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RESUMO 

 

CINTRA, M. J. Impacto da imunidade prévia nos efeitos adjuvantes da toxina 

termo-lábil (LT) de Escherichia coli enterotoxigênica. 2015. 83 f. Dissertação 

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

Paulo, São Paulo, 2015. 

 

As toxinas LT são fatores associados à virulência expressos por linhagens de 

Escherichia coli enterotoxigênicas, porém também são amplamente estudadas como 

adjuvantes vacinais capazes de estimular a indução de respostas imunológicas contra 

antígenos coadministrados. Apesar do conhecimento sobre o comportamento 

imunológico de LT, não se sabe se a exposição prévia à toxina afeta sua atividade 

adjuvante em imunizações subsequentes. Assim, o presente estudo avaliou o impacto da 

imunidade pré-existente nas propriedades inflamatórias e adjuvantes da LT. Como 

antígeno modelo para o presente estudo empregamos a proteína não estrutural 1 (NS1) 

do vírus dengue do tipo 2 (DENV-2) e duas abordagens experimentais. A primeira 

consistiu na incubação in vitro de LT purificada com anticorpos anti-LT ou com o 

receptor GM1 seguido por administração pela via subcutânea, em conjunto com a 

proteína NS1, em camundongos não imunizados. A segunda abordagem empregou 

camundongos previamente expostos à LT e posteriormente imunizados com NS1 

coadministrada à LT pela via subcutânea. Foram avaliados os efeitos inflamatórios 

induzidos localmente após a administração de LT por meio da quantificação do 

recrutamento de neutrófilos e de citocinas pró-inflamatórias presentes no sítio de 

injeção. Os efeitos adjuvantes foram medidos pela magnitude e pela modulação da 

resposta de anticorpos séricos NS1-específicos. Os resultados demonstraram que a 

exposição de LT a anticorpos específicos não alterou o recrutamento de neutrófilos, mas 

aumentou a concentração de algumas citocinas pró-inflamatórias. Além disto, o 

tratamento da toxina com o receptor GM1 levou à redução dos efeitos inflamatórios 

com redução de edema, recrutamento de neutrófilos e produção de citocinas pró-

inflamatórias. Por outro lado, a presença de imunidade prévia contra a toxina, medida 

tanto em condições in vitro como in vivo, não afetou a adjuvanticidade de LT, como 

demonstrado pelos títulos de IgG antígeno-específicos, assim como pela modulação da 

resposta de subclasses de IgG sérico após administração por via parenteral. No entanto, 

o tratamento da LT com GM1 causou uma significante mudança na modulação 

imunológica com a indução de um padrão menos polarizado para o perfil Th17. Nossos 



resultados indicam, portanto, que a imunidade prévia contra a LT não afeta seu 

potencial inflamatório e atividade adjuvante frente a antígenos coadministrados por via 

parenteral.  Por outro lado, a exposição ao receptor GM1 mostrou ser capaz de reduzir 

as reações inflamatórias locais induzidas pela LT sem, no entanto, reduzir seus efeitos 

adjuvantes, fato este que pode ter impactos importantes no emprego clínico de LT como 

adjuvante vacinal.  

 

Palavras-chave: Adjuvantes. Toxina termo-lábil. Anticorpos. Inflamação. Resposta 

humoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CINTRA, M. J. Impact of previous immunity in the adjuvant effects of 

enterotoxigenic Escherichia coli heat labile toxin (LT). 2015. 83 p. Masters thesis 

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

Paulo, 2015. 

 

LT toxins are virulence-associated factors expressed by enterotoxigenic 

Escherichia coli strains but they have been extensively investigated as vaccine 

adjuvants capable to induce strong immune responses against co-administered antigens. 

Despite the extensive knowledge of the LT immunological behavior, it is unclear 

whether previous exposure to LT affects its adjuvant activities during subsequent 

immunization. Thus, the present study evaluated the impact of preexisting immunity in 

the inflammatory and adjuvant properties of LT. As a model antigen we employed the 

non-structural protein 1 (NS1) of the type 2 dengue virus (DENV-2) and two 

experimental strategies. One approach consisted on in vitro incubation of LT with LT-

specific antibodies or with GM1 receptor before subcutaneously administration, in 

combination with the NS1 protein, to naïve mice. The second approach employed mice 

previously exposed to LT and subsequently immunized via the subcutaneous route with 

NS1 admixed with LT. The inflammatory properties were evaluated by quantification of 

neutrophil recruitment and proinflammatory cytokines at the injection site. The adjuvant 

effects were evaluated through the magnitude and modulation of the NS1-specific 

serum antibody response. The results demonstrated that treatment of LT with specific 

antibodies did not alter the neutrophils recruitment, but increased the levels of some 

proinflammatory cytokines. Treatment of LT with GM1 resulted in a marked decrease 

of the inflammatory effects, with decrease of the edema size, neutrophils recruitment 

and expression of proinflammatory cytokines. In addition, previou established immunity 

to LT, either at in vitro or in vivo conditions, did not affect the adjuvant activity of the 

toxin, as demonstrated by the antigen-specific IgG titers, as well as modulation of the 

serum IgG subclass responses after parenteral administration. On the other hand, 

incubation of LT with GM1 caused a significant shift in the cytokine secretion pattern 

promoting a less polarized Th17 immune response pattern. Thus, our results indicate 

that previously established immunity to LT did not affect the inflammatory activities 

and the magnitude of the induced antibody responses to co-administered antigens after 

delivery via parenteral administration routes. Furthermore, the previous treatment of LT 



with GM1 was capable of reducing the local inflammatory reactions without affecting 

the toxin adjuvant effects, a fact that may impact the clinical use of LT as a vaccine 

adjuvant.  

  

Keywords: Adjuvants. Heat-labile toxin. Antibodies. Inflammation. Humoral response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Vacinas e adjuvantes 

 

Vacinas são preparações contendo antígenos de natureza infecciosa ou não, que 

quando administradas a indivíduos, induzem imunidade protetora contra infecções 

microbianas ou doenças degenerativas. Os antígenos presentes em formulações vacinais 

podem ser apresentados ao organismo como: (i) microrganismos vivos, mas não virulentos 

(atenuados); (ii) microrganismos mortos; (iii) plasmídeos capazes de codificar um antígeno 

alvo; ou (iv) proteínas ou polissacarídeos purificados (ABBAS; LICHTMAN, 2005). As 

formulações vacinais que empregam proteínas purificadas, ou vacinas de subunidade, são 

consideradas mais seguras do que as vacinas baseadas em microrganismos atenuados, já que 

não há o risco de reversão à virulência. Adicionalmente, com o advento da engenharia 

genética, a produção de antígenos recombinantes derivados de patógenos virais, fúngicos, 

bacterianos e parasitários, bem como antígenos de natureza não infecciosa como antígenos 

tumorais, tornou-se tarefa relativamente simples. Apesar das vantagens acima citadas, vacinas 

de subunidade frequentemente são pouco imunogênicas e falham na indução de imunidade 

protetora em testes experimentais. Esse fenômeno se deve principalmente ao fato de que 

durante o processo de purificação de antígenos são perdidas substâncias que mimetizam, 

direta ou indiretamente, ao hospedeiro uma situação de perigo, ou seja, um processo 

inflamatório que leva o sistema imunológico a responder contra o antígeno alvo. Por todos 

esses aspectos, a incorporação de compostos adjuvantes nestas formulações é essencial para 

que se alcance uma resposta imunológica satisfatória (MADIGAN et al., 2010; PASHINE; 

VALIANTE; ULMER, 2005).  

Adjuvantes são substâncias que quando coadministradas, conjugadas quimicamente ou 

fusionadas a antígenos alvos, são capazes de estimular o sistema imunológico e de amplificar, 

modular ou prolongar a imunogenicidade intrínseca dos mesmos, melhorando a eficácia das 

vacinas (DA HORA et al., 2011; MOTA; LIMA; MELO, 2006; RESENDE et al., 2004). Os 

adjuvantes podem atuar no sistema imunológico do hospedeiro por diferentes formas, como: 

(i) indução da resposta inflamatória no local da inoculação levando à ativação de células do 

sistema imunológico inato; (ii) aumento da exposição das células imunológicas ao antígeno 

como, por exemplo, pela formação de um  depósito no local da inoculação, promovendo sua 

liberação gradual e  aumento do tempo de permanência do antígeno no sítio de inoculação; 
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(iii) alteração das respostas imunológicas tornando-as mais rápidas e duradouras pela ativação 

de células imunológicas de memória; (iv) modulação da qualidade e da especificidade das 

respostas do sistema imunológico adquirido; e, em alguns casos, (vi) atuação no sistema 

imunológico de mucosas (RESENDE et al., 2004).  

Os adjuvantes são também incluídos em formulações vacinais quando se deseja 

empregar uma menor quantidade de antígeno, reduzir o impacto da competição antigênica (no 

caso de formulações multivalentes) e para contornar as dificuldades encontradas na indução 

de respostas imunológicas em populações específicas, como idosos, crianças, portadores de 

doenças crônicas e imunocomprometidos. No entanto, para que um adjuvante seja adequado 

para uso em seres humanos e animais é necessário que: (i) não apresente reações locais 

severas, bem como causar reações prejudiciais a médio e longo prazo, (ii) não deixe resíduos 

no sítio de injeção por tempo prolongado, (iii) seja compatível com antígenos vacinais de 

natureza diversa, e (iv) ser de fácil obtenção/produção (O’HAGAN; GREGORIO, 2009). 

Apesar da sua evidente importância, poucos adjuvantes estão aprovados para o uso em seres 

humanos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Adjuvantes vacinais aprovados para uso em seres humanos ou já utilizados em testes clínicos.
 

Adjuvante Classe Vacina 

 

Adjuvantes licenciados para uso em humanos 

 

AF03 
Emulsão óleo-em-água Influenza 

 

Alúmen 
 

 

Sal mineral 
 

Difteria, tétano, 

pneumococos, etc. 

 

AS03 

 

Emulsão óleo-em-água 

 

Influenza 

 

                  AS04 
 

Agonista de TLR4 

adsorvido em alúmen 
 

 

HBV, HPV 

MF59 Emulsão óleo-em-água Influenza 

 

RC-529 
 

Agonista de TLR4 
 

HBV 
 

Virossomos 
 

Lipossomos 
 

HAV 
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Adjuvantes usados em testes clínicos, mas ainda não aprovados para uso em humanos 

 

AS01 Agonista de TLR4 Malária 

 

AS02 

 

Agonista de TLR4 

 

Malária, tuberculose, 

câncer 
 

AS15 
Agonista de TLR4 e TLR9 

Câncer 

 

CpG 1018 

 

Agonista de TLR9 

 

HBV, Câncer 

 

CpG 7909 

 

Agonista de TLR9 
 

HBV, Influenza 

 

Flagelina 

 

Agonista de TLR5 

 

Influenza 

 

IC31 

 

Agonista de TLR9 

 

Tuberculose 

 

Imiquimod 

 

Agonista de TLR7 

 

Câncer 

 

LT 

 

Toxina bacteriana 

 

Influenza, ETEC 

 

LTK63 

 

Toxina bacteriana 

 

Influenza, tuberculose, 

HIV 

Montanide ISA51 
Emulsão óleo-em-água 

Malária, HIV, câncer 

 

Montanide ISA720 

 

Emulsão óleo-em-água 

 

Malária, HIV, câncer 
Fonte: DE GREGORIO; CAPRONI; ULMER, 2013. 

 

Em relação aos mecanismos de ação, os adjuvantes podem ser divididos em 

imunopotencializadores e em sistemas de entrega. Os imunopotencializadores atuam 

diretamente sobre as células imunológicas, levando à sua ativação, como, por exemplo, 

produtos bacterianos (que incluem toxinas, porções da parede celular e flagelina, entre 

outros), citocinas purificadas e ácidos nucleicos. Os sistemas de entrega direcionam os 

antígenos para reconhecimento e processamento pelas células do sistema imunológico e 

dentro dessa categoria podemos citar os lipossomas, os agentes sulfactantes, as emulsões e as 

micropartículas sintéticas. Vale ressaltar que determinados compostos possuem ambas as 

características, funcionando tanto como imunopotencializadores quanto como sistemas de 

entrega, como, por exemplo, os sais de alumínio (DA HORA et al., 2011; O’HAGAN; 

GREGORIO, 2009; PASHINE; VALIANTE; ULMER, 2005). Outra classe de moléculas 
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pode atuar tanto como imunopotencializadores como vetores de entrega, como certas toxinas 

bacterianas, que embora sejam reconhecidas como potentes imunoestimuladores, podem atuar 

também como sistemas de entrega quando os antígenos são fusionados a elas (COX et al., 

2006). 

