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RESUMO 

 

BRITO, L. T. Avaliação de diferentes vias de imunização com novo adjuvante para 
Neisseria meningitidis em diferentes linhagens de camundongos. 2015. 110 f. Dissertação 
(Mestrado em Biotecnologia)  ‐  Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2015.  
 

Na primeira parte do estudo camundongos Swiss foram imunizados por diferentes vias de 
imunização  com OMVs de Neissera meningitidis   com DDA-BF ou HA como adjuvantes . 
Os adjuvantes e diferentes vias foram comparados quanto às respostas imunes por meio de 
ELISA ,Immunoblot ,HTT e análise histopatológica. Os animais imunizados apenas com 
adjuvantes não produziram títulos de anticorpos. Após única dose e decorridos 15 dias, a 
imunização com HA e antígeno apresentou títulos de IgG mais altos em relação ao DDA-BF 
nas vias subcutânea, intraperitoneal e intramuscular. Após 2 doses e 66 dias, todas as vias 
exibiram títulos de IgG, sendo as que receberam o HA com OMVs  produziram  títulos 
discretamente mais altos  e ainda altos índices de avidez. O perfil da resposta imune quanto ao 
padrão Th1/Th2 foi avaliado. Ambos adjuvantes promoveram a produção de IgG2a, as 
respostas variaram de acordo com as vias de imunização utilizada. Enquanto as vias 
subcutânea e intramuscular induziram títulos semelhantes de IgG2a para ambos adjuvantes, a 
via intraperitoneal com DDA teve título mais alto. A produção de IgG1 foi modulada apenas 
por HA, sendo mais robusta na via subcutânea, seguida pela intramuscular com valores muito 
próximos aos da intraperitoneal.  Camundongos isogênicos Balb/c H2d e C57Bl/6J H2b foram 
imunizados  pela via subcutânea. Foram avaliadas as produções de anticorpos do tipo IgG, 
IgG1 e IgG2a, bem como o índice de avidez de IgG. De modo geral, os grupos de OMVs HA 
induziram maior produção de anticorpos que OMVs DDA ou apenas OMVs, enquanto os 
controles HA, DDA e salina não apresentaram níveis de anticorpos.  Pelas técnicas utilizadas 
no estudo não observamos uma diferença significante entre os dois adjuvantes utilizados 
independente  da via e da linhagem  de camundongos utilizados. 
 

Palavras-chave: Neisseria meningitidis B. Vesículas de membrana externa. DDA-BF. 
Adjuvantes.  Linhagens isogênicas. Análise histopatológica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BRITO, L. T. Evaluation of different immunization routes with new adjuvant for 
Neisseria meningitidis in different strains of mouse. 2015. 110 p. Masters thesis 
(Biotechnology)  ‐  Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2015.  
 

In the first part of the study Swiss mice were immunized by different routes of immunization 
with OMVs of Neisseria meningitidis with DDA-BF or HA as adjuvants. Adjuvants and 
different routes were compared regarding immune responses through ELISA, Immunoblot, 
HTT and histopathological analysis. Animals immunized with only adjuvants did not produce 
evidence of antibodies. After single dose and  15 days, of immunization with HA  presented 
antigen specific  IgG  higher in relation to the DDa-BF in the subcutaneous, intraperitoneal 
and intramuscular immunization . After 2 doses and 66 days, all exhibited IgG, and the bonds 
that received the HA with OMVs produced titles discreetly higher and still high levels of 
antibodies. The profile of the immune response to Th1/Th2 pattern  has been evaluated. Both 
adjuvants promoted the production of IgG2a, the responses varied according to the 
immunization routes used. While the subcutaneous and intramuscular routes induced similar 
titles of IgG2a to both adjuvant intraperitoneal route with  had highest title. IgG1 production 
was modulated only by HA, being more robust in subcutaneous injection, followed by 
intramuscular with values very close to those of intraperitoneal.  Isogenic Balb/c and 
C57Bl/6J H2d H2b mice were immunized by subcutaneous administration. Been evaluated 
antibody production of type IgG, IgG1 and IgG2a, as well as the IgG avidity index. In 
General, the greater production of OMVs HA induced antibodies that OMVs DDA or just 
OMVs, while the controls .DDA-BF  and controls showed no antibody levels.  The techniques 
used in the study did not observe a significant difference between the two adjuvants used  
independent of the route and of mice strains used. 
 

Keywords: Neisseria meningitidis B. outer membrane vesicles. DDA-BF. Adjuvants.  strains 
of  mice .Histopathological Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1	NEISSERIA	MENINGITIDIS		

 

Patógeno exclusivamente humano que, similarmente a outras bactérias Gram 

negativas, é circundado por uma membrana externa, composta por lipídios, proteínas (OMPs) 

e lipopolissacárides (LPS), os meningococos são envolvidos por uma cápsula polissacarídica, 

associada a esta membrana externa. 

A classificação dos meningococos é feita em sorotipos de acordo com as proteínas 

PorB e soro subtipos de acordo com suas proteínas PorA. Já os imunotipos são determinados 

pela composição da cadeia polissacarídica do LPS. Sendo assim, uma cepa de Neisseria 

meningitidis caracterizada como B:4:P1.9 (FRASCH et al., 1985) corresponde à classificação 

em sorogrupo (B), sorotipo (4), subtipo (P1.9). 

A mucosa nasofaríngea humana é o único reservatório da N. meningitidis. Os 

meningococos são transferidos de uma pessoa a outra por contato direto ou via gotículas de 

saliva (NELSON, 1996). O autor sugere que a probabilidade da sobrevivência da bactéria 

nestas gotículas seja influenciada pelas condições climatológicas tais como, temperatura e 

umidade e que durante períodos de endemia a infecção pode atingir cerca de 10% da 

população.  

