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RESUMO

Es tudo da imuno genic idade  da pro te ína de  c las s e  3 

(PorB) purificada da me mbrana externa de  :

RAPHAEL, M. L. T. 

imunização intranasal/intramuscular em camundongos adultos e neonatos 

utilizando  como adjuvante. 2008. 73 f. Dissertação 

(Mestrado em Biotecnologia) - Instituto Butantan/IPT, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2008.

Na pesquisa há um forte interesse no desenvolvimento de uma vacina 

baseada em proteínas da membrana externa (OMPs) de , 

que são caracterizadas em cinco classes predominantes. Incluído nestas 

classes estão as proteínas de classe 3 (PorB) que foram identificadas como 

candidatas na preparação de uma vacina contra a doença meningocócica. No 

entanto, as vacinas baseadas em OMPs são antígenos que necessitam do uso 

de adjuvantes para o aumento da imunogenicidade das proteínas de 

membrana externa, incluindo a proteína de classe 3. Esta vacina é necessária 

principalmente para crianças, onde nenhuma vacina eficaz existe e dê uma 

resposta imune de longa duração, especialmente em crianças com dois anos 

de idade. O objetivo deste estudo é determinar a imunogenicidade da proteína 

de classe 3,  purificada em coluna de Sepharose - 4B (anticorpo monoclonal 

anti classe 3 de 44/76) da cepa de  do sorogrupo B 

juntamente com a capacidade adjuvante de “whole cells” (wc) de 

 (Bp) como adjuvante, frente a uma imunização intranasal, seguida de 

um “booster” pela via parenteral, conferindo imunidade local e obtenção de 

células de memória.

Foram imunizados, primeiramente, camundongos BALB/c neonatos em 

um intervalo de 3 a 12 dias entre 1 e 4 doses da proteína de classe 3 mais 

adjuvante em estudo, pela via intranasal e no 21º dia pela via      muscular 

com a proteína de classe 3 emulsificada com hidróxido de alumínio, verificando 

a presença de anticorpos específicos.  Os resultados demonstraram que após 

2 doses pela via intranasal e 1 dose pela via intramuscular houve rápido 

estímulo das células imunes nos camundongos adultos e neonatos. 
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Nós também analisamos a resposta imune em 5 camundongos neonatos 

. Todos os soros foram analisados por ELISA e . O 

adjuvante  administrado pelas vias intranasal ou intramuscular, 

aumentou a resposta imune comparada com os controles. Nós também 

observamos que nos grupos de camundongos BALB/c e camundongos 

, imunizados pela via intranasal e intramuscular, com a proteína de 

classe 3 juntamente com o adjuvante   2 doses foram consideradas 

suficiente para uma sensibilização e rápido estímulo das células do sistema 

imune. Alta afinidade e anticorpos bactericidas foram produzidos. Os resultados 

sugerem que , um patógeno humano utilizado como adjuvante em

vacinas de mucosa, podem preparar o sistema imune, iniciando um aumento 

na resposta imune humoral e com produção de anticorpos para uma futura 

imunização em crianças.

Palavras-chave: , Proteína de membrana externa, 

Adjuvantes, Imunização intranasal, Resposta imune humoral, camundongos 

neonatos e adultos.
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ABSTRACT

Study of the  immunogenic ity of the  c las s  3 prote ins  

(PorB) purified fro m the  outer me mbrane  of :

RAPHAEL, M. L. T. 

intranasal and intramuscular immunization in adult and neonate mice using 

 as adjuvant. 73 f. [Masters thesis] – Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2008.

There is renewed research interest in the development of a vaccine 

based on proteins of the outer membrane (OMPs) of , 

which are characterized in five predominant classes.  Included in these classes 

are the proteins of class 3 (PorB) which have been identified as candidates in 

the preparation of vaccine against meningococcal illness. However, the 

vaccines based on OMPs are antigens that need the use of an adjuvant to 

enhance the immunogenicity of proteins of the outer me brane including the 

class 3 proteins. Such a vaccine is needed mainly in infants where no effective 

vaccine exists and where it gives an immune response of long duration 

especially in infants under two years of age.  The aim of this study was to 

determine the immunogenicity of class 3 proteins purified with Sepharose-4B 

and the monoclonal anti class 3 of 44/76 strain of  of the 

serogroup B along with whole cells (wc) of (Bp) as 

adjuvant, in a model using intranasal immunization, followed by a booster via 

the intramuscular route, aimed at inducing the production of  memory cells .

BALB/c and outbred neonate mice between 3 and 12 days old were immunized 

with 1 to 4 doses of the purified class 3 proteins with or without  adjuvant given 

by the intranasal route, and on the 21st day the animals received an 

intramuscular dose of the class 3 proteins with or without aluminum hydroxide.

The results demonstrated that after 2 doses by the intranasal route and 1 dose 

intramuscular there was a rapid stimulation of the immune cells in adult mice as 

well as neonates.  We also analyzed the immune response in 5 outbred 

neonate mice. All sera were analyzed by ELISA and immunoblot.  

