs) do tipo II de Escherichia coli 

enterotoxigênica (ETEC): efeito adjuvante e atividade inflamatória. 2014. 139 f. Tese 

(Doutorado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2014. 

 

A atividade adjuvante de toxinas termo-lábeis (LTs) expressas por linhagens de ETEC têm sido 

intensamente estudada em condições experimentais de imunização empregando várias vias de 

administração, sobretudo, vias de mucosa. Essas moléculas são classificadas em dois grandes 

grupos, LTs do tipo I (LT-I) e II (LT-II), sorologicamente distinguíveis, com base em 

características genéticas, bioquímicas e imunológicas. A principal diferença desses dois grupos 

de toxinas consiste na baixa identidade de aminoácidos em suas subunidades B, que acarreta na 

especifidade da ligação a receptores de superfície nas células-alvo e pode afetar as respostas 

imunológicas induzidas. Pesquisas sobre os efeitos adjuvantes de LTs têm, até hoje, priorizado a 

toxina LT-I e mutantes gerados a partir dela. O principal objetivo desta tese foi estudar, pela 

primeira vez, os efeitos adjuvantes das três variantes conhecidas de LT-II (LTIIa, LT-IIb e LT-

IIc) empregando a pele como via de administração (vias intradérmica e transcutânea). 

Inicialmente as proteínas recombinantes foram purificadas a partir de uma linhagem laboratorial 

de Escherichia coli (E. coli) e avaliadas quanto à funcionalidade in vitro. Em etapa posterior, os 

efeitos adjuvantes e as reações inflamatórias após administradação intradérmica foram avaliados 

em ensaios de imunização empregando ovalbumina como antígeno modelo em camundongos. 

Para a avaliação das atividades adjuvantes das LT-IIs pela via transcutânea foram testadas as 

toxinas LT-IIa e LT-IIb associadas ao domínio III da glicoproteína E do envelope viral (proteína 

EIII) do vírus dengue do tipo 2 (DENV2) como antígeno modelo. Os resultados obtidos 

demonstram que o potencial adjuvante das LT-IIs varia de acordo com a via de administração 

empregada. Além disto, a reatogenicidade induzida pelas LT-IIs é menor do que aquela 

observada com a toxina LT-I após administração pela via intradérmica. Os resultados obtidos 

abrem perspectivas para o emprego das toxinas LT-II como adjuvantes administrados pela pele. 

 

Palavras-chave: Adjuvantes imunológicos. Toxinas bacterianas. Vacinas. Toxinas termo-lábeis. 

Escherichia coli enterotoxigênica.



ABSTRACT 

 

MATHIAS-SANTOS, C. Type II heat-labile toxins (LTs) from enterotoxigenic Escherichia 

coli (ETEC): adjuvant effect and inflammatory activity. 2014. 139 p. Ph. D. thesis 

(Microbiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The adjuvant activity of heat-labile toxins (LTs) expressed by ETEC strains have been 

intensively studied under experimental conditions using various immunization routes, particularly 

mucosal routes. These molecules are classified in two major groups, named type I LTs (LT-I) and 

type II LTs (LT-II), serologically distinguished, by genetic, biochemical and immunological 

features. The main difference between these two LT groups rely on the B subunit low aminoacid 

identity which results in different binding specifities to target cell surface receptors that may 

affect the induction of immune responses. So far, most of the studies dealing with the LT 

adjuvant effects had focused on LT-I and mutants generated from it. The main objective of the 

present thesis study was the evaluation of adjuvant properties of the type II LTs (LT-IIa, LT-IIb 

and LT-IIc) using the skin as an admnistration route. Initially, the recombinant proteins were 

purified from a laboratory strain of E. coli and evaluated for in vitro functionality. At a later 

stage, the adjuvant effects and inflammatory activities were evaluated after intradermal 

immunization using ovalbumin as a model antigen in mice. For the evaluation of the 

transcutaneous adjuvant activity of the LT-IIs, LT-IIa and LT-IIb were employed in combination 

with the domain III of the type 2 dengue virus (DENV2) envelope glycoprotein (EIII protein) as a 

model antigen. Our results show that the adjuvant potential of LT-IIs may vary according to the 

administration route employed. In addition, the reactogenicities induced by these molecules after 

intradermal administration are lower than that observed with LT-I. The results open perspectives 

for the use of LT-II as skin-delivered vaccine adjuvants.  