Os índices de transmissão de clones virulentos são altos e a doença invasiva pode 

ocorrer na primeira semana após o contágio (MARKS et al., 1979), enquanto outras pessoas 

podem albergar a cepa por muitos meses ou anos sem ficarem doentes (KRISTIANSEN et al., 

1998) – são os chamados de indivíduos portadores (YAZDANKHAH; CAUGANT, 2004).  

Os sorotipos têm incidência variável, tanto por região como no decorrer do tempo.  

São cerca de 500.000 casos anualmente de doença meningocócica em todo o mundo, 

causando em torno de 50.000 mortes (OMS). No Brasil, foram registrados cerca de 3 mil 

casos e aproximadamente 600 mortes em 2010. A vacina ainda é o melhor meio profilático, 

embora não esteja disponível na rede pública para o sorogrupo B. 

Atualmente, para a faixa etária abaixo de 6 anos, são oferecidas as vacinas contra 

Haemophilus influenzae B (Hib), Neisseria meningitidis C e Streptococcus pneumoniae pela 

rede pública do Estado de São Paulo (Centro de Vigilância Epidemiológica- CVE, 2014). 

 Em 2010 a vacina conjugada meningocócica contra o sorogrupo C, o mais 

prevalente no país atualmente, foi incluída no calendário vacinal da criança na rede pública de 

saúde. Embora não seja possível avaliar ainda o efeito da introdução da vacina, Gonçalves e 
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colaboradores (2014) levantaram que 61% dos 134 casos de meningite meningocócica que 

ocorreram entre 2001 e 2012 em Curitiba-PR pertenciam ao sorogrupo B. A faixa etária mais 

atingida pela doença foi a de menores de 5 anos de idade, com aproximadamente 44% dos 

casos.  

Em 1988 houve uma epidemia na Grande São Paulo causada por N.meningitidis 

B:4:P1.15 essa epidemia diferenciou-se das anteriores por ser do sorogrupo B e perdurou até 

1990 (SACCHI et al., 1992). 

Atualmente sorogrupo B é o mais prevalente em países desenvolvidos, mas não no 

Brasil, onde teve queda acentuada na década de 90 e recentemente leve aumento na 

participação entre os sorogrupos. (Fig.1) (CVE, 2014). Entretanto, não há vacina disponível e 

o risco de epidemia deve ser considerado, visto a prevalência desde 2001 na Argentina, país 

vizinho e de intensa relação turística com o Brasil (Fig. 2). 

 

Figura 1 - Distribuição percentual por sorogrupo no Estado de São Paulo. O sorogrupo B 
apresentou queda na incidência na última década, mas está voltando a crescer nos últimos 4 
anos.  

 

 
Fonte: SINAN/ D.D.T.R./CVE - Atualização em 09/03/2015. 

 

Desde 1998, com a implantação da vacina anti-Haemophilus influenzae tipo B para 

menores de um ano no calendário de vacinação, em todo o país, tem sido observada a redução 

da incidência dessa meningite bacteriana (BRASIL, 1998). A partir de 2007, com a 
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introdução do diagnostico por PCR, houve redução de meningites bacterianas não 

determinadas ( Fig 3) . 

 

Figura 2 - Distribuição global do meningococo por sorogrupo. 

 
Fonte: Disponível em http://meningitisinfo.com/Epidemiology_ssi.aspx. Acesso em 14 jun 2015. 

Figura 3 - Distribuição percentual segundo etiologias no Estado de São Paulo entre os anos 
de 1998 e 2014. É crescente a porcentagem das etiologias de origem conhecida e decrescente 
a incidência de H. influenzae após a introdução, respectivamente, da técnica de PCR na rotina 
e da vacinação. 
 

 
Fonte: SINAN/ D.D.T.R./CVE - Atualização em 09/03/2015. 
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1.2	TRAJETÓRIA	TECNOLÓGICA	

 

A doença meningocócica (DM) ocorre em pacientes com deficiência de anticorpos 

bactericidas e/ou opsonizadores (MARTINEZ et al., 2002), consequentemente, a melhor 

forma de prevenir a doença é a indução à produção destes anticorpos pela vacinação.  

O desenvolvimento de uma vacina contra o sorogrupo B enfrenta um problema ainda 

maior devido à similaridade entre a estrutura capsular do polissacáride B e o ácido polisiálico 

contendo glicopeptídeos que faz parte do tecido cerebral humano, pois não induz anticorpos 

com atividade soro bactericida, mas que são reconhecidos como moléculas de adesão celular 

neuronais. Por isso, os estudos atuais contemplam o uso de antígenos vacinais derivados de 

vesículas de membrana externa do meningococo e/ou vacinologia reversa.  

Nos anos 70, vacinas foram produzidas a partir dos polissacárides capsulares do 

meningococo, efetivas contra os sorogrupos A e C. Depois, nos Estados Unidos, uma vacina 

quadrivalente contendo meningococos dos sorogrupos A, C, Y e W- 135 demonstrou eficácia, 

porém apenas para indivíduos acima de dois anos de idade.  

As vacinas polissacarídicas apresentam limitações, pois não são imunogênicas em 

crianças abaixo de dois anos de idade – principal faixa etária afetada (Fig.4) – e nas outras 

faixas etárias, a resposta imune é de curta duração. Isso ocorre porquê os antígenos de 

natureza polissacarídica induzem a produção de anticorpos sem auxílio de linfócitos T, 

geralmente do tipo IgM, mas sem produção de memória imunológica. Quando o sistema 

imune é imaturo, não há produção de anticorpos. 
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Figura 4 - A incidência de Doença meningocócica é maior entre as crianças menores de dois 
anos de vida. 
 

 
Fonte: SINAN/D.D.T.R./CVE- Atualização em 09/03/2015. 

 

Para melhorar a resposta imune, propiciando memória, os antígenos polissacarídicos 

foram conjugados com proteínas, e em 1992 foi liberada a primeira vacina conjugada contra 

meningococo A e C. Em 1999 uma vacina conjugada contra o sorogrupo C foi licenciada no 

Reino Unido. Para a cobertura de vários sorogrupos, em 2003 foi licenciada uma vacina 

conjugada quadrivalente, contra meningococos A, C, Y e W, mas para uso apenas em 

indivíduos acima de 11 anos de idade. Apenas em 2010 foi licenciada uma vacina 

monovalente contra meningococo A na África. 