The adjuvant  used in the present investigation and given via 

the intranasal or intramuscular route increased the im une response compared 

with the controls.  
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We also observed that in the groups of BALB/c and outbred mice 

immunized with class 3 proteins along with the adjuvant 

administered by the intranasal and intramuscular, 2 doses were considered 

sufficient for a sensitization and quick stimulation of the cells of the immune 

system. High affinity and bactericidal antibodies were produced. 

The results taken together suggest that , a human pathogen 

used as adjuvant for vaccines via the mucosal route, c   prime the immune 

system, prompting an increase in the humoral immune response with the 

production of antibodies for a future immunization schedule in infants.

Key words: , Outer membrane protein, Adjuvants, Nasal 

immunization, Humoral immune response, Neonates and adults mice.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 

1.1.1 O microrganis mo, c las s ificação e  tipos  antigê nicos

           FIGURA 1.

Ne is s e ria m e ning it id is

A doença meningocócica é conhecida desde 1805, quando 

Vieussex descreveu uma epidemia de febre cerebrospinhal em Genebra.

Somente em 1887 é que foi estabelecido por Weichselbaum que a 

 era o agente etiológico dessa infecção. Esta bactéria tem como 

seu habitat natural a nasofaringe humana, de onde pode penetrar no 

organismo e disseminar-se, resultando nas mais variadas manifestações 

clínicas da doença ou permanecer durante dias ou meses nesse sítio, levando 

o hospedeiro a um estado de portador (MAZZA et al., 1991).

Os meningococos revelam a maior diversidade genética entre os 

patógenos humanos. Isto é explicado, em parte, pela re  mbinação horizontal 

intraespécies (CAUGANT et al., 1998). Tradicionalmente, as cepas foram 

caracterizadas pelo uso de anticorpos que reconhecem epítopos expostos na 

superfície da cápsula ou na membrana externa. Por essa técnica, são definidos 

12 sorogrupos: A, B, C, H, I, K, L, W135, X, Y, Z e (29E) - identificados por 

antígenos capsulares, mais de 20 sorotipos - identificados por antígenos de 

membrana externa de classe 2 ou classe 3 (PorB  37-42 kDa) e imunotipos -

identificados por antígenos de membrana externa de classe 1 (PorA  44-47 

kDa) (CAUGANT et al., 1998). As proteínas de classe 1, 2 ou 3  funcionam 

como poros com seletividade para cátions e ânions, respectivamente. 

                        
– diplococo

                                     FONTE: DE GASPARI, 1998 

N.

m eningitidis
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A PorA e PorB são proteínas da membrana externa do gênero   

(WRIGHT, C et al., 2002). A PorB é uma proteína presente na membrana 

externa na forma de trímeros que atua como ânion-seletivo. 

Similarmente à outros organismos gram-negativos o meningococo 

apresenta a habilidade de expressar no mínimo duas porinas polipeptídicas 

que correspondem produtos para PorA e PorB (CONCEIÇÃO A. et al., 1998).

A pouca imunogenicidade e a reatividade cruzada da polissacáride 

capsular B nos tecidos humanos fizeram com que estudos, como o de 

GEORGINA T. et al., 2006, surgissem para avaliar as proteínas de membrana 

externa como antígenos e candidatas vacinais para a prevenção da doença 

contra o meningococo de sorogrupo B.

  Segundo o estudo de WRIGHT, C. et al., 2002, as proteínas porinas de 

meningococos do sorogrupo B, estão identificadas como     idatas na 

inclusão de uma preparação vacinal que previna a doença meningocócica. Este 

estudo investigou o potencial de uma vacina com a proteína Por B, extraída de 

 que expressa a proteína porina de membrana externa de 

classe 3 (PorB3) clonada num vetor pRSETB. Os resultados demonstraram 

que está proteína PorB3 é um componente vacinal considerável na prevenção 

da doença meningocócica do sorogrupo B, que induzem a      sta de 

anticorpos durante a doença, e que estão correlacionadas com o 

desenvolvimento bactericida. As proteínas de classe 2 (40-42 kDa) e de classe 

3 (37-39 kDa) são mutuamente exclusivas. 

A PorB apresenta estrutura semelhante a PorA, com oito alças 

hidrofílicas expostas na superfície das bactérias. Além de apresentar estrutura 

semelhante à PorA, induz forte resposta imune e é imunogênica (GEORGINA 

T. et al., 2006), além de apresentarem também uma considerável variação de 

seqüências, demonstrando favorecer uma vacina com 50 a 80% de proteção 

eficaz em crianças, jovens e adultos (HEYDERMAN R. S. et al., 2006). 

Neis s eria

N. m eningitidis ,
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A Por B apresenta quatro regiões com alto grau de variabilidade na 

seqüência de aminoácidos, VR1,VR2,VR3 e VR4, localizadas nas alças 1,5,6 e 

7, respectivamente. Estas regiões hipervariáveis compreendem a base para a 

classificação dos meningococos em sorotipos (POLLARD; FRASCH, 2001). 