 

Keywords: Immunological adjuvants. Bacterial toxins. Vaccines. Enterotoxigenic Escherichia 

coli. Heat-labile toxins.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 VACINAS E ADJUVANTES VACINAIS 

 

Os primeiros registros de tentativas de imunização datam do século X, na China, pela 

inalação ou contato de arranhões na pele com crostas de feridas de varíola. Esses procedimentos, 

conhecidos como “variolização”, espalharam-se pelos continentes asiático e africano, chegando à 

Europa no século XVII (GROSS; SEPKOWITZ, 1998) Apesar de popular a variolização 

encontrava opositores já que 2-3% dos indivíduos submetidos aos procedimentos desenvolviam 

formas graves da doença ou morriam, o que levou a suspensão da prática em muitos locais no 

século XIX (FENNER et al., 1988). A partir de 1796 com as observações e intervenções do 

médico inglês Edward Jenner - que consistiam no contato de indivíduos saudáveis com o vírus da 

varíola bovina como prevenção à varíola humana - estudos para prevenção de moléstias 

infecciosas através da vacinação conduzidos por importantes microbiologistas, como os 

pesquisadores Louis Pasteur e Robert Koch, ganharam força (GROSS; SEPKOWITZ, 1998). 

À exceção da disponibilidade de água potável, nenhuma outra medida de controle de 

microrganismos, nem mesmo o uso de antibióticos, teve maior impacto na redução da 

mortalidade por doenças infeccionas quanto as vacinas (PLOTKIN; ORENSTEIN; OFFIT, 

2008). Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde , existem vacinas para mais de 

vinte e seis doenças infecciosas dentre as quais incluem-se: varíola, difteria, tétano, febre 

amarela, coqueluche, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite A, hepatite B e influenza. 

Apesar desses e de outros avanços já ocorridos no campo da vacinologia, ainda há muito por 

fazer. Moléstias infecciosas graves como malária, tuberculose e AIDS persistem matando e 

investimentos contínuos são essenciais para garantir os progressos necessários em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) dessa nova geração de vacinas (MAURICE et al., 2009). 

As primeiras vacinas desenvolvidas (vacinas de primeira geração) consistiam em 

suspensões do agente etiológico de determinada patologia (vírus ou bactérias) atenuados ou 

inativados (DINIZ; FERREIRA, 2010). Essas formulações apresentam em geral alta 

imunogenicidade que deve-se à presença de diversos “Padrões Moleculares Associados a 

Patógenos” (PAMPs) na superfíce e no interior do patógeno, capazes de estimular o sistema 

imunológico inato do hospedeiro (MIYAJI et al., 2011). Dentre as moléculas caracterizadas como 

PAMPs podemos citar: porções da parede bacteriana (peptideoglicano), o lipopolissacarídeo 
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(LPS) presente na membrana externa de bactérias gram-negativas, a proteína que compõe o 

flagelo bacteriano (flagelina) e o RNA dupla fita (dsRNA) que carrega a informação genética de 

alguns vírus. Com o avanço das técnicas de engenharia genética, o desenvolvimento de vacinas 

caminhou para o emprego nas formulações vacinais de porções isoladas do patógeno e relevantes 

para o desencadeamento de respostas imunológicas protetoras, chamadas nesse contexto de 

vacinas de subunidades ou de segunda geração (DINIZ; FERREIRA, 2010). Embora mais 

seguras que as vacinas compostas por organismos atenuados (que carregam consigo o risco de 

reversão da patogenicidade), as vacinas de subunidades são em geral pouco imunogênicas, pois 

apresentam poucos ou nenhum PAMP em sua composição, o que torna necessária a adição de 

adjuvantes vacinais à essas formulações (BAZIN, 2003). 

A palavra adjuvante deriva do termo em latim “adjuvare” que significa ajudar. No 

contexto de vacinas os adjuvantes são compostos que aumentam ou modulam a resposta 

imunológica gerada contra um antígeno qualquer (REED; ORR; FOX, 2013). Essas moléculas 

apresentam natureza química diversa e dentre as classes de adjuvantes vacinais descritas até o 

momento encontram-se: sais inorgânicos (como por exemplo sulfato e hidróxido de alumínio), 

emulsões oleosas (óleo em água e água em óleo) e material genético (grupos CpG), além de 

moléculas oriundas de microrganismos como por exemplo o LPS e a proteína flagelina citados 

anteriormente e algumas toxinas bacterianas. Cabe ressaltar que a maioria dos adjuvantes 

vacinais descritos é empregada em pesquisas pré-clinicas, sendo restrito o número de compostos 

com potencial adjuvante licenciados para uso em humanos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Adjuvantes vacinais licenciados para uso em seres humanos 