 

1.2 A toxina termo-lábil 1 (LT) de Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC) e sua 

atividade adjuvante 

 

Em estudos relacionados ao uso de toxinas como adjuvantes, destaca-se o interesse 

pela toxina termo-lábil produzida por linhagens de Escherichia coli enterotoxigênicas. As LTs 

pertencem à família de enterotoxinas bacterianas do tipo AB5. Essas toxinas são 

caracterizadas por apresentar uma subunidade A1 enzimaticamente ativa (28 kDa) ligada não-

covalentemente pelo domínio A2 (uma α-hélice) a um pentâmero composto por 5 

polipeptídeos B (11,5 kDa cada monômero) (SIXMA et al., 1993) (Figura 1). A subunidade B 

tem como função ligar-se a receptores presentes na superfície das células alvo. No caso da 

LT, essa ligação ocorre com alta afinidade ao gangliosídeo GM1 e com menor afinidade a 

outros glicoesfingolipídeos, tais como GD1a, GD1b, GM2 e outros paraglobosídeos e 

glicoproteínas de superfície (FUKUTA et al., 1988). Após a ligação da subunidade B ao 

receptor presente nos enterócitos, a holotoxina é internalizada em vesículas e levada até o 

complexo de Golgi, onde a subunidade A e a subunidade B são dissociadas. A subunidade B 

será posteriormente degradada, enquanto a subunidade A é transportada para o retículo 

endoplasmático (RE). A ponte dissulfídica que liga os domínios A1 e A2 é reduzida e o 

fragmento A1, agora enzimaticamente ativo, é liberado no citoplasma e passa a transferir o 

radical ADP-ribosil do cofator NAD
+
 para a subunidade alfa da proteína estimuladora GTP-

ligante (Gsα), que se localiza na membrana plasmática (BASTIAENS et al., 1996; 

RAPPUOLI et al., 1999). Uma vez ativada, a proteína G se associa ao complexo enzimático 

adenilato ciclase, resultando em sua estimulação constitutiva e aumentando, 

consequentemente, os níveis de AMP cíclico (AMPc) intracelular. Em seguida, a proteína 

quinase dependente de AMPc (PKA – protein kinase A) é ativada, levando à fosforilação 

anormal dos canais de cloro e de sódio, o que culmina na liberação de íons de Cl
- 
e na inibição 

de absorção de íons Na
+
, bem como no transporte passivo de água para o lúmen intestinal. O 

acúmulo de íons e água no intestino caracteriza a diarreia aquosa desencadeada pela LT 

(KNUTTON; LLOYD; McNEISH, 1987; NATARO; KAPER, 1998) (Figura 2).  
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Figura 1 - Representação esquemática da estrutura da toxina termo-lábil de ETEC. Observa-se a subunidade A formada 

pela porção A1 globular e enzimaticamente ativa ligada covalentemente à porção A2 em alfa hélice, a qual interage com a 

subunidade B composta por cinco anéis polipeptídicos estruturados em forma de anel pentamérico. Fonte: Modificado de 

Sixma e colaboradores (1993). 

 

 

 

 

Figura 2 - Ilustração esquemática do mecanismo de ação intracelular da toxina termo-lábil (LT) de ETEC. A 

subunidade B da holotoxina se liga aos receptores das células eucarióticas fazendo com que a subunidade A seja 

internalizada. A mesma sofre transporte retrógrado e a subunidade A1, enzimaticamente ativa, transfere o radical ADP-ribosil 

do cofator NAD+ para a subunidade alfa da proteína estimuladora GTP-ligante (Gsα) de membrana, resultando em sua 

permanente estimulação e aumento dos níveis de AMP cíclico (AMPc) intracelular. Este aumento, por sua vez, leva à 

fosforilação anormal dos canais de cloro e de sódio, o que culmina na liberação de íons de Cl- e na inibição de absorção de 

íons Na+, bem como no transporte passivo de água para o lúmen intestinal, o que caracteriza a diarreia aquosa 

(SLONCZEWSKI; FOSTER, 2009). 
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Embora o mecanismo de ação de LT sobre os enterócitos, que culmina na diarreia 

aquosa, esteja bem esclarecido, as interações moleculares desta toxina sobre outras células 

alvo, bem como os alvos celulares específicos pelos quais essas moléculas medeiam suas 

propriedades adjuvantes, não estão definidos. Estudos demonstram que a resposta 

imunológica desencadeada pela LT é de perfil misto, com padrão Th1, Th2 e Th17 e, embora 

não haja um mecanismo de ação principal descrito que explique o aumento das respostas 

imunológicas contra antígenos coadministrados na presença de LT, sabe-se que a 

administração da toxina induz os seguintes efeitos: (i) aumento da captação de antígenos 

coadministrados; (ii) promoção da maturação de células dendríticas e aumento da expressão 

de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade de classe II (MHC II) e 

moléculas co-estimulatórias CD80 e CD86, com consequente aumento da apresentação de 

antígenos por estas e outras populações de células apresentadoras de antígenos (APCs); (iii) 

potente resposta imunológica humoral (com indução forte resposta de IgG sérico e IgA 

secretado na mucosa) e diferenciação dos isotipos de células B antígeno-específicos; e (iv) 

efeitos inibitórios e/ou estimuladores na proliferação de linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
 e na 

produção de citocinas de perfis Th1 e Th2 (BRAGA et al., 2014; BRERETON et al., 2011; 

HOLMGREN et al., 2003; RAPPUOLI et al., 1999). Tais efeitos são desencadeados quando a 

toxina é administrada por vias de imunização parenteral, transcutânea e de mucosa, bem como 

quando apresentada ao sistema imunológico sob as formas de vacina de subunidades, vacinas 

de DNA e vetores bacterianos (BRAGA et al., 2014; DA HORA et al., 2011; 

HAJISHENGALLIS et al., 2005; HU et al., 2014; SIMMONS et al., 1999; TIERNEY et al., 

2003). 

Além dos efeitos adjuvantes descritos para a holotoxina, a subunidade B isolada 

também apresenta propriedades adjuvantes em determinadas condições. A ligação da 

subunidade B ao receptor celular de mamíferos pode induzir alterações na composição dos 

agrupamentos de lipídios associados a proteínas em microdomínios da membrana externa, 

resultando em mudanças de transdução de sinais intracelulares que podem culminar em 

ativação celular, proliferação e diferenciação em vários tipos de células, incluindo células 

imunológicas (ARCE et al., 2005; HAAN; HIRST, 2004). Essa subunidade exerce diversos 

efeitos nas populações de APCs, como ativação e consequente aumento na apresentação de 

antígenos e migração para os linfonodos, após aumento da expressão de MHC II. Além disso, 

há o aumento das interações entre os linfócitos T e B, por meio da maior expressão de MHC 

II, da molécula de adesão intracelular 1 (ICAM-1) e de CD40 nas células B e de CD40-ligante 
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nas células T CD4
+
 (FREYTAG; CLEMENTS, 2005; FUJIHASHI et al., 2002; GIULIANI et 

al., 1998; SIMMONS et al., 2001; WILLIAMS; DOUGAN, 2001). 

Embora a holotoxina seja um adjuvante mais potente do que apenas a subunidade A, 

essa porção da toxina também é capaz de estimular o sistema imunológico (HAAN et al., 

1998). Sabe-se que o AMPc acumulado no interior das células pela ação da atividade 

enzimática da toxina atua como modulador central de várias funções das células 

imunológicas, tais como migração, adesão, proliferação e diferenciação celular, apoptose e 

produção de quimiocinas e citocinas (GRANDOCH; ROSCIONI; SCHMIDT, 2010). Além 

disso, a proteína quinase A (PKA) ativada pelo AMPc promove proliferação e sobrevivência 

celular, aprendizagem e formação de memória imunológica, além de resultar em inibição ou 

estimulação das funções das células imunológicas e de processos inflamatórios, dependendo 

do estágio de diferenciação celular, do tipo de célula e dos estímulos adicionais (KAMMER, 

1988; PETERS-GOLDEN, 2009). Logo, embora um quadro específico sobre efeitos 

imunomoduladores de LT ainda não esteja completo, não existem dúvidas sobre o importante 

papel da atividade enzimática na adjuvanticidade da toxina. 

Além da importância da toxina do ponto de vista biotecnológico, particularmente no 

desenvolvimento de vacinas, sabe-se também que essa molécula é altamente imunogênica. Tal 

imunogenicidade é evidente mesmo quando a LT é administrada em baixas doses, sendo 

capaz de induzir resposta humoral contra si própria, principalmente baseada nos anticorpos 

IgG (incluindo as subclasses IgG1, IgG2a e IgG2b), IgA e IgM (BEHRENS et al., 2014; 

LASARO et al., 2009; LEE; PICKING; TZIPORI, 2014). Não há, contudo, estudos 

publicados que tenham determinado de forma sistematizada se a resposta induzida pela LT 

contra si própria, gerada em situações específicas, como, por exemplo, durante infecções por 

linhagens de ETEC produtoras de LT ou administração repetida em formulações vacinais com 

a toxina, poderia influenciar negativamente seus efeitos adjuvantes. Além disso, não se sabe 

se a imunidade prévia contra a LT é capaz de induzir alterações em seus efeitos inflamatórios 

locais, exibidos quando a toxina é inoculada por via parenteral, tais como edemas, 

vermelhidão, erupções cutâneas e coceiras em camundongos e seres humanos (FRECH et al., 

2008; MATHIAS-SANTOS et al., 2011; ZOETEWEIJ et al., 2006). Tais efeitos representam 

restrições para o uso da toxina como adjuvante em humanos e aparentemente estão 

relacionados à ativação de respostas imunológicas de perfil Th17. A LT é capaz de estimular 

linfócitos T CD4
+
 produtores de IL-17 através da indução de citocinas da família IL-1 e de 

IL-23, bem como da ativação de caspase-1 e Nlrp-3 (ACOSTA-RODRIGUES et al., 2007; 

BRERETON et al., 2011; DINARELLO, 2009; IWAKURA; ISHIGAME, 2006). 



30 
 

 

1.3 A dengue e a proteína não estrutural (NS1) do vírus dengue tipo 2 (DENV2) 

 

A dengue é atualmente a principal arbovirose a provocar doença em humanos e pode 

ser causada por qualquer um dos quatro sorotipos do vírus dengue, que apresentam 

aproximadamente 30% de divergência em suas sequências genômicas nucleotídicas. Esses 

vírus, transmitidos por fêmeas de mosquitos hematófagos da espécie Aedes aegypti, 

pertencem ao gênero Flavivirus da família Flaviviridae e apresentam RNA genômico de fita 

simples com orientação positiva, estrutura icosaédrica e envelope (FIGUEIREDO, 1999a, 

1999b). Dados epidemiológicos evidenciam que a taxa de ocorrência da doença aumentou 

entre 30 e 50 vezes nos últimos 50 anos, e que 390 milhões de pessoas adquirem dengue por 

ano e pelo menos 96 milhões dos casos apresentam algum sinal de gravidade, incluindo a 

febre hemorrágica da dengue e a síndrome de choque da dengue (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2015). Sabe-se que dentro desse grupo, os índices de mortalidade são de 

10% entre os hospitalizados e 30% entre os não hospitalizados. Além disso, devem-se levar 

em consideração os custos envolvidos com hospitalizações, absentismo no trabalho e 

prejuízos ao turismo (BHATT et al., 2013;  WHO, 2015). 

A proteína NS1 do vírus dengue é uma glicoproteína de 46-50 kDa  essencial na 

replicação, viabilidade viral e consequentemente, no aumento da carga viral no hospedeiro 

(GUZMAN; VAZQUEZ, 2010). Essa proteína é expressa nas células infectadas tanto na 

forma oligomérica secretada, quanto associada à membrana plasmática. Quanto à NS1 

secretada, não se sabe ao certo qual é a sua função, porém, dados da literatura tem tornado 

evidentes a sua relação com a patogênese da dengue e evasão do sistema imunológico, já que 

é tida como principal fator desencadeante das disfunções nos sistemas imunológico e 

circulatório do hospedeiro - provavelmente por mecanismos de autoimunidade, visto que 

compartilha epitopos com proteínas de superfície das células sanguíneas humanas, integrinas 

e proteínas da superfície de células endoteliais, além de seu papel na interferência com a 

cascata de ativação do sistema complemento (FALCONAR, 1997; FLAMAND et al., 1999). 

Assim, por ser exposta na superfície da célula infectada e apresentar epitopos direcionados às 

células T, uma vacina capaz de gerar uma resposta imunológica contra a NS1 poderia 

aumentar a resposta específica do organismo contra as células infectadas, diminuindo a carga 

viral. Diante do exposto, a proteína em questão se sobressai como um alvo relevante para o 

desenho de uma vacina bem-sucedida contra a dengue, desde que se leve em conta a 
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problemática associada aos anticorpos anti-NS1 (GUZMAN; VAZQUEZ, 2010; 

WHITEHEAD et al., 2007).  

Em trabalho anterior conduzido no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas da 

USP, a proteína NS1 foi empregada como antígeno em uma formulação vacinal combinada 

aos adjuvantes de Freund (FA), hidróxido de alumínio (alúmen) e à LT(G33D), um derivado 

não tóxico de LT, que possui uma mutação na subunidade B. As imunizações não geraram 

resposta citotóxica eficiente, porém a formulação que utilizou a LT induziu títulos de 

anticorpos mais altos e anticorpos com maior afinidade ao vírus (AMORIM et al., 2012). 

Além disso, os camundongos imunizados com formulações vacinais utilizando a LT(G33D) 

como adjuvante demonstraram proteção parcial contra a encefalite letal após o desafio com a 

linhagem New Guinea C (NGC) do DENV-2, similar à proteção conferida quando o 

adjuvante FA foi incorporado à formulação. No entanto, em contraste com camundongos 

imunizados com FA, os animais imunizados com LT(G33D) não demonstraram nenhum 

efeito colateral significante, como evidenciado pelas análises de alterações hepáticas, 

hematológicas e reações inflamatórias (AMORIM et al., 2012).   
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2 OBJETIVO 

 

A presente dissertação teve como principal objetivo avaliar se a imunidade prévia 

poderia comprometer os efeitos adjuvantes de LT em vacinas de subunidade administradas 

por via parenteral. Além disto, avaliamos também os efeitos da adição do receptor GM1 sobre 

as atividades adjuvantes e inflamatórias de LT. Neste sentido, foram realizados ensaios 

experimentais in vitro, no qual anticorpos anti-LT foram incorporados à LT antes de sua 

administração em animais, bem como ensaios in vivo, nos quais LT foi empregada como 

adjuvante em animais previamente imunizados com a toxina. Para esse intuito, foi utilizado 

como antígeno alvo a proteína NS1 do vírus da dengue tipo 2 (DENV2). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Expressão e purificação da proteína LT1 

 

3.1.1  Expressão da proteína LT1 

 

A toxina LT foi produzida e purificada pela equipe técnica do Laboratório de 

Desenvolvimento de Vacinas, como segue: uma alíquota do estoque congelado da linhagem 

recombinante contendo o plasmídeo que codifica para proteína LT1 (RODRIGUES et al., 

2011) foi inoculada em 50 mL de caldo Terrific Broth (TB) contendo ampicilina (200 µg/mL) 

e o pré-inóculo foi acondicionado em um erlenmeyer de 250 mL e incubado a 37 °C, sob 

agitação de 200 rpm em agitador orbital, por aproximadamente 18 horas. A cultura foi 

utilizada como pré-inóculo com diluição inicial de 1:100 para 3 L de meio TB distribuídos em 

4 erlenmeyers e o inóculo final foi incubado a 37 °C sob agitação a 230 rpm em agitador 

orbital por aproximadamente 22 horas. Após esse período de incubação, a cultura foi 

centrifugada a 10.000 x g por 30 minutos a 4 ºC.  