Um exemplo desta tipagem sorológica é a representação da cepa B:4:P1.15, 

indicando sorogrupo B, sorotipo 4 e subtipo P1.15. Pelo uso das propriedades 

antigênicas do LPS, outros 13 imunotipos podem ser des      s pela letra L 

(POLLARD; FRASCH, 2001). 

A sorotipagem é de grande importância para o desenvolvimento de 

estratégias de vacinação (CAUGANT et al., 1998).

Segundo HILDE-KARI G. et al, 1993, as proteínas de classe 2 e classe 3

são proteínas predominantes de membrana externa (MARGARET C. B., et al.,

1995), determinam sorotipos específicos e são importantes 

imunodeterminantes em humanos após infecção.

 Estrutura da membrana externa do meningococo
          FONTE: DE GASPARI, 1998

FIGURA 2.
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Como técnicas moleculares usadas com este fim, podem ser citadas o 

DNA  e o PCR (WOODS et al., 1994). As proteínas de classe 5 ou 

Opa ( ) apresentam grande variação antigênica, 

podendo ou não estarem presentes na membrana externa. 

Uma bactéria pode apresentar de 1 a 4 proteínas de classe 5, podendo-se 

observar diferenças antigênicas ente os isolados de diferentes espécimes de 

um mesmo indivíduo (ACHTMAN et al., 1991). 

A proteína Opc, inicialmente denominada 5C, embora apresente 

algumas propriedades comuns às proteínas de classe 5, distingue-se destas 

pela seqüência de nucleotídeos e pelo mecanismo de controle da expressão 

(MERKER et al., 1997). 

A  proteína de classe 4 (33-34 kDa) com função ainda 

desconhecida é estruturalmente conservada e encontra-se presente em todas 

as cepas meningocócicas. Induz anticorpos conhecidos como bloqueadores

direcionados para outras proteínas presentes na membrana externa 

(POLLARD; FRASCH, 2001). 

O LOS é formado por uma molécula de lipídio A e uma cadeia de 

polissacarídeo, que difere do lipopolissacarídeo das enterobactérias que é 

constituída de um número pequeno de unidades repetitivas (VERHEUL et al.,

1993). 

A unidade polissacarídica é constituída de moléculas de KDO (ácido 2-

ceto-3- desoxi-mano-octonato), heptoses, e a cadeia de oligossacarídeo que 

apresenta grande variabilidade em extensão e composição podendo expressar 

diferentes imunotipos (VERHEUL et al.,1993). Atualmente reconhecem-se 11 

imunotipos, sendo que, L1 a L8 são associados com os sorogrupos B e C e 

L10-L11 com o sorogrupo A (SCHOLTEN et al., 1994). Tanto  como 

o LOS destas bactérias está sujeito a várias modificações as quais são 

controladas por fatores genéticos ou ambientais. A viabilidade da glicose e do 

ácido siálico, são considerados os principais determinantes ambientais destas 

variações. B e C produzem ácido siálico e 2,3-sialiltransferase, 

podendo incorporar ácido siálico ao LOS endogenamente. 

fingerprinting

Opacity as s ociated prote ins

Rmp

in vitro in 

vivo 

N.m eningitidis  
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A principal estrutura do LOS, que tem a função aceptora de ácido siálico,

é a molécula Lacto-N-neotetarose (LNnt). Porém bactérias do imunotipo L8 não 

são sializadas por não terem dois açucares finais da molécula de LNnt (VAN-

PUTTEN; ROBERTSON, 1995). 

Um dos possíveis mecanismos do LPS é que este seria um potente 

ativador policlonal de células B, atuando como antígeno T-independente (MC 

GHEE et al., 1999) 

A atividade adjuvante e a toxicidade do LPS parecem estar relacionadas 

ao lipídio A. 

A quantidade de ácidos graxos esterificados no lipídeo A e também o 

padrão de fosforização, é que determinam estas atividades do LPS (GRIFFIS

et al., 1987). Na característica adjuvante do LPS devem-se considerar as 

diferenças intercepas e interespécies que parecem influenciar também no 

comportamento imunológico e imunoquímico do LPS. Além   sso, temos a 

influência das condições de crescimento da bactéria (GRIFFIS et al., 1987).

As manifestações clínicas da doença meningocócica são          

e podem se apresentar desde um estado de portador assintomático ou como 

uma meningococcemia fulminante que geralmente leva à morte em 12 a 48 

horas. Entretanto, a maior parte das doenças sistêmica        ifesta na forma 

de meningites ou meningococcemia subaguda ou ambas (MAZZA et al., 1991 

ZOLLINGER, 1997).

A meningite meningocócica resulta da disseminação sanguínea da 

bactéria a partir da nasofaringe e caracteriza-se clinicamente por febre alta, 

cefaléia, vômitos, rigidez na nuca, alterações de reflexo e, em casos mais 

graves, convulsões (MAZZA et al., 1991).