Adjuvante Companhia Classe Indicação 

Alum Várias Sal mineral Várias 

MF59 Novartis Emulsão óleo em água 
Influenza (Fluad®)/ Influenza 

pandêmica 

AS03 GSK 
Emulsão óleo em água + α-

tocoferol 
Influenza pandêmica (Pandemrix®) 

AS04 GSK 
Monofosforil lipídeo A (MPL) + 

alum 

Vírus da Hepatite B – HBV (Fendrix®) 

Vírus do Papiloma Humano – HPV 

(Cervarix™) 

Lipossomos/ 

Virossomos 
Crucell Emulsão óleo em água 

Vírus da Hepatite A – HBA (Epaxal®) 

Influenza (Inflexal® e Invivac®) 

Fonte: Modificado de Awate, Babiuk e Mutwiri (2013); Mbow et al. (2010). 
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Os benefícios da associação de adjuvantes às vacinas são muitos, dentre os quais podemos 

citar: i – redução da carga de antígeno administrado com consequente diminuição do custo de 

produção das formulações; ii - indução de resposta imunológica do tipo celular, importante para o 

controle de infecções ocasionadas pelos agentes etiológicos da AIDS, tuberculose e malária; iii – 

possibilidade de geração de vacinas com enfoque terapêutico; iv – redução no número de doses 

necessárias para alcance da proteção profilática e v – estimulação do sistema imunológico de 

idosos (quebra da senescência imunológica) (REED; ORR; FOX, 2013). Os adjuvantes 

atualmente licenciados para uso em seres humanos atuam majoritariamente induzindo a produção 

de anticorpos contra os antígenos co-administrados, sendo pouco efetivos na geração de resposta 

imunológica celular do tipo efetora (linfócitos T CD8
+
 citotóxicos). 

Todas as vacinas comercialmente disponíveis para seres humanos se enquadram em uma 

das seguintes situações: i) não apresentam adjuvantes em sua composição; ii) apresentam como 

adjuvante vacinal o alum ou alume (sais de alumínio), empregado desde 1926 para estimulação 

de respostas imunológicas do tipo humoral e para o qual não há consenso sobre o mecanismo de 

ação ou iii) apresentam adjuvante específico para indução da resposta protetora desejada, em 

geral, uma combinação de diferentes classes de adjuvantes - sendo esta última situação 

relativamente recente com o primeiro representante licenciado para uso em humanos na Europa 

em 1997 (MF59: emulsão óleo em água como componente de uma vacina para influenza – 

Fluad®) (DE GREGORIO; TRITTO; RAPPUOLI, 2008). No Brasil, por exemplo, o atual 

calendário de vacinação só apresenta vacinas que não contem adjuvantes ou que empregam como 

adjuvante vacinal o alum (MINISTÉRIO DA SAÚDE; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 

2001). Diante do exposto fica evidente a importância da descoberta de novos adjuvantes e da 

pesquisa de novas propriedades adjuvantes de compostos com atividade imunoestimulatória 

comprovada. 

São conhecidos diversos mecanismos de ação para os adjuvantes vacinais e um composto 

pode exercer sua atividade adjuvante atuando de maneira independente sobre mais de uma 

cascata de sinalização celular. Para uma grande gama de adjuvantes oriundos de microrganismos 

o mecanismo de ação decorre do reconhecimento de PAMPs presentes no adjuvante por 

Receptores de Reconhecimento de Padrões – RRPs (como por exemplo, os receptores do tipo 

Toll presentes na superfície de células eucariotas), o que leva à ativação de cascatas de 

sinalização cujo resultado final é a secreção de citocinas inflamatórias como, por exemplo, IL-6. 
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O microambiente gerado pelas citocinas secretadas pode influenciar também a ativação das 

células apresentadoras de antígeno presentes no meio (REED; ORR; FOX, 2013). Embora a 

ativação do sistema imunológico descrita acima seja comumente apontada como mecanismo de 

ação de adjuvantes vacinais é importante salientar que diversos tipos de adjuvantes, derivados ou 

não de microrganismos, não interagem com esses receptores preservando sua adjuvanticidade 

mesmo na ausência de componentes importantes das cascatas de sinalização desencadeadas pela 

ativação de receptores Toll. Um exemplo é o hidróxido de alumínio, que atua como adjuvante em 

animais deficientes na molécula adaptadora MyD-88 (GAVIN et al., 2006). A Figura 1 apresenta 

os mecanismos de ação propostos para alguns adjuvantes vacinais. 