O uso permitido em crianças a partir de dois meses de vida ocorreu em 2012/2013, 

com vacina conjugada quadrivalente, contra meningococo A, C, Y e W, mas ainda não era 

contemplado o sorogrupo B.  

Vipond e colaboradores (2012) revisaram o histórico das vacinas meningocócicas 

(Fig.7). Nos anos 60, foram desenvolvidas vacinas polissacarídicas baseadas nas cápsulas dos 

sorogrupos A e C. No momento está disponível uma vacina quadrivalente contendo os grupos 

A, C, W-135 e Y (LEPOW et al., 1986). A vacinação tem sido efetiva no combate a surtos 

comunitários e epidemias em centros militares (ROSENSTEIN et al., 1998). De maneira 

similar, essa vacina é capaz de controlar grandes epidemias em países da África, situados no 

chamado “cinturão da meningite”, promovendo segurança adequada (VEEKEN et al., 1998). 

Porém, Moore et al. (1998) em estudos com vacinação de viajantes, verificaram que a 
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vacinação contra esses sorogrupos não reduz a transferência da bactéria de indivíduos para 

indivíduos. Peltola et al. (1977) e Ceesay et al. (1993) questionam o valor dessas vacinas 

polissacarídicas, demonstrando que além de não induzirem memória imunológica, são pouco 

imunogênicas em crianças menores de dois anos de idade. A indução de memória 

imunológica e uma maior eficácia em crianças podem ser alcançadas pela conjugação da 

vacina polissacarídica a uma proteína (FRASCH, 1989; GRANOFF et al., 1997).  

Em 2011, foi lançada no Brasil a vacina meningocócica conjugada A, C, W, Y, 

internacionalmente conhecida como Menveo® (Novartis, Itália), a primeira no país que 

previne contra quatro (A, C, W-135 e Y) dos cinco principais sorogrupos da meningite 

meningocócica. Entretanto, é indicada para imunização de adolescentes maiores de 11 anos e 

adultos (NOVARTIS, 2011), não atendendo a necessidade das crianças menores de 2 anos, 

além de não ser fornecida pelo serviço público e não oferecer proteção contra o tipo B.  

Também da empresa Novartis, a vacina Bexsero (4CMenB - Multicomponent 

Meningococcal Serogroup B Vaccine) é baseada na tecnologia de vacinologia reversa 

associada ao uso de OMVs. Essa vacina, usando o genoma do meningococo B para selecionar 

as proteínas que são provavelmente mais amplamente eficazes como constituintes da vacina, 

produzindo recombinantes delas (RAPPUOLI, 2001) e associando-as à OMVs, é composta 

pelas seguintes proteínas recombinantes: proteína de fusão NHBA, proteína NadA e proteína 

de fusão fHbp e OMVs de N. meningitidis cepa NZ98/254. Essa vacina foi precedida por uma 

chamada 5CMenB, com 5 componentes antigênicos: Adesina A de Neisseria (NadA), 

proteína de ligação fator H (fHpb) e antígenos de ligação à heparina (proteínas GNA2132, 

GNA1030 e GNA1870) e OMVs de N. meningitidis cepa NZ98/254 (GIULIANI et al., 2006). 

Com perfil aceitável de tolerância (BEERETZ et al., 2011; GOSSGER et al., 2012) e boa 

cobertura vacinal na Grécia (TZANAKAKI et al., 2014), é indicada para imunização 

intramuscular a partir de 2 meses de vida (EMA, 2012). Essa vacina já foi aprovada na 

Europa, Canadá e Austrália e recentemente foi indicada nos Estados Unidos para calouros em 

uma universidade (NOVARTIS, 2014).  

Já a vacina Trumenba (Pfizer) acaba de ser liberada pelo FDA (FDA, 2014) para a 

faixa etária de 10-25 anos. Essa vacina é composta apenas por 2 proteínas recombinantes de 

fHBP, uma da subfamília A e outra da B (A05 e B01, respectivamente), usa fosfato de 

alumínio como adjuvante e é aplicada por via intramuscular. 

O uso de OMVs é apontado em revisão atual de Acevedo et al. (2014) como 

estratégia viável no desenvolvimento de uma vacina contra N. meningitidis e também como “a 

interface entre os métodos novos e tradicionais de produção de vacinas”. A vacina MeNZB, 
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feita com OMVs de uma cepa epidêmica utilizada na Nova Zelândia apresentou evidências de 

reatividade cruzada contra cepas não epidêmicas e outros sorogrupos (ARNOLD et al., 2011). 

A vacina Bexsero, por exemplo, é composta por proteínas recombinantes (NHBA, NadA e 

fHbp) e OMVs de N. meningitidis B cepa NZ98/254 com hidróxido de alumínio como 

adjuvante. 

Os novos avanços em vacinas para N. meningitidis, notavelmente a inclusão do 

sorogrupo B, levam a novas discussões nas possibilidades e políticas de imunização (BLACK 

et al., 2012; GASPARINI et al., 2014). 

 

1.3	ADJUVANTES	

 

Adjuvantes são definidos como componentes estruturalmente heterogênicos, 

utilizados para se conseguir um aumento da resposta imunológica para um antígeno 

(PETROVSKY; AGUILAR, 2004; STORNI et al., 2005). 

A aplicação de adjuvantes não é uma prática recente (RAMON et al., apud PETROVSKY; 

AGUILAR, 2004), mas atualmente está em franco crescimento e desenvolvimento graças ao 

melhoramento do conhecimento biotecnológico.  