A meningococcemia subaguda geralmente tem início abrupto, com febre 

alta, acompanhada de calafrios, mialgias, cefaléias, a      ias, náuseas, 

vômitos e lesões petequiais e equimóticas ou purpúricas (MAZZA et al., 1991).

1.1.2 Patogenic idade  e  Manifes tações  c línicas  da infecção por N. 

Me ning it id is
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Anteriormente na era dos antibióticos, a taxa de mortalidade da doença 

meningocócica era de 65-80%. Atualmente, as taxas de mortalidade estão em 

torno de 5 a 10% em países industrializados, sendo maiores em países em 

desenvolvimento (JÓDAR et al., 2002; MORLEY; POLLARD, 2002; 

ZOLLINGER, 1997). 

No Brasil, nos últimos 10 anos, o Estado de São Paulo apresentou uma 

taxa de letalidade da doença de 18,8% (CENTRO DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, ESTADO DE SÃO PAULO). 

Entre os sobreviventes, cerca de 10 a 20% desenvolvem        s 

neurológicas permanentes, tais como epilepsia, retardo mental e surdez 

(JÓDAR et al., 2002; MORLEY; POLLARD, 2002).

Foi constatado que a incidência da doença era maior em indivíduos que 

apresentaram baixos níveis de anticorpos com atividade bactericida 

dependente de complemento. Adicionalmente verificou-se que indivíduos 

portadores de deficiência nos componentes terminais do sistema complemento 

apresentaram infecções repetitivas por , confirmando a 

importância da atividade bactericida dos anticorpos produzidos e complemento 

na defesa do hospedeiro (POLLARD; FRASCH, 2001).

O pico da incidência da doença meningocócica em níveis endêmicos 

ocorre em crianças de seis meses a um ano de idade, que correspondem à

faixa etária onde os níveis de anticorpos séricos herdados da mãe encontram-

se baixos. Entretanto, durante epidemias a idade média dos casos aumenta 

para 5 a 10 anos de idade (MORLEY; POLLARD, 2002; POLLARD; FRASCH, 

2001).

Segundo GEORGINA T. et al., 2006 existem dois grupos de riscos em 

relação a doença meningocócica, o primeiro grupo refere-se as crianças de 6 a 

24 meses e o segundo grupo refere-se a jovens adultos de 15 a 19 anos de 

idade.

N. meningitidis

1.1.3 Faixa e tária de  maior ris co
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1.1.4 Membrana externa de  N. m e ning it id is

A membrana externa contém inúmeras proteínas que permitem a 

interação dos meningococos às células do hospedeiro ou que atuam como 

proteínas transportadoras controlando o meio intracelular. Estas proteínas de 

membrana externa, juntamente com o polissacarídeo capsular, compreendem 

os principais antígenos de superfície do microorganismo e muitos estudos que 

utilizam vacinas contendo estes antígenos vêm sendo estudados desde 1987. 

A membrana externa contém lipopolissácarideos (LPS) e             s 

(MORLEY; POLLARD, 2002).

De acordo com KLEIJN et al., 2001, a cápsula polissacarídea de 

sorogrupo B são pouco imunogênicas e apresentam uma estrutura homóloga 

comparado as do tecido neural embriológico de humanos. 

Em decorrência desses fatos, durante anos, as vacinas    ingocócicas 

vêm sendo estudadas pelos vários centros de pesquisa do mundo para se 

obter uma vacina segura e de longa duração. Para alcançar esta vacina muitos 

antígenos da membrana externa bacteriana tornaram-se alvos de estudos

(MORLEY; POLLARD, 2002; POLLARD; FRASCH, 2001).

Um dos componentes estudados são as vesículas de membrana externa 

(OMVs), KLEIJN et al., 2001 que são consideradas uma alternativa para uma 

vacina contra o meningococo B e também a seleção  lipopoligossacárides 

(LPS) que são importantes componentes  da estrutura da membrana externa 

bacteriana (COUTINHO, 2002; BELO, 2002) ou ainda a utilização de anticorpos 

monoclonais na caracterização de novos antígenos vacinais (BELO, 2004; DE 

GASPARI, 2000).

A vacina com vesículas de membrana externa contra o meningococo de 

sorogrupo B aplicada em Cuba e em algumas cidades latinas am       s 

permitiram uma grande eficácia contra a cepa causadora da doença 

meningocócica naquelas regiões, porém, não sendo efetiva em crianças 

menores de dois anos de idade (MORLEY et al., 2001).  Foram realizados

vários testes em Cuba, Brasil, Noruega e Chile, com várias taxas de eficácia 

dependendo, principalmente, da idade (DE GASPARI et al., 2001).
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Da mesma maneira foi realizado um programa de imunização contra a 

doença causada pelo meningococo B na Nova Zelândia, obtendo também bons 

resultados, que variaram muito de acordo com a faixa etária. (THOMAS M. G., 

2004).

Segundo HEYDERMAN R. S. et al., 2006, as vacinas com vesículas de 

membrana externa contra o meningococo de sorogrupo B são candidatas à

indução de proteção em adultos, porém não prevê nenhuma proteção de longa 

duração para crianças. A proteção contra a doença depende da habilidade do 

hospedeiro em induzir a produção de células de memória.