 

 

Figura 1. Mecanismos de ação propostos para os adjuvantes vacinais. Muitos adjuvantes podem atuar como 

ligantes de Receptores de Reconhecimento de Padrões (RRPs) ativando a resposta imunológica inata. A sinalização 

por meio de receptores ou a montagem do complexo inflamassoma pode também ativar fatores de transcrição 

induzindo a produção de citocinas e quimiocinas que ajudam diretamente uma resposta imunológica em particular, 

como por exemplo as respostas mediadas por linfócitos Th1 ou Th2, além de influenciar as células imunológicas que 

são recrutadas para o sítio de inoculação. Alguns adjuvantes influenciam também a captação e apresentação de 

antígenos. (TLR: Receptor do tipo Toll; APC: Célula apresentadora de antígeno; TCL: Linfócito T citotóxico; NK: 

Célula matadora natural; NKT: Linfócito T invariante matador natural; MHC: Complexo principal de 

histocompatibilidade). Fonte: Modificado de Reed, Orr e Fox (2013). 
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 Embora o número de adjuvantes vacinas atualmente licenciado para uso em humanos seja 

pequeno, a pesquisa pré-clinica e clínica de moléculas com potencial adjuvante é intensa e inclui 

diversas classes de compostos. Muitas pesquisas dedicam-se também a avaliar o tipo de resposta 

imunológica induzida por um determinado adjuvante vacinal, de acordo com a via de 

administração empregada ou com o tipo de antígeno co-administrado. Dentre os compostos 

explorados como adjuvantes em estudos pré-clínicos aqueles oriundos de microrganismos 

ocupam posição de destaque. São exemplos desses adjuvantes: o LPS, os ácidos lipoteicóicos, a 

flagelina e exotoxinas como, por exemplo, a toxina colérica (CT) de Vibrio cholerae e a toxina 

termo-lábil (LT) de Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC). 

 

1.2 TOXINAS TERMO-LÁBEIS (LT) DE Escherichia coli ENTEROTOXIGÊNICA (ETEC): 

CLASSIFICAÇÃO E EMPREGO COMO ADJUVANTES VACINAIS EM ENSAIOS 

PRÉ-CLÍNICOS E CLÍNICOS 

 

As enterotoxinas CT e LT figuram entre os principais fatores de virulência de natureza 

protéica expressos por linhagens de Vibrio cholerae e ETEC. Essas moléculas são exotoxinas 

heterohexaméricas do tipo AB5 compostas por uma subunidade A enzimaticamente ativa 

associada de maneira não-covalente a um pentâmero de subunidades B organizadas na forma de 

um anel e responsável pela ligação à receptores presentes na superfície das células-alvo (Figura 

2) (MERRITT; HOL, 1995). O mecanismo de ação descrito para ambas as toxinas como 

mediadoras da diarréia inclui a ligação à superfície da célula alvo, mediada pela subunidade B 

pentamérica, seguida da internalização da proteína que sofre um transporte retrógrado a partir do 

complexo de Golgi até o retículo endoplasmático, onde a subunidade A1 dissocia-se do restante 

da molécula podendo então alcançar o citoplasma e exercer seus efeitos tóxicos (PIZZA et al., 

2001). Dentro do citoplasma celular a subunidade A1 atua como uma ADP-ribosilase, 

transferindo um grupo ADP-ribose a um resíduo de arginina presente na subunidade α da proteína 

G estimulatória (Gsα), que perde com isto sua função de GTPase e torna a enzima adenilato 

ciclase permanentemente ativa. A ativação permanente da adenilado ciclase ocasiona o aumento 

intracelular do segundo mensageiro AMP cíclico (AMPc) responsável pela abertura de diversos 

canais presentes na membrana, incluindo o receptor transmembrana de fibrose cística, resultando 

na perda de eletrótitos para o lúmen intestinal, seguida da passagem de água para o mesmo 
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compartimento por osmose,desencadeando o quadro de diarréia aquosa profusa (RAPPUOLI et 

al., 1999). 

 

Figura 2. Estrutura das toxinas termo-lábeis (LTs) de ETEC. (A) Estrutura cristalográfica de uma LT. (B) 

Representação esquemática da organização de suas subunidades. A subunidade A divide-se nos domínios A1 e A2 

aqui representados pelas cores azul escuro e azul claro, respectivamente. O domínio A1 globular (enzimaticamente 

ativo) insere-se por meio do domínio A2 helicoidal no anel pentamérico formado pela associação dos monômenos de 

subunidade B (representados em laranja). Fonte: Modificado de Mudrak e Kuehn (2010); Salmond, Luross e 

Williams (2002). 