Novas vacinas com patógenos mortos ou apenas componentes deles, naturais ou 

sintéticos, muitas vezes resultado de várias etapas de purificação, necessitam de adjuvantes 

para amplificar seu poder imunogênico, bem como reduzir a quantidade de antígeno ou de 

imunizações. Novas tecnologias em adjuvantes não só permitem a amplificação como 

também a modulação da resposta imune, propiciando assim maior especificidade a um dado 

antígeno, aprimorando a resposta em neonatos, adultos não jovens ou imunocomprometidos. 

Além disso, também são sistema de entrega de antígenos em mucosa (PETROVSKY; 

AGUILAR, 2004) e podem amenizar a competição entre os diferentes antígenos em vacinas 

combinadas (MOTA et al., 2006) 

Um adjuvante ideal dever ter longa estabilidade pós-produção, biodegradabilidade, 

baixo custo, não induzir resposta imune e modular uma resposta imune apropriada ao 

patógeno em questão (celular e/ou humoral) (EDELMAN,1980). Vacinas acelulares ou 

subunidades representam um desafio como a indução e maturação de células dendríticas 

(DCs). 

                                                 
 RAMON, G. Sur l’augmentation anormale de l’antitoxine chez les chevaux producteurs de serum 
antidiphterique. Bull. Soc. Centr. Med. Vet , v. 101, p. 227–34, 1925. 
 RAMON, G. Procedes pour accroïtre la production des antitoxins. Ann. Inst. Pasteur, v. 40, p. 1–10, 1926 



27 
 

Cada adjuvante possui um modo de ação (sistemas de entrega, imunoestimulatórios, 

ativadores de membrana, modo misto de ação) e dependendo dele uma resposta imunológica 

do tipo Th1/Th2 ou das duas delas (Fig.8). Essas características foram levantadas de 

diferentes trabalhos por Heegaard et al. (2011) e Wilson-Welder et al. (2009). 

 

Quadro 1 - Isótipos de imunoglobulinas induzidas em animais de laboratório pela 
administração de imunógenos em diversos adjuvantes. 
Adjuvante Exemplos Características básicas Isótipo de 

anticorpo 
dominante 

Sais Inorgânicos Hidróxido de 
alumínio, fosfato de 
alumínio e fosfato de 
cálcio 

Emulsão de hidrogel - cria 
efeito de depósito, melhora 
a maturação de 
macrófagos  

IgG1, IgE 

Emulsões oleosas Óleo mineral Emulsão base de água em 
óleo com registro de longa 
data como padrão ouro em 
pesquisa 

IgG1 

 MF59 Mistura de 
muramiltripeptídeo, 
esqualeno, poli oxietileno, 
monooelatosorbitano 
etrioleatosorbitano 

IgG2a 

 QS-21 Saponina purificada a 
partir de Quillaja 
saponica, usada para 
emulsões lipídicas 
estabilizadas 

IgG2a 

 Montamide ISA-51 e 
ISA-720 

Óleo comercial para 
emulsão de água em óleo 

IgG1 

Isocoms ISCOMATRIX Complexo de saponinas e 
lipídios 

IgG1 

Derivado 
microbiano 

Monofosforil lipídio 
A (MPLA) 

Ligante de TLR-4 
detoxificado 

IgG1 e IgG2a/c 

 Macrófago de 
ativação da proteína-
2 

Ligante de TLR-2 de 
Mycoplasma spp e 
derivados purificados 

IgG2a 

 Virossomos Complexos lipídicos 
estabilizados contendo 
proteínas virais tais como 
a hemaglutinina da 
influenza 

IgG2a, IgA 

 LT/CT Toxinas bacterianas 
modificadas para 
aderência em mucosa, 
enterotoxina sensível ao 
calor e toxina da cólera 

LT: IgG1, IgG2a e 
IgA 
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 CpG DNA bacteriano não 
metilado, um TLR-9 
ligante 

IgG2a 

Citocinas como 
adjuvantes 

IL-1 Citocina pró-inflamatória IgG2a, IgA 

 IL-2 Citocina linfo proliferativa IgG2a 
 IL-12 Citocina pró-inflamatória IgG2a, IgA 
 IL-6 Citocina anti-inflamatória IgG1, IgA 
Polímeros 
naturais 

Polissacarídeos Revestimento ou 
emulsionado com antígeno 
sólido 

IgG1 ou IgA 
dependendo da 
rota 

Polímeros 
sintéticos 

Polianidridos Antígeno e 
imunoestimuladores 
emulsionados em 
partículas biodegradáveis 
que variam de 50 µm a 20 
nm 

Variável de 
acordo com a 
inclusão de 
imunoestimulantes 
e química de 
polímeros 

 Poliésteres Antígeno e 
imunoestimuladores 
emulsionados em 
partículas biodegradáveis 
que variam de 50 µm a 20 
nm 

Variável de 
acordo com a 
inclusão de 
imunoestimulantes 
e antígeno 
incorporado 

Fonte: Adaptada de Wilson-Welder et al., 2009. 

 

Atualmente, os adjuvantes licenciados para uso em humanos são apenas 5, com 

predomínio de uso do de sais de alumínio, como fosfato de alumínio e hidróxido de alumínio. 

Diversos adjuvantes estão em testes já em humanos, incluindo DDA (Fig. 9). 
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Quadro 2 - Adjuvantes licenciados e em teste para uso em humanos. Observar que a classe de 
lipossomos já tem um adjuvante comercial para humanos e que o dimetildioctadecilamônio é 
um dos componentes do adjuvante CAF01, testado em humanos, mas ainda não licenciado. 