Os níveis de anticorpos produzidos para a proteína de classe 3 (PorB)

aumentam gradativamente durante a infância considerando-se aos 10 anos de 

idade uma quantidade de anticorpos igual ao de um adulto (POLLARD;  

FRASCH., 2001). 

Estes anticorpos são dos isótipos IgG1 e IgG3, que são capazes de 

induzir proteção em crianças com idade inferior a dois anos, porém     s 

mesmos anticorpos são dirigidos contra antígenos de sorotipo específico 

(WRIGHT et al., 2002; BOSLEGO et al., 1995; CHRISTODOULIDES et al.,

1998; LEHMANN et al., 1999).

Comparadas com as vias sistêmicas padrão, as vias de mucosas 

possuem várias vantagens que incluem: fácil administração, não invasivas e 

com menor risco de contaminação, diminuindo os riscos de infecções 

(OLIVEIRA L. S. O. et al, 2007).

Diferentes adjuvantes têm sido estudados com o intuito de aumentar a 

imunogenicidade dos antígenos apresentados às vias de  ucosas (MC GHEE 

et al.,1999).

A rede operacional das superfícies externas das mucosas consiste do 

Tecido Linfóide associado aos intestinos [

(GALT), as estruturas associadas com o broncoepitélio   trato respiratório 

baixo (BALT), tecido ocular, as vias aéreas superiores das glândulas salivárias, 

tonsilas e nasofaringe (NALT), laringe (LALT), cavidade do ouvido médio, tratos 

1.1.5 Vias  de  mucos a

gut-as s ociated lym phoid tiss ue
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genitais, glândulas mamárias e os produtos de lactação. Os     culos 

organizados no GALT e BALT são considerados os principais indutores de 

resposta imune de mucosas (STAATS et al.,1994).

Segundo CHEROUTRE H., 2004, por evolução dos vertebrados, o 

sistema imune de mucosa fornece uma proteção rápida e eficiente contra 

inúmeros patógenos e, simultaneamente, mantém a integridade da barreira do 

epitélio, tolerando microrganismos e permitindo absorção de nutrientes. 

Estudos de imunização nasal em camundongos com a proteína A de 

pneumococos ou com um polissacáride capsular conjugado ao toxóide tetânico 

demonstrou indução efetiva de resposta de mucosas bem   mo sistêmica (WU 

et al., 1999). 

A imunização nasal tem sido utilizada com sucesso com         contra 

 e os vírus Influenza A e B em crianças e adultos 

(BELSHE et al., 1998 ; KUNO-SAKAI et al.,1994).

Segundo JOHANSSON et al, 2004, a vacina administrada pela via nasal 

vem surgindo como a rota mais promissora para indução, não somente de 

resposta de mucosa, mas também sistêmica. Inclusive neste estudo verificou-

se que a vacinação pela via nasal em humanos induziu resposta de anticorpos 

específicos não somente localizado na mucosa nasal, mas também em mucosa 

gástrica.

Hoje, observamos na literatura que grupos de pesquisa como os dos 

Estados Unidos e Noruega, que há mais de 20 anos trabalham com vacinas 

para o meningococo do sorogrupo B administradas pela via parenteral, também 

estão investigando alternativas através da imunização        sal, pois até o 

momento não há uma vacina efetiva para  do sorogrupo B 

(HANEBERG et al., 1998; BAKKE et al., 2001; KATIAL et al., 2002). No Brasil 

COUTINHO, 2002, COUTINHO, et al., 2004, FERRAZ, 2005, CARMO, 2005 e

TUNES, 2006, pesquisam novos antígenos com capacidade de induzir 

proteção pela via de imunização nasal.  

S treptococcus  pneum oniae

N. m eninigitidis
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Saunders, et al., 1999, observaram que vesículas de membrana externa 

nativa (NOMV) induzem altos títulos de anticorpos bact    idas no soro e 

também uma resposta local nos pulmões quando administradas pela via 

intranasal. Neste trabalho, os autores observaram que   imunização intranasal 

parece ter impedido a toxicidade causada pelo LPS, dif       de quando a 

mesma preparação antigênica foi administrada pela via intraperitoneal em 

modelo murino. Vesículas de membrana externa (OMV) administradas pela via 

intranasal possuem estruturas necessárias para indução tanto de resposta 

imune de mucosa como sistêmica e para desenvolvimento    memória 

imunológica. 

Haneberg, et al., 1998, administrando uma vacina consistindo de OMV’s 

de  B (B:15:P1.7) em voluntários humanos, verificaram que 

houve desenvolvimento de uma resposta de anticorpos do isótipo IgA nas 

secreções nasais e na saliva que persistiram por um período de 5 meses. Eles 

verificaram que a via de imunização nasal inicia uma resposta sistêmica capaz 

de induzir anticorpos bactericidas. Entretanto, em menores títulos que quando 

administrada pela via intramuscular. O papel desses anticorpos induzidos pela 

imunização intranasal necessita de mais estudos. Esses dados mostram que, 

além de oferecer proteção, a via de mucosas tem sido também uma alternativa 

para impedir o efeito tóxico do LPS. 