 

As enterotoxinas termo-lábeis são divididas em dois grandes grupos (LTs dos tipos I e II) 

que foram inicialmente distinguidos com base no reconhecimento por anti-soros e são atualmente 

reconhecidos pelas diferenças entre as sequências gênicas dos operons que codificam seus 

integrantes. As LTs do tipo I compreendem a toxina colérica (CT) expressa por linhagens de V. 

cholerae e a enterotoxina termo-lábil (LT-I) expressa por linhagens de ETEC capazes de infectar 

humanos e animais. O segundo grupo de LTs (LT-II) teve seus dois primeiros integrantes 

descritos em meados de 1980 (LT-IIa e LT-IIb) e seu último integrande (LT-IIc) descrito em 

2010 (GUTH et al., 1986; HOLMES; TWIDDY; PICKETT, 1986; NAWAR et al., 2010). As 

ETECs produtoras de toxinas do tipo II infectam animais, como búfalos e avestruzes, por 

exemplo, sendo também isoladas de alimentos e humanos com ou sem diarréia (JOBLING; 

HOLMES, 2012). Molecularmente a distinção entre os dois grupos de enterotoxinas baseia-se 

principalmente nas sequências de aminoácidos dos pentâmeros B. Apesar de estruturalmente 

relacionadas, LT-I e LT-II apresentam subunidades B com identidade de no máximo 16% 

enquanto suas subunidades A compartilham 51-52% de identidade de aminoácidos, 

particularmente envolvendo a região de catálise das proteínas (JOBLING; HOLMES, 2012; 

(A)                                        (B)
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PICKETT; WEINSTEIN; HOLMES, 1987). Dentro dos grupos as semelhanças se intensificam, 

com CT e LT-I apresentando 80% de homologia nas sequências dos operons que as codificam 

enquanto as LT-II possuem de 70-79% de aminoácidos idênticos na subunidade A e de 51-53% 

de aminoácidos idênticos nos monômeros de subunidade B (JOBLING; HOLMES, 2012). 

Embora o mecanismo de ação das LTs como mediadoras da diarreia seja conhecido e bem 

caracterizado, não existem até o momento trabalhos que comprovem o papel das LT-IIs como 

mediadoras do quadro clínico sintomático em humanos. 

As diferenças de identidade de aminoácidos nas subunidades B das LTs refletem-se em 

distintos perfis de ligação à receptores presentes na membrana de células alvo. As LTs do tipo I 

ligam-se com alta afinidade ao gangliosídeo GM1, podendo associar-se ainda com menor 

afinidade a outros componentes de membrana contendo galactose como GM2, asialo-GM1, GD2, 

GD1b e paraglobosídeos (FUKUTA et al., 1988; TENEBERG et al., 1994) . Dentre as LTs do 

tipo II, LT-IIa e LT-IIc têm perfis mais promíscuos de ligação a receptores com a primeira 

associando-se em ordem decrescente de afinidade a GD1b, GM1, GT1b, GQ1b, GM2, GD1a e 

GM3 enquanto LT-IIc é capaz de ligar-se a GM3, GD1a, GM1b, GT1b e GD1α (BERENSON et 

al., 2013; FUKUTA et al., 1988). LT-IIb apresenta o perfil mais restrito de ligação a receptores 

dentre as LT-II nativas avaliadas até o momento, associando-se com alta afinidade a GD1a e em 

menor grau com as moléculas GT1b, GM2, GM3, GM1b e GD1α (BERENSON et al., 2010). A 

capacidade de associação a diferentes receptores poderia levar a diferenças de estimulação de 

células-alvo em contato com cada uma dessas toxinas. 