 

Nome do 
adjuvante (ano 
licenciado) 

Classe do 
adjuvante 

Componentes Vacinas (doença) 

Adjuvantes licenciados para uso em vacinas humanas 
Alumínio* (1924) Sais minerais Fosfato de alumínio ou 

hidróxido de alumínio 
Várias 

MF59 (Novartis: 
1997) 

Emulsão de 
óleo em água 

Esqualeno, polissorbato 80 
(Tween 80: ICI Americas), 
trioleato de sorbitano (Span 
85: Croda Internacional) 

Fluad (influenza 
sazonal), Focetria 
(pandemia de 
influenza), Aflunov 
(influenza pré-
pandêmica) 

AS03 
(GlaxoSmithKline: 
2009) 

Emulsão de 
óleo em água 

Esqualeno, Tween 80, α-
tocoferol 

Pandremix 
(pandemia de gripe), 
Prepandrix (influenza 
pré-pandêmica) 

Virossomos 
(Berna Biotech: 
2000) 

Lipossomos Lipídios, hemaglutinina Inflexal (influenza 
sazonal), Epaxal 
(hepatite A) 

AS04* 
(GlaxoSmithKline: 
2005) 

Agonista de 
TLR4 
Alumínio-
absorvido 

Hidróxido de alumínio, 
MPL 

Fendrix (hepatite B), 
Cervarix (papiloma 
vírus humano) 

Adjuvantes de vacinas testadas em seres humanos, mas não licenciados para 
utilização 
CpG 7909, CpG 
1018 

TLR9 
agonista 

Oligonucleotídeos CpG 
sozinhos ou combinados 
com alumínio/emulsões 

- 

Imidazoquinolinas TLR7 e TLR8 
agonistas 

Pequenas moléculas - 

Polyl:C TLR3 
agonista 

Análogos de RNA de 
cadeia dupla 

- 

Pam3Cys TLR2 
agonista 

Lipopeptídeo - 

Flagelinas TLR5 
agonista 

Proteína bacteriana ligada 
ao antígeno 

- 

Iscomatrix Combinação Saponina, colesterol, 
dipalmitoilfosfatidilcolina 

- 
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AF03, formulação 03 de adjuvante; CAF01, formulação de adjuvante catiônico 01; DDA, 
dimetildioctadecilamônio; MPL, monofosforil lípide A; Pam3Cys, tripalmitoil-S-gliceril cisteína; 
PolyI:C, ácido policitidil polinosinico; TDB, trealose idibehenato; TLR, Toll-like receptor. 
*Adjuvantes licenciados nos Estados Unidos. 
Fonte: RAPUOLLI et al., 2011 
 

Outros adjuvantes ainda experimentais, mas muito interessantes são a sílica 

mesoporosa (MERCURI et al., 2006) e os esporos bacterianos (DE SOUZA et al., 2014; 

TAVARES BATISTA et al., 2014). 

A sílica mesoporosa ordenada (SBA-15) como adjuvante teve seu primeiro relato em 

2006 (MERCURI et al., 2006), quando induziu resposta igual ou superior à obtida com uso do 

Adjuvante Incompleto de Freund (IFA) na imunização de camundongos BALB/c contra 

proteína recombinante de E. coli (Int1β) ou complexo protéico de veneno de Micrurus 

ibiboca. Os autores discutem a possibilidade de o efeito toxico da sílica sobre os macrófagos 

prevenir sua atividade catabólica sobre o antígeno, modulando a resposta para que células 

dendríticas e B possam apresentar os antígenos ao invés dos macrófagos, ampliando a 

imunogenicidade, uma vez que essas células atuam mais eficazmente do que os macrófagos 

na memória imunológica. 

Lipossomas catiônicos estão em estudo para uso na transfecção não viral de pDNA 

(DNA plasmidial). Embora ainda não completamente elucidadas, as interações entre o 

material biológico e o adjuvante são fortemente influenciados por suas cargas (BALBINO et 

al., 2012). Esse grupo já vem testando estratégias em microfluídica para aprimorar a produção 

dos complexos com maior reprodutibilidade, visando também maior rendimento, essencial 

para que esse sistema de entrega possa depois ser aplicado em terapia gênica e vacinas de 

DNA (BALBINO et al., 2013).  

Recentemente, Ferreira e De Gaspari (2012) testaram em modelo experimental as 

toxinas Stx1 e Stx2 detoxificadas de Shiga (toxóides de E. coli) como adjuvantes em 

preparação antigênica de OMPs de N. meningitidis B. A imunização nasal em camundongos 

AS01 Combinação Lipossomo, MPL, saponina 
(QS21) 

- 

AS02 Combinação Emulsão de água em óleo, 
MPL, saponina (QS21) 

- 

AF03 Emulsão de 
água em óleo 

Esqualeno, Montane 80, 
Eumulgin B1 PH 

- 

CAF01 Combinação Lipossomo, DDA, TDB - 

IC31 Combinação Oligonucleotídeo,  
peptídeos catiônicos 

- 
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neonatos em sistema de sensibilização inicial e reforço- prime-booster -de quatro imunizações 

intranasais no período de doze dias promoveu resposta humoral sistêmica e de mucosa. 

O adjuvante de Freund completo (FCA) foi inicialmente utilizado em estudos na 

imunização de camundongos que levou à identificação de 28 antígenos de N. meningitidis, os 

quais foram avaliados para posterior produção de vacinologia reversa (GIULIANI et al., 

2006). Os autores sugeriam o uso dos adjuvantes CpG ou MF59 ou dose extra para aprimorar 

a resposta imune em humanos, hoje, ao final do desenvolvimento, a vacina Bexsero usa como 

adjuvante o hidróxido de alumínio (EMA, 2012). 

 

1.3.1 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 

 

O adjuvante mais antigo e utilizado em humanos desde 1932, é modulador de 

respostas do tipo Th2, ampliando fortemente a imunidade humoral. A falta de resposta Th1, 

mediada por células é o principal fator para a busca por novos adjuvantes (MARRACK et al., 

2009).  

Mesmo sendo largamente utilizado, seu modo de ação ainda vem sendo estudado 

mais minuciosamente (BREWER, 2006; KOOL et al., 2008) e frequentemente revisado 

(LINDBLAD, 2004; TERHUNE; DETH, 2014). Novos usos são propostos, como 

combinações com nanopartículas (BANSAL et al., 2014).  Críticas sobre toxicidade e 

acúmulo são feitas (KRAMER; HEATH, 2014). 