 

3.1.2  Purificação da proteína LT1 

 

A proteína LT1 foi purificada por cromatografia de afinidade em resina Galactose-gel 

(Pierce, Immobilized D-Galactose Gel) empacotada em coluna XK 16/20 da Amersham 

Biosciences (1,6 cm  e 20 cm altura).  O processo de purificação automatizado foi realizado 

em aparelho AKTA – FPLC (Pharmacia). A coluna foi previamente equilibrada com 5 

volumes de coluna (vc) de tampão TEAN com sal (Tris-HCL 0,5 M, EDTA 0,01 M, NaN3 

0,03 M, NaCl 2,0 M, pH 7,4). O homogenato clarificado (500 mL) foi aplicado à coluna em 

um fluxo de 0,4 mL/minuto. A coluna foi lavada novamente com 5 vc de tampão TEAN com 

sal e foi iniciada a eluição das proteínas adsorvidas à coluna após injeção de 100% de TEAN 

com sal acrescido de 0,3 M de D-galactose. A coluna foi regenerada com 5 vc de solução 

contendo uréia 6 M,  5 vc de água ultrapura e 5 vc de água contendo 20% de etanol. A 

amostra correspondente ao pico obtido foi dialisada e concentrada em filtros Amicon Ultra-15 

30.000 MWCO (Millipore) em tampão TEAN com sal para a retirada do eluente D-galactose. 

A análise de pureza da proteína foi observada em gel de poliacrilamida a 17,5%. A 
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quantificação da concentração de LT1 foi analisada pela medida de absorbância em 

espectrofotômetro (Gene Quant spectrophotomer GE Amershan Biosciences) segundo 

procedimento descrito por Edelhoch (1967). 

 

3.2  Determinação da cinética de produção de anticorpos anti-LT 

 

Camundongos fêmeas da linhagem BALB/c com 6 a 8 semanas de idade, obtidos junto 

ao Biotério de Isogênicos da Parasitologia-ICBII/USP, foram utilizados para a determinação 

da cinética de produção de anticorpos anti-LT. Os animais foram imunizados 

subcutaneamente com três doses de LT purificada (1 μg) com intervalos de duas semanas 

entre as doses. A cada três dias, em média, o sangue dos animais foi coletado, coagulado a 37 

ºC por 30 minutos e o coágulo foi retraído a 4 ºC por 30 minutos. Após centrifugação (3.000 x 

g por 15 minutos a 4 °C), o sobrenadante (soro) foi coletado e estocado a -20 ºC até realização 

do ensaio de titulação dos anticorpos anti-LT por ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay). 

 

3.3 Determinação da funcionalidade de anticorpos anti-LT e do receptor GM1 

(Citotonicidade in vitro) 
 

A avaliação da atividade biológica in vitro da LT empregada como adjuvante nos 

ensaios de imunização foi realizada por meio do ensaio de citotonicidade em cultura de 

células tumorais murinas Y-1. Para esse ensaio, as células Y-1 foram inicialmente cultivadas 

por quatro dias, a 37 °C sob atmosfera contendo 5% de CO2, em garrafas para cultura de 

células (75 cm
2
) contendo meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, Cultilab) e 1% de uma mistura de 

antibióticos contendo penicilina (1000 U/mL) e estreptomicina (10 mg/mL). Após o período 

de cultivo, o meio foi removido e a monocamada celular foi desprendida pelo contato durante 

um minuto com 1 mL de solução de Tripsina/EDTA 250 mg % (1:250) (Cultilab) a 37 °C. A 

solução de Tripsina/EDTA foi neutralizada com 1 mL de SFB, o volume em cada garrafa 

cultivada foi ajustado para 10 mL com meio DMEM e o material foi centrifugado por 5 

minutos a 300 x g. Após a centrifugação, o meio foi removido, a suspensão celular foi 

ressuspensa em meio DMEM suplementado com 10% de SFB e então as células foram 

dispensadas em placas de 96 poços (5 x 10
4
 células/poço) e incubadas a 37 

o
C em uma 

atmosfera com 5% de CO2 por 16-18 horas. Decorrido o tempo, 1 μg de LT1 purificada 
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previamente incubada com soro contendo anticorpos anti-LT puro (7 μg de anticorpos/μg de 

LT) ou na diluição 1:10 (0,7 μg de anticorpos/μg de LT), produzido em camundongos, ou 

com o receptor gangliosídeo GM1 solúvel (0,5 μg/μg de LT) por 1 hora a 37 ºC foi adicionada 

aos poços das placas contendo as células Y1 (MATHIAS-SANTOS et al., 2011; ZOETEWEIJ 

et al., 2006). Após 8 horas de incubação a 37 °C, as células Y1 foram observadas quanto à 

alteração de morfologia induzida pela toxina. Como controle positivo, usamos a toxina LT 

não incubada com as substâncias neutralizantes e, como controle negativo, incubamos as 

células apenas com meio de cultura. 

 

3.4 Avaliação da resposta inflamatória induzida pela administração subcutânea da  

toxina LT 
 

3.4.1 Remoção e quantificação de lipolissacarídeo (LPS) presente na toxina utilizada nos 

ensaios de inflamação 
 

O protocolo para a remoção do lipolissacarídeo (LPS), presente nas proteínas 

recombinantes provenientes do sistema de expressão em linhagens comerciais de E. coli 

(gram-negativa) foi feito  em resina de poli-lisina e seguindo as especificações do fabricante 

(Pierce
®
High-Capacity Endotoxin Removal Resin Thermo Scientific).  Para a remoção de 

LPS, a proteína LT1 foi mantida no tampão fosfato de sódio a 50 mM, NaCl 0,2 M,  pH 7,4. 

A concentração de endotoxina (EU - unidade endotóxica) presente na proteína tratada foi 

determinada empregando o kit Limulus Amebócyte Lysate LAL QCL-1000 (Lonza). As 

amostras apresentaram quantidades de LPS <0,017 EU/μg de proteína, ou seja, abaixo dos 

valores permitidos para formulações vacinais utilizando proteínas recombinantes, isto é, < 3,6 

EU/100 µL da formulação vacinal (PADMA; SINGH, 2008). 

 

3.4.2  Cinética de edemaciamento do sítio de inoculação da toxina 

 

Para os ensaios de determinação da cinética de edemaciamento no sítio de inoculação 

da toxina, grupos de fêmeas de camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6 foram 

inoculados, na região dorsal, por via subcutânea, com salina apirogênica ou com 1, 5 ou 10 μg 

de LT1, com quantidades aceitáveis de LPS. Foi realizada a mensuração diária da área de 

edema no sítio de inoculação das proteínas, com início imediatamente após a injeção (dia 0) e 
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término no 13° dia, com auxílio de paquímetro digital. A área de edema (mm
2
) foi calculada a 

partir da fórmula: M1 x M2, onde M1 e M2 representam medidas transversais e longitudinais 

do diâmetro da região edemaciada. 

 

3.4.3  Dosagem dos níveis da enzima mieloperoxidase (MPO) em biópsias de pele 

 

Os procedimentos para a dosagem dos níveis da enzima MPO foram realizados de 

acordo com a metodologia descrita por Ferreira (2006). Brevemente, biópsias de pele de 

animais BALB/c e C57Bl/6 imunizados foram obtidas 48 horas após a inoculação subcutânea 

de 100 μl de salina, de 10 μg de toxina LT1 com quantidades aceitáveis de LPS, ou de 10 μg 

de LT1 com quantidades aceitáveis de LPS previamente incubada com anticorpos LT-

específicos ou com o receptor GM1, como descrito na seção 3.3. As biópsias de pele foram 

homogeneizadas (2 vezes, 45 segundos por vez) em tampão fosfato de sódio (0,02 M de 

fosfato de sódio; 0,015 M de Na2EDTA; 0,1 M de NaCl; pH 4,7; 1,9 mL/100mg de tecido) 

com auxílio de um homogeneizador de tecidos (IKA Laboratories). Após a etapa de 

homogeneização as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 4 ºC (10.000 x g) e os 

sedimentos obtidos tratados por 30 segundos com 1,5 mL de solução de NaCl a 0,2%, seguida 

da adição de 1,5 mL de solução contendo NaCl (1,6%) e glicose (5%). Após uma nova etapa 

de centrifugação, os sedimentos obtidos foram ressuspensos em tampão fosfato de sódio (0,05 

M) pH 5,4 contendo 0,5% de brometo de hexa-1,6-bisdeciltrimetilamonio (HTAB) e as 

amostras sofreram três ciclos de congelamento/descongelamento em nitrogênio líquido para 

liberação do conteúdo dos grânulos. As amostras foram então centrifugadas nas mesmas 

condições descritas anteriormente e triplicatas de cada uma delas (50 μL/poço) foram 

misturadas ao reagente BD OptEIA TMB substrate (150 μL/poço) (BD Biosciences) em 

microplaca de 96 poços incubadas por 5 minutos a 37 ºC. As reações foram paralisadas pela 

adição de H2SO4 a 4 M (150 μL/poço) e a absorbância (450 nm) mensurada em 

espectrofotômetro para microplacas (EPOCH, BIOTEK). Os níveis de proteína total nas 

amostras testadas foram determinados pelo método do ácido bicinconínico com auxílio de kit 

comercial (BCA Protein Assay, PIERCE), conforme instruções do fabricante. Os níveis de 

MPO em biópsias de pele de animais imunizados pela via intradérmica foram expressos 

como: absorbância a 450 nm (DO450nm)/mg de proteína total. 
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3.4.4 Avaliação dos níveis de citocinas inflamatórias presentes no sítio de inoculação da 

toxina 
 

Para a avaliação dos níveis de citocinas inflamatórias presentes no sítio de inoculação, 

camundongos fêmeas da linhagem BALB/c e C57BL/6 foram inoculados por via subcutânea 

com 10 μg de LT1, com quantidades aceitáveis de LPS, previamente incubada ou não com 

anticorpos LT-específicos ou com o receptor GM1, como descrito da seção 3.3. Vinte e quatro 

horas após o tratamento, biópsias de pele com área aproximada de 1,5 cm
2
 foram retiradas dos 

sítios de inoculação e colocadas com a derme voltada para baixo sobre telas de nylon (BD 

Cell strainer, 40 μM) acopladas a tubos cônicos de polipropileno (50 mL). Os tubos foram 

selados com “Parafilm” e centrifugados a 300 x g por 30 minutos a 4 °C. Os fluidos obtidos, 

oriundos das regiões de edemaciamento, foram então centrifugados novamente por 10 

minutos (para sedimentação de células contaminantes possivelmente presentes) e a fração 

superior do sobrenadante (~80% do volume obtido) foi recolhida para as análises. Os níveis 

das citocinas IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ, IL-12 (IL-12p70) e IL-1β presentes nos fluidos 

oriundos das regiões de edemaciamento foram mensurados empregando o kit de ELISA para 

pesquisa de citocinas BD OptEIA™ (BD Biosciences), de acordo com as instruções do 

fabricante. A coleta do fluido intersticial da pele por centrifugação foi realizada com base em 

metodologia descrita anteriormente para coleta de fluido intersticial de tumores mamários de 

ratos (WIIG; AUKLAND; TENSTAD,2003). 

 

3.5  Expressão e purificação da proteína NS1 

 

3.5.1  Expressão da proteína NS1 

 

Os protocolos de expressão, renaturação e purificação da proteína NS1 foram baseados 

em Amorim et al., (2010). Uma alíquota do estoque congelado da linhagem recombinante E. 

coli BL21 DE03-RIL contendo o plasmídeo que codifica para proteína NS1 foi inoculada em 

50 mL de caldo LB contendo canamicina (50 µg/mL) e cloranfenicol (30 µg/mL). O pré-

inóculo foi acondicionado em um erlenmeyer de 250 mL e incubado a 37 °C sob agitação de 

200 rpm em agitador orbital por aproximadamente 18 horas. A cultura foi utilizada como pré-

inóculo com diluição inicial de 1:100 para 4 L de LB, que foram distribuídos em 4 

erlenmeyers e incubados a 37 °C sob agitação de 200 rpm até a fase de crescimento 

exponencial (DO600nm= 0,5-0,6), quando foi acrescentado à cultura o indutor IPTG na 
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concentração final de 0,5 mM. A cultura induzida foi mantida sob as condições descritas 

anteriormente por mais 4 horas. Após esse período, a cultura foi centrifugada a 10.000 x g por 

30 minutos a 4 ºC. A massa bacteriana obtida foi ressuspensa em 400 mL de tampão A (100 

mM de Tris–HCl, 500 mM de NaCl, 20% de glicerol, pH 8.2). As células foram lisadas por 

homogeneização a alta pressão (600 psi), utilizando o aparelho homogeneizador durante 10 

minutos. O homogenato obtido foi clarificado por centrifugação a 10.000 x g por 1 hora a 4 

°C. O sobrenadante foi descartado e a amostra decantada, contendo a proteína NS1 insolúvel 

em corpúsculos de inclusão, foi submetida a uma condição desnaturante com a adição de 10 

mL/L de cultura do tampão desnaturante (100 mM Tris–HCl, 500 mM NaCl, 8 M uréia, 20% 

de glicerol, pH 8.2),  permanecendo em agitação orbital a 4 °C por aproximadamente 18 

horas. 