Em estudo em nosso laboratório COUTINHO 2002, utilizando 

preparações antigênicas (native outer membrane complex - NOMC), com maior 

ou menor expressão de LPS dos imunotipos L3,7,9 e L8 administradas pela via 

intranasal, foram analisadas. Essas preparações induziram anticorpos dos 

isótipos IgG e IgA em camundongos adultos . 

Neste estudo, os anticorpos IgG produzidos pela imunização intranasal 

apresentaram capacidade bactericida, isto é, capazes de destruir o 

meningococo “in vitro”, o que vem ressaltar a importância da resposta imune de 

mucosas, na determinação do imunotipo do meningococo e na produção de 

uma vacina contra o meningococo do sorogrupo B (ADKINS et al., 2004).

N. m eningitidis
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Devido a diferenças quantitativas, muitos estudos em humanos e 

camundongos têm demonstrado que as células imunes são    litativamente 

distintas das células de adultos e, entre as células de mesmo subtipo existem 

diferenças fenotípicas. Em adição, muitos estudos “in   vo” e “in vitro” têm 

descrito deficiências ou diferenças entre as células T, B e células 

apresentadoras de antígenos (APCs) em neonatos. Até um  década atrás, os 

neonatos eram considerados imunodeficientes. Este conceito se devia à 

limitada produção de interleucina-2 (IL-2) e células T. No entanto, com a 

descoberta das populações de células TH1/TH2 (ADKINS, 2000), tornou-se 

claro que as respostas T-celulares em camundongos neonatos não eram 

deficientes, mas tendiam a resposta do tipo TH2 (ADKINS; GUEVARA, 2002). 

Em camundongos neonatos há uma sobreposição na geração de células T 

pelos precursores hematopoiéticos. Conseqüentemente, as células T 

periféricas nas primeiras semanas de vida são uma mistura de células T 

derivadas de células adultas e fetais (SIEGRIST, et al., 1998).

Estudos sobre os níveis de anticorpos maternos presentes no momento 

da imunização da criança, levando em consideração: antígenos vacinais, a

dose do antígeno, a via de imunização e a idade da criança ao receber a 

vacina, têm sugerido que, as várias estratégias vacinais, incluindo imunização 

de mucosas parecem ser pouco afetadas pelos anticorpos maternos 

(SIEGRIST, et al., 1998).

Neonatos são capazes de produzir anticorpos dos isótipos IgM, IgG e 

IgA quando expostos a antígenos (SIEGRIST, et al., 1998).

A aquisição de uma resposta completa com diversificação do repertório 

de anticorpos, semelhante aos adultos ocorre entre 2 e seis meses de vida

para o isótipo IgM, porém um pouco mais tarde para o i       IgG. Todavia, os 

neonatos não respondem a certas bactérias capsuladas antes da idade de 2 

anos, o que cria uma predisposição à infecções no momento em que 

desaparecem os anticorpos protetores maternos (ADKINS; GUEVARA, 2002). 
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Por isso, a imunização de neonatos e crianças menores de 2 anos é um campo 

particularmente importante, com vários desafios para a pesquisa e 

desenvolvimento de novas vacinas, pois além destes ind        serem 

altamente susceptíveis a infecções, a eficácia de certas vacinas é baixa nesta 

faixa etária.

A resposta primária resulta da ativação de células B não estimuladas 

previamente, enquanto após o “booster” ocorre uma expansão dos clones de 

células B de memória. Desta forma a resposta após o “booster”    desenvolve 

mais rapidamente do que após a resposta primária, assi  como a quantidade 

de anticorpos produzidos após o “booster” também é maior. A mudança de 

classe e a maturação da afinidade também aumentam com repetidas 

exposições aos antígenos protéicos.

Alguns autores observaram que a exposição primária de   cosa a 

alguns antígenos, com subseqüente “booster” pela via parenteral, confere 

imunidade local, ao passo que a sensibilização inicial pela via parenteral leva a 

uma supressão na mucosa por um longo período de tempo (BIENENSTOCK et 

al, 1987, MESTECKY; MCGHEE, 1987, OGRA, 1993)

O envolvimento de linfócitos T na resposta imune à  tem 

sido demonstrado por meio de estudos de proliferação celular de indivíduos 

imunizados. Indivíduos adultos, após terem sido imunizados com a vacina 

norueguesa para  apresentaram significativa resposta imune dos 

linfócitos T, quando estes foram estimulados  com OMV ou com a 

proteína de classe 1 da cepa vacinal (B:15:P1.17,16) (NAESS et al, 1998).

1.1.6 “Prime – boos ter”

N. m eningitidis

N. m eningitidis

“in vitro”
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1.1.7 Adjuvantes

Adjuvantes são definidos como um grupo de componentes 

estruturalmente heterogênios, utilizados para se conseguir um aumento da 

resposta imunológica para um antígeno (STORNI et al., 2005).