 

1.3.2 BROMETO DE DIOCTADECILDIMETILAMÔNIO (DDA) EM FRAGMENTOS DE BICAMADA  

(BF) 
 

A auto associação de lipídeos catiônicos em dispersões aquosas pode resultar em 

bicamadas fechadas como vesículas ou lipossomos (CARMONA-RIBEIRO, 2010), com a 

vantagem adicional de permitir adsorção, por atração eletrostática, de uma ampla variedade de 

biomoléculas ou estruturas biológicas, em sua maioria, negativamente carregadas. Vesículas 

fechadas ou fragmentos de bicamadas podem ser obtidos segundo o método de preparação 

(CARMONA-RIBEIRO, 2001). Como imunoadjuvante, a principal vantagem de usar 

fragmentos de bicamada, é a baixa concentração de lípide necessária para atingir o efeito 

desejado, rápida formulação e baixo custo.  
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Recentemente novos adjuvantes baseados em fragmentos de bicamada de DDA ou 

partículas biomiméticas de DDA têm sido avaliados com sucesso (LINCOPAN et al., 2007; 

LINCOPAN et al., 2009a,b; LINCOPAN; CARMONA-RIBEIRO, 2009).  

Inicialmente utilizado como sistema de entrega de antibiótico (LINCOPAN et al., 

2003), o DDA-BF logo encontrou um grande campo enquanto adjuvante no desenvolvimento 

vacinal (GASPAR et al., 2013; LINCOPAN et al., 2009; RINALDI, 2014).  

Esse adjuvante recentemente foi testado em nossos estudos com Neisseria lactamica 

(GASPAR et al., 2013) e com Neisseria meningitidis (RINALDI, 2014). O uso desse 

adjuvante com N. meningitidis para imunização subcutânea induziu a produção de isótipos 

IgG2a e IgG2b, mas não de IgG1, enquanto o uso de hidróxido de alumínio produziu os três 

tipos. No estudo de resposta cruzada, o uso de DDA-BF com OMVs induziu soros murinos 

capazes de reconhecer 88% (frente a apenas 30% dos induzidos por HA/OMVs) de 119 cepas 

isoladas de pacientes com doença meningocócica nos anos de 2011/2012. 

O uso de DDA aniônico com CpG induziu a produção de anticorpos do tipo IgG2a 

contra OVA com títulos maiores do que animais imunizados apenas de DDA e OVA 

(ROZENFELD et al., 2012).  

O DDA também é um dos componentes do CAF01, adjuvante em fase de estudos 

pré-clínicos que vem obtendo um padrão misto de resposta (humoral e celular) em vacinas 

experimentais para micobactérias (AGGER et al., 2008), clamídia (OLSEN et al., 2010) e 

influenza (ROSENKRANDS et al., 2011). Nesse adjuvante, há o uso de solvente orgânico 

(clorofórmio e metanol) que depois é retirado e a hidratação do filme é feita em tampão TRIS. 

Dietrich e colaboradores (2014) obtiveram uma formulação estável desse adjuvante com o 

vírus da poliomielite inativado, promovendo rapidamente forte imunidade protetora em 

camundongos, incluindo a tão desejada imunidade intestinal. Com resultados tão promissores, 

o grupo segue para ensaios clínicos. 

 

1.4 VIAS DE IMUNIZAÇÃO UTILIZADAS 

 

As principais vias vacinais são: oral (Sabin contra poliomielite, contra febre tifoide), 

intradérmica (BCG), subcutânea (sarampo, caxumba, rubéola, varicela e febre amarela), 

intramuscular (vacinas usualmente dolorosas, como DTP, dT, DTPa (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE- FUNASA, 2001; VILARINO, 2009).  

A escolha da via depende da preparação antigênica utilizada. A oral é indicada para 

substâncias facilmente absorvidas no trato gastrintestinal, a intradérmica para absorção muito 
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lenta, a via subcutânea para soluções não irritantes, de absorção lenta e ação contínua; a via 

intramuscular para soluções irritantes (aquosas ou oleosas) e/ou quando há necessidade de 

rápida absorção (FUNASA, 2001). A aplicação intravenosa é utilizada para outros 

imunobiológicos, como soros antiofídicos, mas atualmente não para vacinas (FUNASA, 2001; 

VILARINO, 2009), embora esteja em testes clínicos uma vacina contra malária de 

administração intravenosa (SEDER et al., 2013).  

O manuseio e aplicação da vacina também são componentes para eficácia e 

segurança. Dentre as vacinas, as vias mais utilizadas são intramusculares e subcutâneas. A 

aplicação por vias injetáveis exige cuidados extras para evitar contaminação, como no caso de 

frascos multidoses (VILARINO, 2009). 

No contexto da aplicação de vacinas, a via intramuscular é a que requer mais 

cuidados. A aplicação dessa via foi revisada por Small (2004), visto as várias complicações 

possíveis (abscesso, celulite, necrose tecidual, granuloma, fibrose muscular e contratura, 

injeção intravascular, hematoma e dano aos vasos sanguíneos, ossos e nervos periféricos), em 

especial com relação aos danos ao nervo ciático quando na região glúteo-dorsal. A autora 

coloca que essas complicações são possíveis de evitar por treinamento adequado do aplicador, 

sendo preferível a região glúteo-ventral para aplicação.  

O uso das vias pode favorecer a imunização de tal modo que a quantidade de 

antígeno necessária seja reduzida (HICKLING et al., 2011). Essa economia de dose é de 

grande interesse, pois em efeito cascata gera economia de antígeno, aplicações, divulgação, 

reduz desistência de doses posteriores e economia de tempo e dinheiro. 

 A região da derme e epiderme, rica em células apresentadoras de antígenos, é o 

alvo da vacinação intradérmica. Essa via, um pouco acima dos vasos sanguíneos que ficam 

logo acima da região de aplicação subcutânea, vem ganhando espaço e demonstrou ser tão 

eficaz quanto a intramuscular na resposta humoral, com a vantagem de usar apenas 1/5 da 

dose utilizada na via intramuscular em vacina contra raiva (NICOLAS; GUY, 2008). 