 

3.5.2  Renaturação da proteína NS1 por diluição pulsada 

 

O extrato resultante da solubilização dos corpúsculos de inclusão foi centrifugado a 

9.000 x g por 40 minutos a 4 °C. Para a renaturação da proteína NS1, 10 mL de extrato 

solubilizado em tampão desnaturante foram submetidos à diluição pulsada com auxílio de 

bomba peristáltica em velocidade de rotação suficiente para gotejamento de 250 µL por 

minuto em 2 L de tampão A sob agitação constante de 60 rpm. Após renaturação, a amostra 

foi novamente centrifugada e filtrada em pré-filtros de 0,22 µm da marca Millipore. 

 

3.5.3 Purificação da proteína NS1 

 

A amostra foi aplicada em coluna His-Trap HP 5 mL (GE Healthcare Life Sciences) 

em função da ligação da cauda de histidina da proteína à resina de níquel. O processo de 

purificação foi realizado em aparelho AKTA – Avant (GE Healthcare Life Sciences). A 

coluna foi previamente equilibrada com 5 vc de tampão A. A amostra (2 L)  foi aplicada à 

coluna em um fluxo de 2 mL/minuto, em seguida a coluna foi lavada novamente com 100 mL 

de tampão A e foi iniciado o processo de eluição das proteínas adsorvidas à coluna sob 

utilização de um gradiente linear de imidazol (0 a 100%) a partir da mistura do tampão A com 

o tampão B (100 mM de Tris–HCl, 500 mM de NaCl, 1 M de Imidazol, 20% de glicerol, pH 

8,2). A coluna foi regenerada com 5 vc de tampão B e lavada com mais 5 vc de tampão A, 5 

vc de água ultrapura e 5 vc com solução contendo 20% de etanol. Amostras correspondentes 

aos picos obtidos foram aplicadas em SDS-PAGE 15% e as frações escolhidas foram 
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concentradas em filtros Amicon Ultra-15 3.000 MWCO (Millipore) em tampão A, para a 

retirada do eluente imidazol. A amostra final com NS1 purificada foi quantificada através da 

medida de absorbância em espectrofotômetro (Gene Quant spectrophotomer GE Amershan 

Biosciences) segundo procedimento descrito por Edelhoch (1967). 

 

3.6  Western blot 

Para determinar as propriedades antigênicas das proteínas recombinantes NS1 e LT 

purificadas, foi empregado o ensaio de western blot, no qual as proteínas foram separadas por 

SDSPAGE e transferidas para membranas de nitrocelulose (poros 0,45 µm) a 60 mA por 40 

minutos. Após a transferência, as membranas foram bloqueadas por 12 horas com leite 

desnatado 3% em tampão PBS contendo 0,05% Tween 20 (PBS-T) a 4 °C. A membrana de 

nitrocelulose foi lavada por três vezes com PBS-T e incubada com anticorpo policlonal anti-

toxina colérica e anticorpo monoclonal anti-NS1, no caso das proteínas LT e NS1, 

respectivamente, na diluição 1:3000. As membranas foram lavadas novamente como na etapa 

anterior e incubadas com anticorpo IgG conjugado à peroxidase (Sigma), de acordo com 

procedimento descrito previamente. As reações foram reveladas utilizando um kit 

quimioluminescente (Super Signal™, Pierce), conforme descrito pelo fabricante.  

 

 

3.7 Avaliação do impacto da imunidade prévia na imunogenicidade e na atividade 

adjuvante da toxina LT 

 

3.7.1  Avaliação do impacto da incubação in vitro da toxina com anticorpos anti-LT e com o 

receptor GM1 na imunogenicidade e na atividade adjuvante da toxina 

Camundongos fêmeas da linhagem BALB/c com 6 a 8 semanas de idade obtidos junto 

ao Biotério de Isogênicos da Parasitologia-ICBII/USP foram divididos em 4 grupos de 

imunização (n=5), denominados conforme se segue: NS1: animais imunizados com 10 µg do 

antígeno NS1; NS1 + LT: animais imunizados com 10 µg de NS1 coadministrada à 1 µg da 

toxina LT1; NS1 + LT-anticorpos: animais imunizados com 10 µg de NS1 coadministrada à 1 

µg de LT1 previamente incubada in vitro com 0,7 µg de anticorpos IgG anti-LT produzidos 

em camundongo, por 1 hora a 37 °C (seção 3.2); NS1 + LT-GM1: animais imunizados com 

10 µg de NS1 coadministrada à 1 µg de LT1 previamente incubada in vitro com o receptor 

GM1 solúvel (0,5 μg) por 1 hora a 37 °C (seção 3.2) (MATHIAS-SANTOS et al., 2011; 
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ZOETEWEIJ et al., 2006). O protocolo de imunização consistiu da administração subcutânea 

(via parenteral) de três doses da formulação vacinal. Duas semanas após cada dose, o sangue 

dos animais foi coletado, coagulado a 37 ºC por 30 minutos e o coágulo foi retraído a 4 ºC por 

30 minutos. Após centrifugação (3.000 x g por 15 minutos a 4 °C) o sobrenadante (soro) foi 

coletado e estocado a -20 ºC até realização do ensaio de titulação dos anticorpos por ELISA. 

 

3.7.2 Avaliação in vivo do impacto de anticorpos anti-LT na imunogenicidade e na atividade 

adjuvante da toxina 

Camundongos fêmeas da linhagem BALB/c com 6 a 8 semanas de idade obtidos junto 

ao Biotério de Isogênicos da Parasitologia-ICBII/USP foram utilizados para os ensaios de 

imunização. Os animais foram divididos em 4 grupos (n=5). O protocolo de imunização 

consistiu da administração subcutânea (via parenteral) de três doses prévias consistentes de 

100 μL de PBS ou 1 μg de LT1 com intervalos de duas semanas entre elas, seguido de três 

doses de imunização com 10 μg do antígeno modelo (NS1) na presença ou ausência do 

adjuvante LT1 (1 μg), também com intervalos de duas semanas entre as doses. Os grupos de 

imunização foram denominados conforme se segue: PBS/NS1: animais que receberam três 

doses prévias de imunização com PBS e três doses posteriores com NS1; PBS/NS1 + LT: 

animais que receberam três doses prévias de imunização com PBS e três doses posteriores 

com NS1 coadministrada a LT1; LT/NS1: animais que receberam três doses prévias de 

imunização com LT1 e três doses posteriores com NS1; LT/NS1 + LT: animais que 

receberam três doses prévias de imunização com LT e três doses posteriores com NS1 

coadministrada a LT (Tabela 2). O sangue dos animais foi coletado duas semanas após cada 

dose, coagulado a 37 ºC por 30 minutos e o coágulo foi retraído a 4 ºC por 30 minutos. Após 

centrifugação (3.000 x g por 15 minutos a 4 °C), o sobrenadante (soro) foi coletado e estocado 

a -20 ºC até realização do ensaio de titulação dos anticorpos por ELISA. 

 

Tabela 2 - Denominações dos grupos de imunizações, por via subcutânea, de estratégia de neutralização in vivo. 

Grupos
 
 Imunização prévia Imunização 

subsequente 

PBS/NS1  
PBS NS1 

PBS/NS1 + LT  
PBS NS1 + LT 

LT/NS1 
LT NS1 
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LT/NS1 + LT 
LT NS1+ LT 

 

3.7.3  Titulação de anticorpos anti-NS1 por ELISA 

 

Poços de microplacas de poliestireno Maxisorp (Nalge Nunc) foram sensibilizados 

com a proteína NS1 purificada diluída em PBS 1 x em uma concentração final de 1,5 µg/mL. 

As placas foram incubadas por aproximadamente 16-18 horas a 4 ºC. Em seguida, as placas 

foram bloqueadas com leite a 5% diluído em PBS 1 x por 2 horas a 37 ºC. Após, os soros dos 

animais imunizados foram adicionado aos poços, em duplicatas, na diluição 1:100, e diluídos 

seriadamente na proporção 1:2. As amostras foram incubadas por 2 horas a temperatura 

ambiente. Decorrido o tempo, as placas foram lavadas por 3 vezes com PBS-T para remoção 

dos anticorpos séricos não ligados à proteína purificada. Adicionou-se aos poços anticorpo 

anti-IgG, anti-IgG1 e anti-IgG2a de camundongo conjugado à peroxidase e diluído em PBS-T 

+ 3% de leite por 1 hora a temperatura ambiente. As placas foram, então, lavadas como 

descrito e a revelação foi realizada com solução reveladora [tampão citrato-fosfato 33 mM, 

pH 5; O-fenilenodiaminadihidrocloreto (OPD); e peróxido de hidrogênio (H2O2)] por 15 

minutos, a temperatura ambiente e no escuro, e interrompida com ácido sulfúrico a 1 M. A 

leitura da absorbância foi realizada a 492 nm em leitor de placa (Multiscan MS- Labsystems). 

Os níveis de anticorpos IgG específicos para NS1 foram apresentados na forma de títulos, 

calculados por meio de análise de regressão linear com R
2 

> 0,96 no programa Excel. 

 

3.7.4  Titulação de anticorpos anti-LT  por ELISA 

 

Poços de microplacas de poliestireno Maxisorp (Nalge Nunc) foram sensibilizados 

com a proteína LT purificada diluída em PBS 1x em uma concentração final de 1 µg/mL. As 

placas foram incubadas por aproximadamente 16-18 horas a 4 ºC. Em seguida, as placas 

foram bloqueadas com leite a 5% diluído em PBS 1 x por 2 horas a 37 ºC. Após, os soros dos 

animais imunizados foram adicionado aos poços, em duplicatas, na diluição 1:400, e diluídos 

seriadamente na proporção 1:2. As amostras foram incubadas por 2 horas a temperatura 

ambiente. Decorrido o tempo, a placas foram lavadas por 3 vezes com PBS contendo 0,05% 

de Tween 20 (PBS-T) para remoção dos anticorpos séricos não ligados à proteína purificada. 

Adicionou-se aos poços anticorpo anti-IgG, anti-IgG1 e anti-IgG2a de camundongo 
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conjugado à peroxidase e diluído em PBS-T + 3% de leite por 1 hora a temperatura ambiente. 

Em seguida a placa foi lavada como descrito e a revelação foi realizada com solução 

reveladora [tampão citrato-fosfato 33 mM, pH 5; O-fenilenodiaminadihidrocloreto (OPD); e 

peróxido de hidrogênio (H2O2)] por 15 minutos, a temperatura ambiente e no escuro, e 

interrompida com ácido sulfúrico a 1 M. A leitura da absorbância foi realizada a 492 nm em 

leitor de placa (Multiscan MS- Labsystems). Os níveis de anticorpos IgG específicos para LT 

foram apresentados na forma de títulos, calculados por meio de análise de regressão linear 

com R
2
>0,96 no programa Excel. 

 

 

3.7.5 Análise do perfil de citocinas 

 

Para avaliação da produção de citocinas, os animais imunizados foram submetidos à 

eutanásia e seus baços foram coletados para a obtenção dos esplenócitos, duas semanas após o 

término das imunizações. Os baços foram macerados em 5 mL de meio RPMI 1640 (Gibco) 

contendo 2% de soro fetal bovino (RPMI 2%), as células foram centrifugadas a 1.500 rpm e 

lavadas com RPMI 2%. Após, estas células foram tratadas com solução de acetato de potássio 

(1 mL/baço) para a remoção das hemácias e novamente lavadas com RPMI 2%.  As células 

foram ressuspensas em meio RPMI completo [meio RPMI suplementado com soro fetal 

bovino (10%), beta-mercaptoetanol (100 x), aminoácidos essenciais (50 x), aminoácidos não 

essenciais (100 x), L-glutamina (100 x), vitaminas (100 x) e piruvato (100 x)]. As células 

foram contadas em câmara de Newbauer e um pool de 1 x 10
7 

células/mL foi incubado em 

estufa de CO2 a 37 ºC com a presença ou ausência de 10 µg da proteína NS1 durante 48 horas. 

Em seguida, as amostras foram coletadas e centrifugadas e os sobrenadantes coletados e 

estocados a -80 ºC até serem utilizados para a dosagem das citocinas, empregando o kit de 

ELISA BD OptEIA™ (BD Biosciences) ou o kit BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Mouse 

Inflammation (BD Biosciences) e citometria de fluxo, de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 

3.8 Análises estatísticas 

 

Para verificar diferenças estatisticamente significativas entre grupos foi aplicada a 

análise de variância (ANOVA), seguida do teste post-hoc Bonferroni. Os resultados foram 
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considerados significativos para p < 0,05 e as avaliações foram realizadas no programa 

GraphPad Prism versão 5.01. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise da integridade da toxina LT purificada 

 

A toxina LT1 empregada nos ensaios deste trabalho foi avaliada quanto à sua 

integridade e pureza por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida, revelando alto grau de 

pureza e massa molecular esperada para cada uma das subunidades da toxina (28 kDa para a 

subunidade A e 11,5 kDa para os monômeros de subunidade B) (Figura 3-A).  O 

reconhecimento imunológico da toxina LT por anticorpos policlonais anti-toxina colérica 

(anti-CT) foi demonstrado por western blot associado à imunodetecção (Figura 3-B).  