Além de importantes fatores de virulência, as LTs são empregadas como adjuvantes 

vacinais, com alguns derivados de LT-I (recombinantes, mutantes ou não) sendo testados como 

antígeno/adjuvante vacinal em estudos clínicos (BEHRENS et al., 2014; GÜEREÑA-

BURGUEÑO et al., 2002; MCKENZIE et al., 2007; STEPHENSON et al., 2006). O primeiro 

relato do potencial adjuvante de LT-I ocorreu em 1988 com a demonstração de quebra da 

tolerância oral em animais sensibilizados com a proteína ovalbumina na presença dessa toxina 

por via oral em murinos (CLEMENTS; HARTZOG; LYON, 1988) enquanto a atividade 

adjuvante de uma LT-II foi descrita dez anos depois com a administração subcutânea de LT-IIa 

na presença de fimbrilina em ratos (CONNELL et al., 1998). Desde então muitos estudos 

laboratoriais foram realizados a fim de comprovar a atividade adjuvante das LTs, nativas e/ou 

mutantes e pertencentes aos dois grupos conhecidos (I e II), por diversas vias de administração 
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(oral, nasal, sublingual, subcutânea, intraretal, transcutânea e intradérmica) e contra diferentes 

antígenos alvo (BARRETTE et al., 2011; BELYAKOV et al., 2001; BRAGA et al., 2014; 

GREENE et al., 2013; LOSONSKY; KOTLOFF; WALKER, 2003; NEGRI et al., 2010; 

TIERNEY et al., 2003). A grande maioria dos estudos avalia o potencial de aplicação de LT-I 

como adjuvante, fato que pode ser atribuído à maior facilidade de obtenção da toxina, que já foi 

inclusive comercializada por grandes empresas como a Sigma-Aldrich. 

Uma importante característica de LT é sua toxicidade in vivo e, por isso, muitos grupos 

buscaram alternativas, que permitissem o emprego dessa molécula em ensaios clínicos, como a 

construção de mutantes com atividade tóxica reduzida (LTR72, LTR192G) ou mesmo abolida 

(LTK63, LTG33D) (DOUCE et al., 1997; GIULIANI et al., 1998; GUIDRY et al., 1997; 

MCCLUSKIE et al., 2001). Apesar dos esforços realizados, que permitiram os primeiros ensaios 

clínicos empregando uma LT-I (LTK63) como adjuvante por via nasal no ano de 2009, quadros 

de paralisia facial em sujeitos de pesquisa submetidos aos protocolos de vacinação frustraram as 

tentativas de emprego de LT-I como adjuvante em vacinas para seres humanos (LEWIS et al., 

2009). Atualmente novos ensaios clínicos tem sido conduzidos na tentativa de garantir a 

segurança de um novo mutante de LT-I conhecido como dmLT e que alberga duas mutações 

pontuais na subunidade A (LTR192G/L211A) (EL-KAMARY et al., 2013). Em relação as LT-IIs 

as avaliações de efeito adjuvante descritas na literatura, empregando as holotoxinas nativas ou 

mutantes dessas moléculas, ou ainda suas subunidades B isoladamente, utilizam majoritariamente 

a via nasal como via de inoculação, embora LT-IIa e LT-IIb tenham sido avaliadas também pelas 

vias subcutânea e/ou intradérmica (CONNELL et al., 1998; GREENE et al., 2013; LEE et al., 

2011; MARTIN et al., 2000; MATHIAS-SANTOS et al., 2011; NAWAR et al., 2005, 2011). 

Apesar de um estudo em modelo murino ter apontado maior segurança no emprego de LT-IIs por 

via nasal em comparação à LT-I, não foram realizados ainda estudos clínicos para avaliação do 

potencial adjuvante dessa classe de LTs (VAN GINKEL et al., 2005). 

Cabe ressaltar ainda que a despeito do grande número de estudos realizados para a 

avaliação do potencial das LTs dos tipos I e II como adjuvantes, não há um mecanismos de ação 

principal descrito para o aumento da resposta imunológica contra antígenos co-administrados na 

presença dessas moléculas. Entre os efeitos mediados por LTs que podem ter relação com a 

atividade adjuvante das toxinas incluem-se: i) ligação a células do sistema imunológico 

adaptativo como, por exemplo, células dendríticas, macrófagos e linfócitos T e B (ARCE et al., 
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2005); ii) aumento da expressão de moléculas co-estimulatórias na superfície de células 

apresentadoras de antígenos (BRAGA et al., 2014); iii) ativação do inflamassoma Nalp3 (LI et 

al., 2014); iv) produção da citocina IL-17 por células monocíticas de sangue periférico mediada 

pela secreção de IL-1β e IL-23 por células do sistema imunológico inato (BRERETON et al., 

2011); v) aumento da migração de células dendríticas para os linfonodos (ZOETEWEIJ et al., 

2006). 