 

1.5 LINHAGENS DE CAMUNDONGOS 

 

Geneticamente, as colônias de animais podem ser classificadas como inbred ou 

outbred. Os animais heterogênicos, heterocruzados, heterogâmicos de colônias outbred, 

também chamadas de não-isogênicas, não consanguíneos, ou outbred apresentam grande 

variabilidade genética por serem provenientes de acasalamentos ao acaso (FERREIRA et al. 

2005; SOARES et al., 2001). 
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Os animais consanguíneos, endocruzados, isogênicos, isogâmicos ou inbred) 

oferecem fixação de algumas características genéticas, visto que resultam de acasalamentos 

entre irmãos, por pelo menos 20 gerações (FERREIRA et al., 2005; SOARES et al., 2001). 

Não há modelo animal natural para N. meningitidis. O modelo animal induzido para 

estudo de Neisseria meningitidis B foi estabelecido em camundongos C57BL/6 (BRODEUR 

et al., 1986). Foi demonstrado que o aumento da virulência bacteriana pela adição de 4% de 

mucina e 1,6% de hemoglobina aumenta a infectividade dos animais pela bactéria. Esse tipo 

de procedimento possibilita estudos de bacteremia, nos quais é feita a cultura do sangue e de 

ensaios de desafio letal para avaliação de novas vacinas. 

O antigo item das pesquisas “material biológico” hoje dá lugar ao termo “reagentes 

biológicos", visto sua grande influência nos resultados dos experimentos. Tal como um 

reagente químico, consideram-se várias caraterísticas, classificadas em condição sanitária, 

genotípica e como modelo experimental (FERREIRA et al., 2005). 

Biotecnologicamente desenvolvidas, novas e diversas linhagens de camundongos 

estão disponíveis para pesquisa, totalizando mais de 2.000 linhagens de camundongos 

(SOARES et al., 2001). Linhagens de camundongos geneticamente padronizados 

contribuíram enormemente para os avanços nas áreas de genética, câncer, transplantes e 

imunologia. (SOARES et al., 2001)  

O Complexo de Histocompatibilidade Principal (MHC) foi descoberto em 

experimentos com linhagens isogênicas de camundongos e tem seus genes no cromossomo 

17, sendo chamado de H-2 nos camundongos. Os genes do MHC de classe I são chamados de 

H-2K, H-2D e H-2L, enquanto os de classe II são H2-A e E no camundongo (MURPHY et al., 

2010). 

A capacidade de resistência ou sobrevivência do hospedeiro contra mecanismos de 

virulência e evasão de patógenos estão ligadas ao MHC, pois suas moléculas são provenientes 

de polimorfismos e poligenismos genéticos e são elas que apresentam os antígenos às células 

T pela interação com os TCR. Ou seja, cada indivíduo apresenta mais de um tipo de molécula 

de MHC e é muito ampla a diversidade de moléculas de MHC entre os indivíduos, o que se 

reflete na resposta imunológica individualmente. Essa diversidade toda é consequência da 

evolução do MHC contra a evasão de patógenos (MURPHY et al., 2010). 

A importância  do camundongo na modelagem  de doenças  humanas   se materializa 

em inúmeros mutantes murinos espontâneos e induzidos  que são constantemente  

recuperados  pelos geneticistas de camundongos. A coleção atual  de mutações  cobre 

alterações  em praticamente todas as classes fenotípicas. Um grande número de mutantes  
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apresenta fenótipos homólogos aos observados em doenças humanas , que em grande parte 

dos casos se estendem a nível molecular (GUÉNET, 2011). 

Um benefício adicional do camundongo como organismo modelo é a habilidade de 

se controlar a sua genética. Existe uma ampla variedade de linhagens isogênicas de 

camundongos disponíveis  que podem ser controladas genéticamente. Além disso seus 

embriões podem ser manipulados  permitindo uma super expressão ou expressão reduzida  de 

alguns genes através por meio da produção de camundongos transgênicos  e camundongos 

knock-out”. 

A não uniformidade genética é uma escolha neste trabalho, com linhagens não 

isogênicas, visando uma resposta do tipo populacional, e isogênicas, visando o estudo da 

resposta individual, mais semelhante ao padrão diversificado de características apresentado 

pela população humana, sendo assim mais reprodutivo da realidade. 

Andrade e colaboradores (1985) utilizaram diferentes linhagens de isogênicos para 

avaliar aspectos imunológicos em relação à infecção por T. cruzi, pois há heterogeneidade 

entre essas linhagens. A linhagem de camundongos BALB/c, por exemplo, é conhecida por 

apresentar um perfil de citocinas de padrão Th2, enquanto a C57Bl/6J de padrão Th1, 

dependendo do antígeno e da via de imunização. 

Como modelo experimental para leishmaniose cutânea, a linhagem A/J foi utilizada 

como resistente, enquanto BALB/c como susceptível. A atividade fagocitária de leucócitos 

polimorfonucleares em leishmanias e a ocorrência de necrose foram os principais aspectos da 

reação de hipersensibilidade tardia nesses animais (ANDRADE et al., 1984). 

A linhagem BALB/c é muito comum em experimentos que utilizam o padrão de 

citocinas Th2, a C57Bl/6J tem como perfil o padrão Th1, a A/J tem haplótipo H2a. 