 

 

Figura 3 - Avaliação da integridade estrutural e antigênica da toxina LT. A) Gel de poliacrilamida a 17,5% apresentando 

a toxina LT1 submetida à eletroforese. Colunas: 1, Marcador de massa molecular de proteína (Fermentas); 2, Proteína LT1 

aquecida a 100 ºC (subunidade A com 28 kDa e monômeros de subunidade B com 11,5 kDa). B) Imunodetecção após 

Western blot da proteína LT aquecida a 100 ºC (coluna 2), realizado com anticorpo policlonal anti-CT.   

 

 

4.2  Determinação da cinética de produção de anticorpos anti-LT 

 

Este ensaio teve por objetivo a obtenção de anticorpos LT-específicos e a avaliação da 

cinética de produção de anticorpos anti-LT, de modo a darmos andamento aos ensaios 

posteriores. Para tanto, cinco camundongos BALB/c foram imunizados com três doses 

contendo 1 μg da toxina LT1 purificada, com intervalos de duas semanas entre elas. O sangue 

coletado dos animais foi processado para a obtenção do soro, de modo a avaliarmos, por 

ELISA, o pico da produção de anticorpos anti-LT. O esquema de imunização está 

demonstrado na figura 4 e a cinética de produção de anticorpos anti-LT está demonstrada na 
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figura 5. Observa-se que o maior título de anticorpos IgG LT-específicos – 2 x 10
5
 (7 μg de 

anticorpos específicos por μL de soro) – foi obtido no dia 48 do esquema de imunização, ou 

seja, 20 dias após a administração da terceira dose da toxina. Não foi possível detectar 

quantidades significativas de IgA, IgE, IgM e IgD séricos nas amostras (dados não 

mostrados). O grupo controle, que recebeu apenas PBS durante o protocolo vacinal, não 

apresentou níveis mensuráveis de anticorpos IgG anti-LT. A partir desses resultados, 

determinamos que o soro do dia 48 seria utilizado para incubar a toxina LT durante os ensaios 

de caracterização da resposta inflamatória e durante os ensaios de neutralização in vitro. 

Também padronizamos que o ensaio in vivo consistiria de três doses prévias de imunização 

com a LT1 e que no 20º dia após a terceira dose, iniciaríamos a imunização com o antígeno 

alvo (NS1) acrescido, ou não, do adjuvante.  

 

 

 

Figura 4 - Esquema de imunização com a toxina LT para a determinação da cinética de produção de anticorpos LT-

específicos. Para determinar quando ocorreria o pico de produção de anticorpos anti-LT, cinco animais da linhagem BALB/c 

foram imunizados com três doses de 1 μg da toxina LT, com um intervalo de duas semanas entre as doses. O sangue dos 

animais foi coletado a cada três dias, em média, a partir da primeira dose de administração de LT e processado para obtenção 

do soro, com o qual realizamos os ensaios de ELISA. 

 

 

Figura 5 - Cinética de produção de anticorpos anti-LT em camundongos após imunização por via parenteral. Um 

grupo de cinco animais foi imunizado com 3 doses da toxina LT e o sangue foi coletado a intervalos regulares para 

determinação do momento em que ocorreria o pico de produção de IgG anti-LT. Para facilitar a visualização do gráfico, 

apenas alguns pontos estão representados para demonstrar a cinética de produção de anticorpos LT-específicos. As barras 

2 semanas 2 semanas 

   

Dia 0 

1ª dose 

Dia 14 

2ª dose 

Dia 28 

3ª dose 
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apresentadas nesta figura representam os títulos de anticorpos anti-LT mensurados em pools de soros obtidos dos animais nos 

diferentes pontos do protocolo vacinal. Dados obtidos a partir de um único experimento. 

 

4.3 Determinação da funcionalidade de anticorpos anti-LT e do receptor GM1 

(Citotonicidade in vitro) 
 

A fim de dar andamento aos ensaios, avaliamos primeiramente a atividade tóxica da 

proteína LT purificada e investigamos se esse efeito poderia ser revertido por anticorpos anti-

LT e/ou pela ligação ao receptor GM1. Assim, cultivamos células Y1 e as incubamos com 1 

μg da toxina LT ou com 1 μg da LT previamente incubada com o soro, contendo anticorpos 

anti-LT produzidos no presente trabalho, puro ou diluído na proporção de  1:10 (7 e 0,7 μg de 

anticorpos, respectivamente) (Figura 6), ou com o receptor GM1 (0,5 μg, seguindo o 

protocolo de Zoeteweij et al., 2006) (Figura 7). Como podemos observar na figura 6-B e 7-B, a 

proteína LT purificada possui seu efeito citotônico conservado, uma vez que as células Y1, 

que normalmente possuem aspecto fusiforme (figura 6-A e 7-A), perdem água e passam a ter 

um aspecto arredondado e com ramificações quando estão em contato com a toxina. Além 

disso, vimos que essa toxicidade foi neutralizada pelos anticorpos provenientes do soro de 

animais imunizados, quando o mesmo foi utilizado nas duas concentrações testadas (figura 6-

C e 6-D, respectivamente), e pela ligação da toxina ao receptor GM1 solúvel (figura 7-C). Foi 

descartado um possível efeito tóxico induzido pelo receptor GM1, pois como podemos 

observar na figura 7-D, as células incubadas com GM1 permanecem com aspecto fusiforme, 

similar ao controle negativo. No ensaio também foram testadas diluições maiores dos 

anticorpos anti-LT, as quais não se mostraram eficientes em reverter o efeito citotônico 

causado pela toxina. Portanto, após este ensaio ficou estabelecido que utilizaríamos 0,7 μg de 

anticorpos/μg de LT, bem como 0,5 μg do receptor GM1/μg  de LT, para avaliar os efeitos 

dessas substâncias nas atividades inflamatórias e adjuvantes da toxina.  
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Figura 6 - Neutralização in vitro da toxina LT com anticorpos anti-LT gerados nos animais imunizados. O ensaio de 

citotonicidade in vitro avalia a atividade citotônica de LT e a capacidade neutralizante de anticorpos, contidos no soro de 

animais imunizados com a toxina LT, quando o mesmo é previamente incubado com a LT purificada. A: células Y1 em 

cultura; B: cultura de células Y1 incubadas com 1 g da proteína LT purificada; C: cultura de células Y1 incubadas com 1 g 

da proteína LT previamente incubada com 7 g de anticorpos IgG anti-LT; D: cultura de células Y1 incubadas com 1 g da 

proteína LT previamente incubada com 0,7 g de anticorpos IgG anti-LT. Ac’s: anticorpos. Os dados apresentados são 

representativos de 2 experimentos independentes.  
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Figura 7 - Neutralização in vitro da toxina LT com o receptor GM1 solúvel. O ensaio de citotonicidade in vitro avalia a 

atividade citotônica da proteína LT e a capacidade neutralizante do receptor gangliosídeo GM1 solúvel, quando o mesmo é 

previamente incubado com a LT purificada. A: células Y1 em cultura; B: cultura de células Y1 incubadas com 1 g da 

proteína LT purificada; C: cultura de células Y1 incubadas com 1 g da proteína LT, a qual foi previamente incubada com 

0,5 g do receptor GM1; D: cultura de células Y1 incubadas somente com 0,5 g do receptor GM1. Os dados apresentados 

são representativos de 2 experimentos independentes. 

 

 

4.4 Avaliação da resposta inflamatória induzida pela administração subcutânea da 

toxina LT 

 

Uma das principais ressalvas quanto ao uso de LT1 como adjuvante em seres humanos 

é a resposta inflamatória induzida pela toxina. Há, na literatura, trabalhos que demonstram a 

drástica redução do efeito inflamatório de LT1 após sua incubação com o receptor GM1, 

quanto a um único critério: formação de edemas no sítio de inoculação após administração de 

LT pela via intradérmica (MATHIAS-SANTOS et al., 2011). De modo a caracterizar a 

resposta inflamatória induzida pelo adjuvante previamente tratado com anticorpos anti-LT ou 

com GM1, aplicamos a toxina por via subcutânea, em camundongos das linhagens BALB/c e 

C57BL/6, que apresentam diferenças quanto à resposta imunológica inata (MILLS et al., 

2000; WATANABE et al., 2004). Os seguintes parâmetros de inflamação foram 
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determinados: formação de edema, níveis da enzima mieloperoxidase (MPO) e citocinas pró-

inflamatórias presentes no sítio de injeção das formulações.  

 

4.4.1  Cinética de edemaciamento do sítio de inoculação da toxina 

 

Para iniciar os ensaios de caracterização da resposta inflamatória induzida pela LT, 

primeiramente determinamos a cinética de formação de edemas no sítio de injeção após o 

inóculo de 1, 5 ou 10 μg da toxina por via subcutânea. Os animais foram acompanhados 

durante 13 dias (312 horas) e os edemas, quando presentes, foram medidos com o auxílio de 

um paquímetro, como descrito na seção 3.4.2. Conforme se pode observar na figura 8, os 

camundongos BALB/c e C57BL/6 apresentaram edemas no sítio de inoculação da toxina de 

tamanhos semelhantes e, em ambos os casos, o edema se apresentou maior após 48 horas da 

inoculação das diferentes quantidades de LT1. Porém, os animais BALB/c conseguiram 

controlar melhor o edema induzido pela toxina, uma vez que o grupo que recebeu 1 μg de LT 

não apresentou inchaço durante os sete dias em que foi acompanhado e os animais de todos os 

grupos tiveram os edemas revertidos a partir do dia 6 (144 horas), após a inoculação. Os 

camundongos da linhagem C57BL/6 que receberam 1μg da toxina apresentaram edemas 

pequenos e que foram revertidos dentro de 72 horas, enquanto os grupos que receberam 5 e 10 

μg de LT apresentaram edemas até o 13º dia após a inoculação. Como era esperado, os 

animais dos grupos controle não apresentaram edemas. Em ambas as linhagens, os grupos que 

receberam 10 μg de LT apresentaram edemas com maior relevância estatística em relação aos 

grupos controle e aos grupos que receberam 1 μg da toxina. Logo, ficou estabelecido que os 

demais ensaios relacionados à atividade inflamatória de LT1 seriam realizados utilizando-se a 

quantidade de 10 μg da mesma.  
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Figura 8 - Cinética de edemaciamento no sítio de inoculação de LT1 (via subcutânea). Os animais foram divididos em 

quatro grupos (n=5), os quais receberam, por via subcutânea, 100 μL de salina apirogênica ou 1, 5 ou 10 μg de LT1 diluídas 

em salina apirogênica. Os animais foram avaliados, durante 312 horas, quanto à formação de edema no sítio de inoculação da 

toxina. Os edemas, quando presentes, foram medidos com o auxílio de um paquímetro. No gráfico estão representados os 

dados referentes a 168 horas de observação. Os valores e os desvios apresentados nas figuras representam médias e desvios 

padrão, respectivamente, dos tamanhos dos edemas mensurados individualmente entre os animais de cada um dos grupos. Os 

dados apresentados foram obtidos a partir de três experimentos independentes. O símbolo # representa a diferença estatística 

entre o grupo que recebeu 10 μg de LT em comparação com o grupo Salina. Já o símbolo * representa a diferença estatística 

entre o grupo que recebeu 5 μg de LT em comparação com o grupo Salina: *: p < 0,05; **: p < 0,01; ### ou ***: p < 0,001. 

  

Corroborando o resultado obtido, as figuras 9-A e 9-B demonstram o tamanho dos 

edemas apresentados por animais de cada um dos grupos que receberam 10 μg da toxina, 48 

horas após a injeção das formulações, em camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6, 

respectivamente. Pode-se observar que os animais do grupo LT-GM1 apresentaram edemas 

significativamente menores se comparados aos animais dos grupos LT e LT-anticorpos, em 

ambas as linhagens. Como o esperado, os animais que receberam apenas salina não 

apresentaram edemas no sítio de injeção.  

 

 

Figura 9 - Formação de edema em camundongos inoculados com LT pela via subcutânea. Tamanho dos edemas de (A) 

camundongos da linhagem BALB/c e (B) camundongos da linhagem C57BL/6, 48 horas após a injeção da toxina. Os grupos 

avaliados foram: Salina, em que os animais receberam 100 μL de salina apirogênica; LT, em que os animais receberam10 μg 

de LT1; LT-anticorpos, em que os animais receberam 10 μg de LT1 previamente incubadas com 7 μg de anticorpos LT-

específicos; e LT-GM1, em que os animais receberam 10 μg de LT1 previamente incubadas com 5 μg de receptor GM1 

solúvel. As barras e os desvios apresentados nas figuras representam médias e desvios padrão, respectivamente, dos 

tamanhos dos edemas mensurados individualmente entre os animais de cada um dos grupos. Cada grupo foi composto por 

cinco animais. Os dados apresentados foram obtidos a partir de dois experimentos independentes. *: p < 0,05.  

 

4.4.2  Dosagem dos níveis da enzima mieloperoxidase (MPO) em biópsias de pele 

 

O infiltrado inflamatório no sítio de inoculação de LT1 é composto, majoritariamente, 

por neutrófilos (HU et al., 2014). A dosagem da enzima mieloperoxidase (MPO) se 

correlaciona com a quantidade de neutrófilos infiltrados no sítio de inflamação, sendo, 
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portanto, um parâmetro quantitativo (CROSS et al., 2003). Os níveis de MPO foram 

determinados em homogenatos de pele no sítio de injeção de LT, 48 horas após a injeção de 

salina apirogênica ou de 10 μg toxina apenas ou previamente incubada com soro contendo 0,7 

μg de anticorpos anti-LT para cada μg da toxina (grupo LT-anticorpo), ou com 0,5 μg do 

receptor GM1 solúvel para cada μg da toxina (grupo LT-GM1). Na figura 10-A, pode-se 

observar que os grupos de animais BALB/c que receberam 10 μg da toxina e 10 μg da toxina 

previamente incubada com anticorpos apresentaram altos níveis de MPO se comparados ao 

grupo controle que recebeu salina apirogênica. O grupo LT-GM1 apresentou um nível basal 

de MPO, não possuindo diferença estatística em relação ao grupo controle. Um 

comportamento semelhante é visto na figura 10-B, que representa os níveis da enzima MPO 

em animais da linhagem C57BL/6. Assim, pode-se concluir que a incubação prévia da LT 

com anticorpos específicos não afeta o recrutamento de neutrófilos para o sítio de inflamação, 

enquanto que a incubação da toxina com o receptor GM1 diminui o recrutamento dessas 

células inflamatórias a níveis comparáveis ao observado no grupo controle. 