 

1.3 IMUNIZAÇÕES INTRADÉRMICA E TRANSCUTÂNEA: VIAS “NÃO USUAIS” DE 

ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS 
 

 A administração de todos os adjuvantes atualmente aprovados para uso em seres humanos 

e da grande maioria daqueles em avaliação pré-clínica é realizada pela via parenteral. A 

inoculação parenteral requer o treinamento de pessoal para implementação, gera resíduos 

biológicos de natureza pérfuro-cortante e ocasiona em muitos pacientes uma complicação 

importante e que reduz a adesão aos protocolos vacinais: a aicmofobia (medo de agulhas de 

injeção ou outros objetos pontudos) (OLVERA-GOMEZ et al., 2012). A administração de 

vacinas por vias “não-usuais” tem como principal objetivo a ativação do sistema imunológico de 

maneira semelhante aquela induzida por infecções naturais e inclui o emprego de vias de mucosa 

(oral, nasal , sublingual, intravaginal e intraretal) e da pele (imunização intradérmica, 

transcutânea e biobalística – vacinas de DNA) como sítios de entrega de antígenos. 

As vias de administração de mucosa têm sido exploradas em ensaios laboratoriais com as 

toxinas CT e LT, sendo essas moléculas consideradas adjuvantes vacinais padrão-ouro para tais 

vias. Entretanto a administração de LT por via de mucosa induz efeitos tóxicos já relatados na 

literatura e que incluem a migração de antígenos co-administrados para o sistema nervoso central 

em murinos e paralisia facial em humanos se inoculada por via nasal, além da diarreia em 

humanos se administrada por via oral, mesmo em pequena quantidade (EL-KAMARY et al., 

2013; LEWIS et al., 2009; VAN GINKEL et al., 2005). Outras barreiras para o emprego das vias 

de mucosa para administração de vacinas incluem: i) a facilidade de indução de tolerância contra 

os antígenos administrados na ausência de adjuvantes vacinais; ii) a necessidade de proteção do 

antígeno contra a degradação mediada por enzimas e pelo suco gástrico do trato gastrointestinal; 

iii) o risco de outros efeitos colaterais mediados por resposta inflamatória local exacerbada 

relacionada ao antígeno ou aos adjuvantes empregados, como por exemplo corisa e dor de cabeça 
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e iv) a invasividade do procedimento (especialmente para as vias intravaginal e retal em seres 

humanos). 

A pele é o maior órgão do corpo humano e tem funções fisiológicas importantes como a 

prevenção da desidratação e o controle de temperatura corporal, além de ser a primeira linha de 

defesa contra o meio externo. A última característica citada torna-a um atrativo sítio para 

administração de vacinas já que esta região é rica em células apresentadoras de antígeno, 

particularmente as células dendríticas (com destaque para as células de Langerhans (CL) na 

epiderme e as células dendríticas dermais (CDD) em derme), responsáveis pela iniciação das 

respostas imunológicas adaptativas (NICOLAS; GUY, 2008) . Uma segunda característica que 

favorece o uso da pele como via de inoculação de vacinas é a facilidade de observação de efeitos 

adversos locais (MATHIAS-SANTOS et al., 2011). 

Existem duas formas principais de administração de vacinas na pele: as chamadas vias 

intradérmica e transcutânea. As principais diferenças entre as vias de administração intradérmica 

e transcutânea residem na maneira como o antígeno é depositado na pele e em qual região desta a 

formulação é entregue (Figura 3A). Na imunização transcutânea o antígeno e o adjuvante são 

depositados na superfície externa da pele, após tratamento prévio com agentes físicos e/ou 

químicos que provocam a ruptura do estrato córneo, e alcançam a região da epiderme graças 

princpalmente a características específicas dos adjuvantes empregados. Na imunização 

intradérmica por sua vez a entrega da formulação vacinal é feita com o auxílio de seringa e 

agulha (via parenteral) diretamente na região da derme. Sabe-se que diferentes populações de 

células dendríticas povoam as regiões da pele e por isso se acredita que a entrega de formulações 

vacinais em profundidades distintas desse tecido seria capaz de gerar respostas imunológicas com 

características específicas (Figura 3B) (NICOLAS; GUY, 2008).  