As pesquisas atuais em imunização têm-se focado no estudo de 

adjuvantes de mucosas, entre os quais se destacam as toxinas e seus 

derivados (BOUVET; FISCHETTI, 1999). Isto inclui a toxina colérica (TC), a sua 

holotoxina (subunidade B - TCB) a toxina termo-lábil (TL) da , 

lipopolissacarídeos (LPS) e microorganismos como a 

(RYAN et al., 1999)  ou componentes bacterianos (GEBARA V. et al, 2007).

Tais adjuvantes podem influenciar sobre o aspecto da resposta imune, 

quando administrados pelas vias de mucosas (DOUCE et al., 1999). Segundo 

FUKASAWA L. O. et al, 2004, o uso adequado de adjuvantes levam ao 

desenvolvimento de anticorpos de alta avidez.

Os mais potentes e possivelmente mais estudados adjuvantes de

mucosas até o momento são as enterotoxinas do  e a toxina 

termo-lábil da . O lipopolissacarídeo (LPS), uma endotoxina, componente 

da membrana externa de bactérias Gram negativas, pode   mbém atuar como 

adjuvante (VERHEUL et al., 1993). Lembrando que resultados recentes 

indicam que os adjuvantes de mucosa em certas concentrações são inibidores

ao efeito antígeno-específico. Isto, entretanto, segundo BAKKE et al, 2003, é 

essencial para juntar informações sobre outros determinantes que causam 

efeito nas vacinas intranasais, incluindo a duração de contato com a superfície 

de mucosa e a indução de uma memória imunológica.

Bactérias gram-negativas, como a que é o agente causador 

da coqueluche, patógeno exclusivamente humano, identificado como a 

causadora da doença meningocócica no início do século XIX e altamente 

contagioso por meio de gotículas de saliva e aerosóis. Possui diversos fatores 

de virulência que determinam a aderência ao epitélio ciliado do trato 

respiratório e as atividades biológicas que incluem leucocitose, mitogenic      

e efeitos adjuvantes.

Es cherichia coli

Borde te lla pertuss is 

Vibrio cholerae

E. coli

B. pertus sis
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A imunização com “whole cells” de  mortas pelo calor ou a 

imunização com vacinas acelulares contendo  confere proteção em 

humanos e animais (VAN DEN BAG et al, 1999). Outros estudos em animais 

demonstram que imunizações com “whole cells” de  confere 

imunidade similar aos mecanismos de proteção de uma in   ção natural e que 

as similaridades entre camundongos e homens, no andamento da infecção, 

com a utilização de garante a indução da resposta imunológica 

(MILLS, 2001)

Particularmente, a  aumenta a resposta celular, mas também 

estimula uma resposta humoral, induzindo a produção de anticorpos do isótipo 

IgG (ÉLSON; DEUTZ BAUGH, 1999). 

Hougan et al, 2003, comparando os efeitos adjuvantes de Bp e TC em 

uma vacina nasal para (IV) em camundongos verificaram efeitos 

semelhantes entre IgG e IgA produzidos no soro e saliva dos camundongos 

imunizados, para os dois adjuvantes utilizados.

Berstad et al, 2000, testaram w.c de  e 

mortas, utilizadas como adjuvantes em uma vacina nasal para IV em 

camundongos e observaram uma elevação nos títulos de IgG e IgA sérica e 

IgA na saliva dos animais imunizados. Os autores verificaram ainda, a 

reatividade cruzada entre os anticorpos produzidos para e

. 

O potencial uso de antígenos de em humanos verificado pela 

existência de vacinas efetivas utilizadas em crianças, a presença de antígenos 

de reatividade cruzada com o meningococo, à semelhança da via de contágio 

entre esses dois patógenos e as suas propriedades imun     cas e adjuvantes 

demonstra que a  é importante para o estudo de adjuvantes em 

vacinas de mucosas para , em especial para uso em crianças.

A vacina para  foi desenvolvida utilizando células íntegras 

que são eficazes no controle da doença, e que continua em uso até os dias de 

hoje. A vacina induz uma proteção efetiva (OGRA et al, 2001; FRANCO et al.,

2004).

B. pertuss is

B. pertus sis

B. pertus sis

B. pertus sis ,

B. pertus s is

Influenza vírus

N. m eningitidis B.pertuss is

N. meningitidis   B. 

pertus s is

B.pertus sis

B. pertuss is

N. m eningitidis

B.pertuss is
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1.1.8 Imunidade  e m neonatos

A sensibilidade de neonatos para as doenças infecciosa  se deve 

parcialmente à falta de memória imunológica prévia e ao pequeno número de 

células presentes nos tecidos linfóides periféricos no início da vida (ADKINS et 

al, 2004).