 

 

Figura 10 - Avaliação quantitativa do infiltrado de neutrófilos no sítio de injeção de LT.  Reação da enzima 

mieloperoxidase (MPO) em homogenatos da pele de (A) camundongos da linhagem BALB/c e (B) camundongos da 

linhagem C57BL/6. As biópsias da pele foram retiradas 48 horas após a injeção da toxina. Os grupos avaliados foram: Salina, 

em que os animais receberam 100 μL de salina apirogênica; LT, em que os animais receberam10 μg de LT1; LT-anticorpos, 

em que os animais receberam 10 μg de LT1 previamente incubadas com 7 μg de anticorpos LT-específicos; e LT-GM1, em 

que os animais receberam 10 μg de LT1 previamente incubadas com 5 μg de receptor GM1 solúvel. As barras e os desvios 

apresentados nas figuras representam médias e desvios padrão, respectivamente, dos níveis de MPO mensurados 

individualmente entre os animais de cada um dos grupos. Cada grupo foi composto por cinco animais. Os dados apresentados 

foram obtidos a partir de três experimentos independentes. *: p < 0,05; **: p < 0,01.  

 

4.4.3 Avaliação dos níveis de citocinas inflamatórias presentes no sítio de inoculação da 

toxina 
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Avaliamos também a presença de sete citocinas associadas à atividade inflamatória 

(IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ, IL-12(p70) e IL-1β) no sítio de inoculação após administração 

subcutânea da toxina previamente incubada ou não com anticorpos específicos ou com o 

receptor GM1 solúvel. Na figura 11, mostramos as citocinas detectadas nos tecidos do sítio de 

inoculação de LT em camundongos BALB/c: IL-6, IL-12(p70) e IL-1β. Nos tecidos dos 

animais tratados com salina, não foi possível detectar os mediadores inflamatórios avaliados. 

O grupo LT-anticorpos apresentou concentrações de IL-6 e IL-12 estatisticamente maiores em 

comparação com os grupos Salina, LT e LT-GM1. Quanto à concentração da IL-1β, os grupos 

LT e LT-anticorpos não apresentaram diferenças estatísticas entre si. O grupo LT-GM1 não 

apresentou concentrações detectáveis das citocinas testadas, incluindo a IL-6 que embora 

aumentada, não apresentou significância estatística em relação ao grupo controle. Assim, 

concluímos que, embora o grupo LT tenha induzido a presença das citocinas pró-inflamatórias 

IL-6 e IL-12(p70), a formulação LT-anticorpos foi a que apresentou um ambiente mais 

inflamatório no sítio de injeção sob o parâmetro em questão. A toxina, ao ser previamente 

incubada com o receptor GM1, teve sua atividade inflamatória neutralizada no que diz 

respeito à presença de citocinas que desencadeiam a resposta imune inflamatória, 

corroborando os dados anteriores que mostram uma diminuição do potencial inflamatório da 

LT após sua exposição ao GM1. 
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Figura 11 - Avaliação da concentração de citocinas inflamatórias presentes no sítio de injeção em camundongos da 

linhagem BALB/c. As concentrações das diferentes citocinas foram medidas nos tecidos dos sítios de injeção, retirados 24 

horas após a injeção da toxina. Os grupos avaliados foram: Salina, em que os animais receberam 100 μL de salina 

apirogênica; LT, em que os animais receberam10 μg de LT1; LT-anticorpos, em que os animais receberam 10 μg de LT1 

previamente incubadas com 7 μg de anticorpos LT-específicos; e LT-GM1, em que os animais receberam 10 μg de LT1 

previamente incubadas com 5 μg de receptor GM1 solúvel. As barras e os desvios apresentados nas figuras representam 

média e desvio padrão, respectivamente, das concentrações de citocinas medidas individualmente entre os animais de cada 

um dos grupos. Cada grupo foi composto por cinco animais. Os dados apresentados foram obtidos a partir de três 

experimentos independentes. *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001.  

 

Dentre as citocinas avaliadas nos tecidos dos animais da linhagem C57BL/6, as únicas 

que conseguimos detectar foram IL-6 e IL-12(p70) (Figura 12). Confirmamos aqui o potencial 

da formulação LT-anticorpos em aumentar a concentração de citocinas pró-inflamatórias no 

sítio de injeção da toxina, se comparado ao grupo LT. Mais uma vez, ficou clara a 

característica da formulação LT-GM1 de reduzir a quantidade das citocinas testadas a níveis 

não detectáveis nos tecidos dos animais em comparação com o grupo de animais que 

receberam apenas LT.  
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Figura 12 - Avaliação da concentração de citocinas inflamatórias presentes no sítio de injeção em camundongos da 

linhagem C57BL/6. As concentrações das diferentes citocinas foram medidas em biópsias de pele retiradas 24 horas após a 

injeção da toxina. Os grupos avaliados foram: Salina, em que os animais receberam 100 μL de salina apirogênica; LT, em 

que os animais receberam10 μg de LT1; LT-anticorpos, em que os animais receberam 10 μg de LT1 previamente incubadas 

com 7 μg de anticorpos LT-específicos; e LT-GM1, em que os animais receberam 10 μg de LT1 previamente incubadas com 

5 μg de receptor GM1 solúvel. As barras e os desvios apresentados nas figuras representam média e desvio padrão, 

respectivamente, das concentrações de citocinas medidas  individualmente entre os animais de cada um dos grupos. Cada 

grupo foi composto por cinco animais. Os dados apresentados foram obtidos a partir de três experimentos independentes. *: p 

< 0,05; ***: p < 0,001.  

 

 

4.5  Purificação da proteína NS1 

 

Para realizarmos os ensaios imunológicos foi preciso, inicialmente, obter o antígeno-

alvo (proteína NS1) purificado. A expressão da NS1 foi realizada em linhagem recombinante 

de E. coli, em cultivo contendo IPTG, e o extrato celular clarificado foi utilizado para 

purificação da proteína NS1 contendo cauda de histidina por cromatografia de afinidade ao 

níquel. A etapa de eluição com gradiente de concentração de imidazol gerou um pico 

correspondente à proteína NS1, na concentração de 550 mM de imidazol (Figura 13-A). As 

frações referentes ao pico foram coletadas, dialisadas contra o tampão PBS, quantificadas e 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida, resultando na obtenção da proteína com 

alto grau de pureza e com a massa molecular esperada (47,65 kDa) (Figura 13-B). Pela 

técnica de western blot associada à imunodetecção foi observado o reconhecimento da 

proteína purificada pelo anticorpo monoclonal anti-NS1 (Figura 13-C). Em condições não 

desnaturantes (sem fervura prévia em tampão de amostra), a proteína recombinante 

apresentou migração eletroforética correspondente à massa molecular aproximadamente duas 

vezes maior do que o monômero de NS1, o que corresponderia ao dímero proteico, como 

descrito anteriormente (AMORIM et al., 2010). Com base nesses resultados, foi demonstrada 

a pureza da proteína NS1 e a formação de dímeros em condições não desnaturantes. 
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Figura 13 - Purificação da proteína NS1 do DENV2. A) Cromatograma da etapa de eluição de proteínas ligadas à coluna 

niquelada com diferentes concentrações de imidazol (IMZ). A linha verde representa a porcentagem de tampão B, contendo 1 

M de IMZ misturado ao tampão A, formando um gradiente com diferentes concentrações do eluente. A linha azul refere-se 

ao valor de absorbância lida a 280 nm, representando um parâmetro de detecção de proteína total. Dados obtidos através do 

aparelho AKTA – FPLC (Pharmacia). B) Gel de poliacrilamida a 15% contendo amostra correspondente ao pico de eluição 

dialisada e submetida à eletroforese. Coluna: 1, Marcador de massa molecular de proteína (Fermentas); 2, Proteína NS1 

purificada e não tratada por aquecimento a 100 °C – as setas indicam o dímero e a proteína monomérica; 3, Proteína NS1 

purificada aplicada ao gel após aquecimento a 100 °C, processo que desassocia os dímeros, gerando apenas a proteína 

monomérica. C) Imunodetecção após Western blot da proteína NS1 não aquecida (coluna 1) ou aquecida a 100 °C (coluna 2), 

realizado com anticorpo monoclonal anti-NS1. 

 

 

Vale destacar que tanto a proteína NS1 quanto a LT1, utilizadas nos ensaios de 

avaliação dos efeitos adjuvantes de LT, não foram submetidas a métodos de remoção de 

lipopolissacarídeos (LPS), os quais estavam presentes em quantidades acima dos níveis 

aceitáveis para formulações vacinais utilizando proteínas recombinantes (< 3,6 EU/100 µL da 

formulação vacinal) (PADMA; SINGH, 2008). Porém, observações prévias feitas no 

laboratório indicam que a presença da endotoxina não influencia a potência e a modulação das 

propriedades adjuvantes da LT1 na linhagem BALB/c (FABRIS, 2014).  
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4.6 Avaliação do impacto da presença de anticorpos anti-LT na imunogenicidade e na 

atividade adjuvante da toxina LT 

 

 Para avaliar se a presença de anticorpos anti-LT possui influência na potência e/ou 

modulação da imunogenicidade e adjuvanticidade da toxina, duas estratégias foram utilizadas: 

a estratégia em que a toxina LT foi incubada in vitro com anticorpos LT-específicos ou com o 

receptor GM1 antes de ser administrada juntamente com a proteína NS1 em camundongos; e 

a estratégia in vivo, na qual camundongos foram imunizados com três doses da toxina antes de 

serem imunizados com a proteína NS1 na presença ou ausência do adjuvante. Ressaltamos 

que os ensaios foram realizados em camundongos da linhagem BALB/c apenas, já que dentre 

nossos objetivos estava avaliar a modulação da resposta imune intermediada por citocinas dos 

diferentes perfis, em especial do perfil Th17 e, como visto anteriormente, animais C57BL/6 

não foram capazes de induzir a expressão da citocina IL-1β, indutora da ativação de linfócitos 

T CD4
+
 produtores de IL-17. 

 

4.6.1  Avaliação do impacto da incubação in vitro da toxina com anticorpos anti-LT ou com o 

receptor GM1 na imunogenicidade e na atividade adjuvante da toxina 

 

Para a caracterização das atividades adjuvantes e imunogênicas da toxina após a 

incubação com anticorpos específicos ou com o receptor GM1, estabelecemos, no ensaio de 

citotonicidade in vitro (seção 4.3), que o soro utilizado para incubar a toxina LT1 seria diluído 

na proporção 1:10, ou seja, deveria conter 0,7 μg de anticorpos LT-específicos por μg da 

toxina, enquanto utilizaríamos 0,5 μg do receptor GM1 por μg da toxina. Seguindo o 

protocolo descrito na seção 3.3, 1 μg da toxina, tratada ou não, foi inoculada nos 

camundongos, juntamente com 10 g da proteína NS1, em um regime de 3 doses, com 

intervalos de duas semanas entre elas. Um dia antes de cada imunização e duas semanas após 

a última dose, o sangue dos animais foi coletado para obtenção dos soros com os quais 

realizamos os ensaios imunológicos (Figura 14). 

Pico 01 

20% B 

Pico 01 

20% B 
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Figura 14 - Esquema de imunização da estratégia de neutralização in vitro da LT. Os animais receberam três doses de 

imunização com intervalos de duas semanas entre elas. As formulações vacinais consistiram de 10 g da proteína NS1 

apenas ou na presença de 1 g de LT previamente incubada ou não com 0,7g de anticorpos anti-toxina ou com 0,5 g do 

receptor GM1. O sangue foi coletado antes de cada dose e duas semanas após a última dose para obtenção do soro. 

 

Após as imunizações, determinamos os títulos de anticorpos anti-LT e anti-NS1, para 

avaliarmos o impacto da neutralização da toxina na sua imunogenicidade e na sua atividade 

adjuvante, respectivamente. Na figura 15, que ilustra o título de anticorpos anti-LT 

produzidos pelos animais após cada uma das doses de imunização, vemos que a incubação da 

toxina com os anticorpos específicos não interferiu na sua imunogenicidade, posto que os 

títulos de anticorpos IgG anti-LT induzidos nos grupos vacinados com LT não tratada (NS1 + 

LT) ou tratada com anticorpos LT-específicos (NS1 + LT-anticorpos) são similares. Já as 

imunizações realizadas com a toxina previamente incubada com o receptor GM1 (NS1 + LT-

GM1) geraram títulos de IgG anti-LT estatisticamente mais baixos do que os títulos 

alcançados pelos grupos de animais que receberam a toxina não incubada ou incubada com 

anticorpos, demonstrando que a incubação prévia da toxina com o receptor GM1 solúvel 

reduz a imunogenicidade da LT. 
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Figura 15 - Avaliação do impacto da incubação prévia da LT com anticorpos específicos ou com o receptor GM1 na 

imunogenicidade da toxina. Para estudar os efeitos da neutralização da toxina LT na sua imunogenicidade, utilizamos os 

soros dos cinco animais de cada um dos grupos de imunização, obtidos duas semanas após cada uma das doses, para 

determinar o título de anticorpos anti-LT produzido por cada um dos grupos que receberam a toxina. NS1 + LT: animais 

imunizados com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 g do adjuvante LT; NS1 + LT-anticorpos: animais imunizados 

com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 g da toxina LT previamente neutralizada com soro contendo 0,7g de 

anticorpos anti-LT; NS1 + LT-GM1:  animais imunizados com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 g da toxina LT 

previamente neutralizada com 0,5 g do receptor GM1 solúvel. As barras e os desvios apresentados na figura representam as 

médias e o desvios-padrão, respectivamente, entre os títulos de anticorpos anti-LT mensurados em pools de soros de cada 

grupo vacinal de três experimentos independentes. NS: Valores cujas diferenças não possuem significância estatística entre 

si. *: p < 0,05; **: p < 0,01.  