É importante lembrar que embora a imunização intradérmica seja classificada como uma 

via parenteral de administração, existem dispositivos para inoculação que permitem a entrega de 

vacinas por essa via, como por exemplo, adesivos contendo micro ou nanoagulhas, e que 

reduzem drasticamente o desconforto inerente à administração parenteral tradicional. Já existe 

inclusive uma vacina para seres humanos comercialmente disponível administrada por via 

intradérmica (Fluzone ID, Sanofi Pasteur), que faz uso de um dispositivo de inoculação 

desenvolvido pela empresa BD Bioscience (BD Soluvia™ Prefillable Microinjection System) 

(ICARDI et al., 2012). 
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Figura 3. Imunização intradérmica e transcutânea. (A) Representação esquemática da entrega do antígeno e do 

adjuvante pelas vias intradérmica e transcutânea. Na primeira via citada a formulação é depositada na região de 

derme com auxílio de seringa e agulha enquanto na imunização transcutânea antígeno e adjuvante são depositados na 

porção externa da pele e alcançam a epiderme. (B) Ilustração da iniciação da resposta imunológica adaptativa pelas 

células apresentadoras de antígeno presentes na pele [células de Langerhans (CL) na epiderme e células dendríticas 

dermais na derme (CDD)]. Após a captação do antígeno as células deixam o sítio sofrendo ativação durante a 

migração para os tecidos linfóides secundários que drenam a região. Uma vez dentro desses tecidos as células 

dendríticas ativadas interagem com linfócitos T CD4
+
 (que por sua vez podem estimular linfócitos B) e T CD8

+
 

iniciando assim a geração da resposta imunológica adaptativa celular e humoral. 

 

A avaliação do potencial adjuvante de LTs pelas vias intradérmica e transcutânea já foi 

descrito na literatura, em especial para a molécula LT-I. Em ensaios de imunização intradérmica 

essa toxina induz fortes efeitos inflamatórios, com migração leucócitária e edema no sítio de 

inoculação que podem persistir por até duas semanas (ENIOUTINA; VISIC ; DAYNES, 2000; 
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ZOETEWEIJ et al., 2006). O primeiro relato do emprego de uma LT-II como adjuvante por via 

intradérmica ocorreu em 2011 quando ficou demonstrado o menor potencial inflamatório de LT-

IIa administrada por essa via, apresentando contudo atividade adjuvante humoral e celular similar 

à induzida por LT-I (MATHIAS-SANTOS et al., 2011). Em relação a imunização transcutânea, o 

primeiro relato do efeito adjuvante de toxinas bacterianas administradas por essa via ocorreu em 

1998 e foi demonstrado em modelo murino. Após essa publicação seguiram-se diversas outras, 

empregando CT/LT-I nativas e mutantes como adjuvantes vacinais e moléculas de natureza 

diversa como antígenos (proteínas de origem bacteriana/viral, peptídeos) (BERRY et al., 2004; 

DELL; KOESTERS; GISSMANN, 2006;  LIARD et al., 2011; SCHARTON-KERSTEN et al., 

2000). A aplicação transcutânea de LT-I foi avaliada inclusive em estudos clínicos, com 

aplicação desta molécula como antígeno em vacinas para controle da diarreia dos viajantes 

induzida por ETEC (BEHRENS et al., 2014; MCKENZIE et al., 2007). Não existem até o 

momento entretanto relatos do emprego de LT-IIs como adjuvantes vacinais pela via 

transcutânea, em animais ou seres humanos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho realizou significativos avanços na elucidação do potencial das toxinas 

termo-lábeis do tipo II como adjuvantes por via intradérmica e transcutânea. Com base nos dados 

gerados, aliados aos resultados já descritos na literatura, podemos afirmar que as formas nativas 

das LT-II atuam como potentes adjuvantes por via intradérmica induzindo respostas de 

anticorpos sistêmicos (IgG) e celular citotóxica (linfócitos T CD8
+
) antígeno específicas. Soma-

se ao potencial adjuvante demonstrado para as LT-II por essa via a menor reatogenicidade dessas 

moléculas com reduzido grau de edema e migração de neutrófilos para o sítio de inoculação em 

comparação a LT-I. Nossos resultados indicam ainda que o potencial adjuvante das holotoxinas 

aplicadas por via transcutânea pode estar relacionado à capacidade de ligação ao gangliosídeo de 

membrana GM1 já que LT-IIb, incapaz de interagir com tal molécula, não apresenta qualquer 

efeito adjuvante por essa via. O conjunto de dados aqui apresentados abre perspectivas para o 

emprego das LT-IIs nativas como adjuvantes em vacinas para animais e humanos. 

 Por fim é importante destacar que parte dos resultados gerados durante a execução deste 

trabalho incluem-se em um artigo publicado no periódico Clinical and Vaccine Immunology no 

ano de 2011 (APÊNDICE A) e em manuscrito recentemente submetido à publicação na revista 

Vaccine (APÊNDICE B). 
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