Segundo ADKINS (2000 e 2002), com a descoberta das populações de 

células TH1/TH2, tornou-se claro que as respostas T-celulares em 

camundongos neonatos não são deficientes, mas tendem para uma resposta 

do tipo TH2. A identificação de subclasses de células T de  emória foi, 

portanto, um grande avanço para que novos estudos fossem realizados com o 

intuito de modulação da resposta imune em neonatos (SALLUSTO et al, 1999, 

SALLUSTO et al, 2000). KOVARIK; SIEGRIST (1998) estudaram a quantidade 

de anticorpos maternos presentes no momento da imunização da criança, 

levando em consideração o tipo e a concentração do antígeno, a via de 

imunização e a idade da criança ao receber a vacina, sugerindo que as várias 

estratégias vacinais utilizadas, incluindo a imunização de mucosas, parecem 

ser pouco afetadas pelos anticorpos maternos, demonstrando que neonatos 

são capazes de produzir anticorpos dos isótipos IgG, IgM e IgA quando 

expostos a antígenos e ainda, que a aquisição de uma resposta completa com 

diversificação do repertório de anticorpos, semelhante aos adultos ocorre entre 

2 e 6 meses de vida para o isótipo IgM, porém um pouco mais tarde para o 

isótipo IgG.

Todavia, há mais de trinta anos sabe-se que os neonatos não 

respondem a certas bactérias capsuladas antes da idade de dois anos, o que 

cria um intervalo de suscetibilidade a infecções no mo  nto em que

desaparecem os anticorpos protetores maternos (GOTSCHLICH et al, 1969).

Como a proteção contra o meningococo B é dependente do 

desenvolvimento de anticorpos bactericidas, várias estratégias têm sido 

estudadas para que se consiga levar ao desenvolvimento de anticorpos 

bactericidas e de alta avidez em crianças imunizadas, entre as quais, a escolha 

de adjuvantes adequados (POLLARD; LEVIN, 2000, JÓDAR et al, 2002).
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Diversos estudos vêm sendo realizados com o intuito de se identificar 

novos antígenos baseados em proteínas conservadas, capazes de induzir a 

produção de anticorpos de reatividade cruzada entre as diferentes cepas de 

 e que sejam imunogênicas em crianças menores de dois      de 

idade (MARTIN et al, 1997, DE GASPARI, 2000, SIEGRIST, 2001, 

COMANDUCCI et al, 2002), no entanto,existem poucos estudos utilizando 

modelo animal para demonstrar a importância da imunização neonatal contra 

patógenos de natureza bacteriana (RAYEVSKAYA et al, 2002, RODUIT et al,

2002, EISENBERG et al, 2003).

A resposta primária, possui menor magnitude quando comparada as

respostas que se manifestam após uma segunda ou subseqüente exposição ao 

antígeno, resultando assim na ativação de células B não estimuladas 

previamente, enquanto a resposta secundária, é caracterizada por uma 

resposta  mais rápida e de magnitude maior em relação à resposta primária,

resultando na expansão dos clones de células B de memória. Desta forma, a 

resposta secundária se desenvolve mais rapidamente que a resposta primária, 

assim como a quantidade de anticorpos produzida durante a resposta 

secundária também é maior.

A primeira exposição a um microrganismo, em nossos estudos, por meio 

da imunização intranasal, leva à ativação de linfócitos B , e a sua 

diferenciação em células produtoras de anticorpos e células de memória. 

Algumas das células produtoras de anticorpos migram para a medula óssea e 

habitam neste local, onde continuam a produzir anticorpos por anos após a 

eliminação do antígeno. Estima-se que mais da metade da IgG encontrada no 

soro de indivíduos normais é derivada dessas células produtoras de anticorpos 

de vida longa, as quais foram induzidas pela exposição a vários antígenos ao 

longo da vida do indivíduo. 

N. 

m eningitidis

naive

1.1.9 Res pos ta primária e  s ecundária
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6 CONCLUSÃO

Neste estudo, utilizando camundongos BALB/c neonatos e adultos e 

camundongos  neonatos imunizados com a proteína de classe 3 de 

 B purificada, conclui-se que:

- A proteína de classe 3, quando administrada pela via intranasal e 

intramuscular foi capaz de induzir à produção de anticorpos dos isótipos IgG, 

IgM quando administrada com o adjuvante  e AL [(OH)3].

- Quando administradas pela via intranasal e intramuscu                   lasse 

3 e , somente  e somente a proteína de classe 3, sem a 

presença de AL [(OH)3], concluímos que houve baixa indução na produção de 

títulos de anticorpos dos isótipos IgG e IgM, quando comparados com os 

resultados obtidos com a presença de AL [(OH)3]. 

- A  como adjuvante mostrou-se eficaz.

- Verificamos uma diferença quanto à produção de títulos de anticorpos 

produzidos, a avidez e a atividade bactericida de acordo com o número de 

doses.

- Os resultados sugerem que a proteína de membrana externa de classe 3 é 

importante na indução de imunidade de mucosa pela via de imunização nasal.

outbred

Neis seria m eningitidis

B. pertus s is

B. pertus s is B. pertus sis

B. pertuss is
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