 

 

De modo a avaliar o impacto da neutralização prévia da LT com anticorpos ou com o 

receptor GM1 na modulação da resposta imunológica contra a própria toxina, medimos por 

ELISA a razão entre IgG1 e IgG2a, subclasses de anticorpos que sugerem modulação de 

resposta imunológica de padrão Th2 e Th1, respectivamente (Figura 16). O que podemos ver 

é que os grupos que receberam a LT não incubada e incubada com anticorpos ou com GM1 

apresentaram razões semelhantes entre as subclasses e que demonstram indução de um perfil 

misto de resposta imunológica. Assim, concluímos que a neutralização prévia da toxina não 

modula diferencialmente a resposta humoral medida pelas subclasses de IgG em anticorpos 

contra a LT. 
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Figura 16 - Avaliação do impacto da imunização prévia na modulação das subclasses de IgG induzidas contra LT. O 

sangue dos cinco animais de cada um dos grupos de imunização foi coletado duas semanas após a última dose e utilizado no 

ensaio de ELISA para avaliação das subclasses IgG1 (barras brancas) e IgG2a (barras pretas) produzidas após a vacinação. 

NS1 + LT: animais imunizados com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 g do adjuvante LT; NS1 + LT-anticorpos: 

animais imunizados com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 g da toxina LT previamente neutralizada com soro 

contendo 0,7 g de anticorpos anti-LT; NS1 + LT-GM1:  animais imunizados com 10 g do antígeno modelo na presença de 

1 g da toxina LT previamente neutralizada com 0,5 g do receptor GM1. As barras e os desvios apresentados na figura 

representam as médias e os desvios-padrão, respectivamente, dos títulos de anticorpos anti-LT mensurados nos pools dos 

soros dos animais de cada grupo vacinal de três experimentos independentes. Os dados mostrados não apresentam diferenças 

estatísticas entre si.  

 

 

Uma vez avaliada a influência da exposição da toxina a anticorpos anti-LT e ao 

receptor GM1 em sua imunogenicidade, realizamos a mesma avaliação em relação ao 

potencial adjuvante da LT. Na figura 17 vemos os títulos de anticorpos anti-NS1 produzidos 

pelos animais após cada dose. Fica evidente o poder adjuvante da toxina LT após a terceira 

dose de imunização, já que os grupos que receberam a proteína NS1 coadministrada ao 

adjuvante mostraram um aumento do título de anticorpos antígeno-específicos em 

comparação ao grupo que recebeu apenas o antígeno. Os grupos NS1 + LT-anticorpos e NS1 

+ LT-GM1 não tiveram uma redução estatisticamente significante nos títulos de anticorpos 

anti-NS1 em relação ao grupo NS1 + LT, sugerindo que o tratamento prévio da toxina com 

ambas as substâncias não altera a potência da atividade adjuvante da LT. 
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Figura 17 - Avaliação do impacto da neutralização prévia na potência da atividade adjuvante humoral de LT. Para 

estudar os efeitos da neutralização da toxina LT na sua atividade adjuvante, utilizamos os soros dos cinco animais dos 

diferentes grupos, obtidos após cada dose de imunização, para determinar o título de anticorpos anti-NS1 produzido. NS1: 

animais imunizados apenas com 10 μg do antígeno modelo; NS1 + LT: animais imunizados com 10 μg do antígeno modelo 

na presença de 1 μg do adjuvante LT; NS1 + LT-anticorpos: animais imunizados com 10 μg do antígeno modelo na presença 

de 1 μg da toxina LT previamente incubada com soro contendo 0,7 μg anticorpos anti-LT; NS1 + LT-GM1:  animais 

imunizados com 10 μg do antígeno modelo na presença de 1 μg da toxina LT previamente incubada com 0,5 g do receptor 

GM1. As barras e os desvios apresentados na figura representam as médias e os desvios-padrão, respectivamente, entre os 

títulos de anticorpos anti-NS1 medidos em soros de cada grupo vacinal de três experimentos independentes. NS: Valores 

cujas diferenças não possuem significância estatística entre si. **: p < 0,01; ***: p < 0,001.  

 

 

De modo a avaliar o impacto da imunidade prévia na modulação da resposta 

imunológica contra o antígeno alvo coadministrado à LT, medimos a razão entre IgG1 e 

IgG2a (Figura 18). O que podemos observar é que os animais que receberam as diferentes 

formulações vacinais apresentaram razões semelhantes entre as subclasses de IgG e diferenças 

estatísticas não foram observadas entre elas. O perfil da resposta imunológica apresentado por 

todos os grupos é misto, porém direcionado para o perfil Th2. Portanto, concluímos que a 

presença da toxina LT, previamente incubada ou não com anticorpos específicos e com o 

receptor GM1, não altera a modulação da resposta imunológica em relação às subclasses de 

IgG de anticorpos direcionados a um antígeno específico.   
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Figura 18 - Avaliação do impacto da neutralização prévia da LT na modulação das subclasses de IgG induzida pela 

toxina. O sangue dos cinco animais de cada um dos grupos de imunizações foi coletado duas semanas após a última dose e 

utilizado no ensaio de ELISA para avaliação das subclasses IgG1 (barras brancas) e IgG2a (barras pretas) produzidas após a 

vacinação. NS1 + LT: animais imunizados com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 g do adjuvante LT; NS1 + LT-

anticorpos: animais imunizados com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 ug da toxina LT previamente neutralizada 

com soro contendo 0,7g de anticorpos anti-LT; NS1 + LT-GM1:  animais imunizados com 10 g do antígeno modelo na 

presença de 1 g da toxina LT previamente neutralizada com 0,5 g do receptor GM1. As barras e os desvios apresentados 

na figura representam as médias e os desvios-padrão, respectivamente, dos títulos de anticorpos anti-LT mensurados nos 

pools dos soros dos animais de cada grupo vacinal de três experimentos independentes. Os símbolos * e # representam as 

diferenças estatísticas dos níveis de IgG1 e IgG2a, respectivamente, entre os grupos que receberam a toxina como adjuvante 

em comparação com o grupo que recebeu apenas o antígeno. * ou #: p < 0,05. 

 

 

Para uma melhor avaliação dos perfis de resposta imunológica induzidos pelas 

formulações vacinais, duas semanas após as imunizações, os animais foram eutanasiados, 

seus baços foram retirados, processados e reestimulados in vitro com o antígeno NS1 para 

obtenção dos sobrenadantes e detecção de citocinas secretadas por ELISA. Na figura 19, 

podemos observar o perfil de produção de diferentes citocinas. O grupo que recebeu a vacina 

contendo apenas NS1 produziu majoritariamente citocinas de perfil Th1 (IFN-γ) e Th17 (IL-

17A), embora em concentrações significativamente menores do que aquelas apresentadas pelo 

grupo NS1 + LT. Este último induziu maior concentração de IFN-γ e de IL-5 (citocina de 

perfil Th2) do que os grupos NS1 + LT-anticorpos e NS1 + LT-GM1. A incubação prévia da 

toxina com anticorpos LT-específicos não alterou o perfil de produção de IL-17A 

demonstrado pelo grupo NS1+LT, porém a incubação com o receptor GM1 reverteu a 

expressão desta citocina a níveis estatisticamente semelhantes àqueles induzidos pela 

imunização com o antígeno apenas. 
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Conclui-se que a presença do adjuvante é capaz de exacerbar a modulação da resposta 

imunológica de perfis Th1, Th2 e Th17 induzida contra o antígeno. A incubação prévia da LT 

com anticorpos e com GM1 mantém a potencialização da resposta humoral contra o antígeno, 

mas altera a modulação da resposta imune quanto aos perfis Th1 e Th2, revertendo-a a um 

perfil semelhante àquele induzido pela imunização com o antígeno apenas. Quanto à resposta 

Th17, indutora de processos inflamatórios, vimos que a incubação da LT com o seu receptor 

cognato GM1 restaurou a concentração desta citocina a níveis basais, se comparado ao grupo 

NS1, corroborando os resultados apresentados anteriormente, de que a exposição da toxina ao 

receptor diminui o seu potencial inflamatório.  

 

 

Figura 19 - Análise do impacto da incubação prévia de LT com anticorpos específicos e com o receptor GM1 na 

produção de citocinas após as imunizações. Duas semanas após o término das imunizações, os baços dos animais foram 

coletados, processados e as células do baço foram reestimuladas in vitro com a proteína NS1 para posterior análise do perfil 

de citocinas secretadas. NS1: animais imunizados apenas com 10 g do antígeno modelo; NS1 + LT: animais imunizados 

com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 g do adjuvante LT; NS1 + LT-anticorpos: animais imunizados com 10 g 

do antígeno modelo na presença de 1 g da toxina LT previamente incubada com soro contendo 0,7g de anticorpos anti-LT; 

NS1 + LT-GM1:  animais imunizados com 10 g do antígeno modelo na presença de 1 g da toxina LT previamente 

incubada com 0,5 g do receptor GM1 solúvel. As barras e os desvios apresentados na figura representam as médias das 

concentrações (pg/mL) de citocinas secretadas pelo pool de células do baço dos indivíduos de cada grupo de imunização e os 

desvios-padrão, respectivamente. Os dados apresentados foram obtidos a partir de dois experimentos independentes. *: p < 

0,05; **: p < 0,01. 
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4.6.2 Avaliação in vivo do impacto de anticorpos anti-LT na imunogenicidade e atividade 

adjuvante da toxina 
 

Nesta segunda abordagem, grupos de animais foram imunizados previamente com três 

doses de 1 g de toxina LT. Como determinado pelo ensaio de cinética de produção de 

anticorpos anti-LT (seção 4.2), 20 dias após a terceira dose os animais foram imunizados com 

três doses contendo 10 g de NS1 na presença ou ausência de 1 g do adjuvante LT. O 

sangue dos animais foi coletado antes de cada uma das doses para obtenção de soros, com os 

quais realizamos os ensaios imunológicos. O esquema representativo do protocolo vacinal 

utilizado está ilustrado na figura 20.  

 

Figura 20 - Esquema de imunização referente à estratégia in vivo. Os animais receberam três doses prévias de imunização 

com PBS contendo ou não LT e 20 dias após a terceira dose, receberam três doses do antígeno NS1 na presença ou ausência 

de LT. O sangue foi coletado antes de cada uma das doses e duas semanas após a última dose para obtenção do soro. 

 

 

 

Primeiramente, foi avaliado o título de anticorpos anti-LT produzidos pelos animais 

imunizados com cada uma das formulações (Figura 21), de modo a determinar se os 

anticorpos gerados durante as imunizações prévias poderiam interferir na imunogenicidade da 

toxina. Como é possível observar, a imunização prévia não afetou a imunogenicidade da LT, 

ou seja, os títulos de anticorpos anti-LT alcançados pelos grupos PBS/NS1 + LT e LT/NS1 + 

LT (os quais, respectivamente, não receberam e receberam previamente a toxina) são 

estatisticamente semelhantes.  
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Figura 21 - Avaliação do impacto da imunidade prévia na imunogenicidade de LT. Para estudar os efeitos das 

imunizações prévias na imunogenicidade da toxina LT, utilizamos o pool dos soros dos cinco animais de cada um dos 

grupos, obtidos após cada dose de imunização, para determinar o título de anticorpos anti-LT produzidos. PBS/NS1 e 

PBS/NS1 + LT: animais que receberam três doses de PBS e, posteriormente, três doses com 10 μg de NS1 ou 10 μg de NS1 

coadministrada à 1 μg de LT, respectivamente; LT/NS1 e LT/NS1 + LT: animais que receberam três doses prévias de 

imunização com 1 μg de LT, seguido por três doses com 10 μg de NS1 ou 10 μg de NS1 coadministrada à 1 μg de LT, 

respectivamente. A seta indica o início das dosagens contendo a proteína NS1 como antígeno.  As barras e os desvios 

representam médias e desvios-padrão das dosagens de anticorpos anti-LT dos soros de cada um dos grupos de imunização. 

Os dados apresentados foram obtidos a partir de dois experimentos. NS: Valores cujas diferenças não possuem significância 

estatística entre si. 

 

 

Para avaliar o impacto da imunidade prévia na modulação da resposta imunológica 

contra a própria toxina, determinamos a razão entre IgG1 e IgG2a anti-LT (Figura 22). Todos 

os grupos que receberam a toxina, apenas na imunização prévia (LT/NS1), apenas na 

imunização posterior (PBS/NS1 + LT) ou em ambas (LT/NS1 + LT), apresentaram um perfil 

de modulação de resposta imunológica misto, porém com resposta imunológica de perfil Th2 

mais acentuada. De acordo com os dados obtidos, pode-se dizer que não há diferença nas 

razões de IgG1/IgG2a entre os grupos que possuíam imunidade prévia contra LT, 

corroborando os dados gerados em ensaios feitos com a adição de anticorpos anti-LT em 

animais naive imunizados com LT. 
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Figura 22 - Avaliação do impacto da imunidade prévia na modulação das subclasses de IgG induzidas por LT. O 

sangue dos cinco animais de cada um dos grupos de imunizações foi coletado duas semanas após a última dose e utilizado no 

ensaio de ELISA para avaliação das subclasses IgG1 (barras brancas) e IgG2a (barras pretas) produzidas após a vacinação. 