Quadro 3- Breve comparação entre linhagens  
 

Swiss BALB/c C57BL/6 
Geralmente responde com altos 
títulos e diferentes subclasses de 
imunoglobulinas 

Particularmente bem 
conhecidos na produção de 
plasmocitomas após injeção 
com óleo mineral, formando 
a base para a produção de 
anticorpos monoclonais 

Aumento da 
resposta 
inflamatória 

Extensas variações alélicas 
estimadas em 46 locus genéticos  
dentro das três principais 
colônias Swiss de linhagens 
consanguíneos ou derivativas. ICR 

Haplótipo H2d Haplótipo H2b 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como já observado por Gorla (2003) quando utilizou as linhagens isogênicas 

BALB/c, geneticamente heterogêneas Swiss e geneticamente selecionadas “high”e “low”, 

comparando as diferentes linhagens representando boa ou má resposta, os indivíduos ou 

populações de acordo com suas características genéticas, podem contribuir na compreensão 

da resposta imune às vacinas em populações humanas, visto que os indivíduos apresentam 

heterogeneidade entre si na produção de anticorpos.  

Camundongos transgênicos com o gene CEACAM1 humano podem ser colonizados 

por meningococos. Pajon e colaboradores (2015) utilizaram desses camundongos 

humanizados para testar vacinas baseadas em OMVs e provar sua capacidade de reduzir a 

colonização. Os animais foram imunizados intraperitonialmente com NOMVs mutantes, as 

quais apresentavam endotoxinas atenuadas e super-expressão de proteínas de ligação fator H 

da subfamília B (FHbp). 

Apesar dos inúmeros estudos realizados, ainda há a necessidade de desenvolver e 

aprimorar as vacinas para crianças, o que exige a compreensão das vias envolvidas na 

imunidade a diversos patógenos. Os avanços científicos levaram a produção de muitos dados 

que estão em uso para encontrar genes que regulam as respostas a vacinas, como a 

persistência da resposta imune (NEWPORT, 2015). São de grande repercussão os trabalhos 

na área de Sistemas de Vacinologia, os quais possibilitaram análises preditivas sobre vacinas 

(PULENDRAN et al., 2010; QUEREC et al., 2009).  

 

1.6 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

 

Entender a imunidade protetora é uma das chaves necessárias para o 

desenvolvimento de uma vacina efetiva contra a N. meningitidis que afeta principalmente 

crianças e jovens. Diversos estudos têm demonstrado que esta proteção está associada com 

estruturas do meningococo e com antígenos de reatividade cruzada capazes de induzir 

proteção de anticorpos bactericidas e de alta avidez. Lembrando também que a escolha do 

adjuvante é de fundamental importância. 

Estudos sugerem que as determinações sobre a eficácia dos esquemas de vacinação 

na indução de respostas protetoras necessitam de estudos mais abrangentes, incluindo 

aspectos como a influência do intervalo de tempo entre doses administradas e influência na 

resposta imunológica e avaliações em diferentes populações . 

A defesa do hospedeiro contra infecções bem como a indução de proteção através de 

vacinas, dependem de mecanismos específicos não específicos, em sua grande maioria, 
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determinados geneticamente. Outros fatores relevantes são a estrutura química e o estado 

físico dos antígenos constitutivos de imunógenos e patógenos. Os aspectos operacionais do 

sistema imune são também afetados por fatores ambientais, em especial as experiências 

prévias dos indivíduos que vivem em áreas onde observamos a presença do microrganismo ou 

antígenos administrados pelas vacinações. Assim, numa população geneticamente 

heterogênea, grupos de indivíduos submetidos ao mesmo estímulo imunogênico, apresentarão 

distintas respostas inflamatórias e imunoadaptativas. 
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6 CONCLUSÕES  

 

ELISA SWISS 

 Aos 15 dias de imunização, apenas os grupos imunizados com OMVs DDA IP, OMVs 

HA IP e OMVs HA IM produziram IgG2a. Aos 66 dias de imunização, já com 2 

doses, ambos adjuvantes levaram à produção de imunoglobulinas IgG2a, diferindo 

entre as vias. A via subcutânea foi a maior indutora da resposta, seguida pela 

intramuscular e, por último, a via intraperitoneal. 

AVIDEZ SWISS 

Todos os grupos experimentais apresentaram altos índices de avidez de anticorpos 

IgG, sendo os valores mais altos produzidos pelos grupos que utilizaram HA como 

adjuvante (OMVs HA SC, OMVs HA IP, OMVs HA IM) seguidos pelos grupos de 

DDA (OMVs DDA IM, OMVs DDA SC, OMVs DDA IP). 

HISTOPATOLOGIA SWISS 

 Nas patas desafiadas, há o predomínio de infiltrado inflamatório, diferindo na 

intensidade e tipo celular entre as doses: após 1 dose, infiltrado inflamatório de 

moderado a intenso constituído predominantemente por neutrófilos e raros 

plasmócitos e macrófagos, enquanto após 2 doses foi verificado predomínio de 

infiltrado inflamatório de leve a moderado com presença de linfócitos. 

 

HTT Swiss 

Houve uma diferença quando comparado as diferentes vias de imunização tanto com DDA-

BF como  com o adjuvante HA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

HTT ISOGÊNICOS 

Não houve diferença significante. 

 

ELISA ISOGENICOS 

 Na linhagem BALB/c, ambos adjuvantes não amplificaram a resposta imune produtora 

de IgG, enquanto em C57BL/6, apenas o adjuvante HA amplificou a resposta imune 

produtora de IgG. 

 A linhagem C57BL/6 respondeu muito pouco e bem menos do que BALB/c na 

produção de IgG. 

 Não houve amplificação da resposta imune produtora de IgG1 em BALB/c 

 Ao contrário de BALB/c, a linhagem C57BL/6 teve resposta bem baixa para 

imunização apenas com OMVs aos 15 dias para produção de IgG1 e amplificação da 

resposta com o uso de OMVs HÁ. 

 Não houve amplificação da resposta imune produtora de IgG2a nem em BALB/c nem 

em C57BL/6 

 

 
AVIDEZ 

 A avaliação do índice de avidez nas linhagens BALB/c e C57BL/6 demonstrou altos 

índices de avidez dos anticorpos anti-IgG produzidos após 15 e 70 dias em todos os 

grupos imunizados com adjuvante e OMVs, enquanto a maioria dos controles teve 

baixos índices.  
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