PBS/NS1 e PBS/NS1 + LT: animais que receberam três doses de PBS e, posteriormente, três doses com 10 μg de NS1 ou 10 

μg de NS1 coadministrada à 1 μg de LT, respectivamente; LT/NS1 e LT/NS1 + LT: animais que receberam três doses prévias 

de imunização com 1 μg de LT, seguido por três doses com 10 μg de NS1 ou 10 μg de NS1 coadministrada à 1 μg de LT, 

respectivamente. As barras e os desvios apresentados na figura representam as médias e os desvios-padrão, respectivamente, 

dos títulos de anticorpos anti-LT medidos nos pools dos soros dos animais de cada grupo vacinal de dois experimentos 

independentes. Os dados mostrados não apresentam diferenças estatísticas entre si.  

 

 

 

Uma vez comprovada que a imunidade prévia não compromete a imunogenicidade de 

LT, foram realizadas testes para se avaliar o possível impacto da imunidade prévia na 

adjuvanticidade de LT por meio da titulação de anticorpos específicos para o antígeno alvo 

NS1 (Figura 23). É possível observar que o efeito adjuvante de LT é mantido nestas 

condições, uma vez que os grupos que receberam NS1 coadministrada a LT (PBS/NS1 + LT e 

LT/NS1 + LT) apresentaram títulos de anticorpos NS1-específicos maiores do que os grupos 

que receberam apenas o antígeno durante as imunizações posteriores (PBS/NS1 e LT/NS1). 

Nota-se que o grupo que recebeu a toxina na imunização prévia e na imunização posterior 

(LT/NS1 + LT) não apresentou títulos de IgG anti-NS1 estatisticamente diferentes do grupo 

que recebeu a LT apenas durante as imunizações posteriores, coadministrada ao antígeno 

(PBS/NS1 + LT). Logo, pode-se concluir que: (i) LT apresenta forte efeito adjuvante; (ii) a 

presença de anticorpos específicos anti-LT não exerce efeitos negativos sobre a potência da 

atividade adjuvante de LT. O grupo que recebeu a toxina apenas durante a imunização prévia 

(LT/NS1) apresentou títulos de anticorpos anti-NS1 maiores do que o grupo que não recebeu 

a LT em nenhum momento (PBS/NS1), porém esta diferença não possui significância 

estatística. Estes dados corroboram os resultados mostrados na seção 4.6.1, de que a presença 

de anticorpos LT-específicos não afeta negativamente os efeitos adjuvantes de LT. 
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Figura 23 - Avaliação do impacto da imunidade prévia na atividade adjuvante de LT. Para estudar os efeitos das 

imunizações prévias na atividade adjuvante da toxina LT, utilizamos o pool dos soros dos cinco animais de cada um dos 

grupos de imunização, obtidos duas semanas após cada dose, para determinar o título de anticorpos anti-NS1 produzidos. 

PBS/NS1 e PBS/NS1 + LT: animais que receberam três doses prévias de imunização com PBS e três doses posteriores com 

10 μg de NS1 e com 10 μg de NS1 coadministrada a 1 μg de LT, respectivamente; LT/NS1 e LT/NS1 + LT: animais que 

receberam três doses prévias de imunização com 1 μg de LT e três doses posteriores com 10 μg de NS1 ou com 10 μg de 

NS1 coadministrada a 1 μg de LT, respectivamente. As barras e os desvios representam médias e desvios-padrão das 

dosagens de anticorpos anti-NS1 dos soros de cada um dos grupos de imunização. Os dados apresentados foram obtidos a 

partir de dois experimentos independentes. NS: Resultados cujas diferenças não possuem significância estatística entre si. **: 

p < 0,01; ***: p < 0,001.  

 

 

Para avaliar o impacto da imunidade prévia na modulação da resposta imunológica 

contra o antígeno alvo, medimos por ELISA, a razão entre as subclasses de IgG, IgG1 e 

IgG2a, específicos para a proteína NS1. Na figura 24-A e 24-B, apresentamos os dados 

obtidos com soros dos animais coletados duas semanas após o primeiro e o segundo ensaio de 

imunização, respectivamente. Foram realizados dois experimentos independentes cujos 

resultados são apresentados na figura 24-B. Como pode ser observado na figura, os dados 

obtidos em cada experimento se revelaram incongruentes e não permitem uma conclusão 

sobre esse ponto.  
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Figura 24 - Avaliação da imunidade prévia na modulação das subclasses de IgG em anticorpos anti-LT. O sangue dos 

cinco animais de cada um dos grupos de imunizações foi coletado duas semanas após a última dose e utilizado no ensaio de 

ELISA para avaliação das subclasses IgG1 (barras brancas) e IgG2a (barras pretas) produzidas após a vacinação. A: Dados 

gerados no primeiro experimento; B: Dados gerados no segundo experimento. PBS/NS1 e PBS/NS1 + LT: animais que 

receberam três doses prévias de imunização com PBS e três doses posteriores com 10 μg de NS1 e com 10 μg de NS1 

coadministrada a 1 μg de LT, respectivamente; LT/NS1 e LT/NS1 + LT: animais que receberam três doses prévias de 

imunização com 1 μg de LT e três doses posteriores com 10 μg NS1 e com 10 μg NS1 coadministrada a 1 μg de LT, 

respectivamente. As barras representam as médias dos títulos de anticorpos anti-LT mensurados nos pools dos soros dos 

animais de cada grupo de imunização. Cada um dos dados apresentados é representativo de um único experimento 

independente.  

 

Uma vez que a determinação do perfil de subclasses não foi conclusiva quanto à 

modulação da resposta imunológica induzida pelas diferentes formulações vacinais, 

avaliamos, por CBA, as citocinas produzidas após reestímulo in vitro das células do baço com 

o antígeno alvo NS1. Como pode ser visto na figura 25, os dados confirmam a tendência de 

polarização da resposta imunológica para um perfil Th2, como observado, no grupo PBS/NS1 

+ LT, pelas altas concentrações de IL-5. Nota-se ainda que anticorpos anti-LT preexistentes 

alteram o perfil de citocinas secretados quando a toxina é administrada novamente em uma 

imunização posterior, uma vez que, comparando-se os grupos PBS/NS1 + LT e LT/NS1 + 

LT, vê-se que há uma maior concentração de IFN-γ, citocina de perfil Th1, e menores 

concentrações de IL-17A, envolvida com respostas inflamatórias e conhecidamente induzida 

durante imunizações com LT1 (BRERETON et al., 2011).  
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Figura 25 - Análise do impacto da imunidade prévia na produção de citocinas após as imunizações com LT. Duas 

semanas após o término das imunizações, os baços dos animais foram coletados, processados e as células do baço foram 

reestimuladas in vitro com a proteína NS1 para posterior análise do perfil de citocinas secretadas. PBS/NS1 e PBS/NS1 + LT: 

animais que receberam três doses prévias de imunização com PBS e três doses posteriores com 10 μg de NS1 e com 10 μg de 

NS1 coadministrada a 1 μg de LT, respectivamente; LT/NS1 e LT/NS1 + LT: animais que receberam três doses prévias de 

imunização com 1 μg de LT e três doses posteriores com 10 μg NS1 e com 10 μg NS1 coadministrada a 1 μg de LT, 

respectivamente. As barras representam as médias das concentrações (pg/mL) de citocinas secretadas pelo pool de células do 

baço dos indivíduos de cada grupo de imunização. Os dados apresentados foram obtidos a partir de um único experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

5 DISCUSSÃO 

  

 Neste trabalho foram levantadas questões relacionadas à influência da imunidade 

prévia contra a toxina LT1 na sua atividade inflamatória e na potência e qualidade da resposta 

imunológica humoral específica a um antígeno coadministrado. Observamos que a presença 

de anticorpos anti-LT exacerba a atividade inflamatória da toxina, através do aumento da 

expressão de citocinas pró-inflamatórias no sítio de injeção, mas não influencia as atividades 

imunogênica e adjuvante da toxina. Por outro lado, o tratamento da LT com o seu receptor 

cognato GM1 induz a redução dos mediadores inflamatórios avaliados, bem como a 

imunogenicidade da toxina, porém sem prejudicar o seu potencial adjuvante frente a um 

antígeno alvo. Nossos dados demonstram que o contato prévio com linhagens de ETEC, bem 

como em situações de imunizações subsequentes que utilizem a toxina em suas formulações, 

não prejudicam a potência e qualidade dos efeitos adjuvantes conhecidos da LT. Os resultados 

obtidos também esclarecem alguns aspectos importantes sobre os efeitos inflamatórios locais 

de LT induzidos no sítio de inoculação quando empregada na forma de adjuvante parenteral. 

Embora a imunidade prévia contra LT não tenha maiores impactos na inflamação local 

observada no sítio de inoculação, nossos dados demonstram que a coadministração do 

gangliosídeo GM1 é capaz de reverter totalmente os efeitos inflamatórios de LT, um aspecto 

deletério para o seu possível uso clínico, sem comprometer seus efeitos adjuvantes.  

Observamos que 48 horas após a inoculação por via subcutânea da toxina previamente 

incubada ou não com as diferentes substâncias, o tamanho, em mm
2
, do edema provocado 

pela LT1 tratada com anticorpos é semelhante ao tamanho do edema provocado pela toxina 

não tratada. No entanto, o tamanho do edema induzido pela LT previamente tratada com GM1 

foi menor do que aqueles induzidos pelas outras formulações contendo a toxina, não havendo 

diferenças estatísticas em relação ao grupo controle, que recebeu salina. Mathias-Santos et al., 

(2011) demonstraram que o tratamento da toxina com anticorpos não exerce influência sobre 

o tamanho dos edemas induzidos por LT, enquanto que o tratamento com o receptor GM1 

solúvel reverte a formação de edemas a níveis comparáveis aos do grupo salina. O mesmo foi 

observado por Zoeteweij et al., (2006), em relação ao tratamento da toxina LT com o receptor 

GM1. Vale ressaltar que ambos os trabalhos citados avaliaram o fenômeno quando a toxina 

foi injetada pela via intradérmica, portanto, os dados apresentados neste trabalho, que utilizou 

a via subcutânea, são inéditos e de suma importância para o conhecimento do comportamento 

inflamatório de LT em vias distintas.   
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Demonstramos ainda, de forma inédita, que o tratamento da toxina com anticorpos ou 

com o receptor GM1 antes de injetá-la por via subcutânea apresenta efeitos distintos na 

atividade inflamatória de LT1. Hu et al., (2014) demonstraram que uma grande quantidade de 

células inflamatórias migra para o local de injeção de LT e, dentre elas, as células presentes 

em maior quantidade são os neutrófilos. Uma forma de se correlacionar a quantidade de 

neutrófilos recrutados na lesão durante a inflamação é a dosagem da enzima mieloperoxidase 

(MPO). Esta enzima é encontrada em leucócitos polimorfonucleares, porém é secretada três 

vezes mais por neutrófilos do que por outras células, sendo, portanto, uma técnica que 

possibilita demonstrar o componente inflamatório de forma quantitativa (CROSS et al., 2003; 

KRAWISZ; SHARON; STENSON, 1984; MULLANE; KRAEMER; SMITH, 1985). 

Utilizamos essa análise para determinar o influxo de neutrófilos no sítio de injeção induzido 

pela LT previamente tratada com os anticorpos ou com o GM1. Vimos que a toxina LT1 

recruta uma grande quantidade de neutrófilos para o local de injeção, se comparada aos 

animais inoculados com salina, e o mesmo ocorreu com a LT previamente incubada com 

anticorpos específicos, não havendo diferenças estatísticas entre os grupos LT e LT-

anticorpos. Quando a toxina é tratada com o receptor GM1 solúvel antes de ser inoculada nos 

animais, no entanto, o influxo de neutrófilos, medido pelos níveis de MPO, é estatisticamente 

menor do que aquele induzido pelas outras formulações contendo a toxina, sendo comparáveis 

aos níveis observados pelo grupo de animais inoculado apenas com salina. Estes resultados 

são compatíveis aos encontrados anteriormente no presente trabalho, relacionados ao tamanho 

dos edemas, sendo assim mais um indício de que os neutrófilos são as principais células a 

migrarem para o sítio de injeção da toxina, corroborando os resultados de Hu et al., (2014).  

O terceiro parâmetro mediador de inflamação que avaliamos foi a presença de 

citocinas específicas no sítio de injeção da toxina e da toxina previamente tratada com 

anticorpos ou com GM1. Foi possível detectar na biópsia de pele dos animais as citocinas IL-

6, IL-12(p70) e IL-1β, as quais são citocinas pró-inflamatórias e pró-estimulatórias 

produzidas, principalmente, em resposta a antígenos microbianos por células apresentadoras 

de antígenos (APCs) e possuem seus níveis aumentados em camundongos e humanos que 

apresentam doenças autoimunes e inflamatórias (ACOSTA-RODRIGUEZ et al., 2007; 

DINARELLO, 2009; TANIGUCHI; KARIN, 2012; VIGNALI; KUCHROO, 2012). Em 

animais da linhagem BALB/c, apenas os grupos LT e LT-anticorpos foram capazes de induzir 

concentrações detectáveis das citocinas. Surpreendentemente, as concentrações de IL-6 e IL-

12(p70) foram significativamente maiores no grupo que recebeu LT tratada com anticorpos, 

se comparado ao grupo que recebeu apenas a toxina. As concentrações de IL-1β parecem ser 
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maiores no grupo LT, mas a diferença não possui relevância estatística em comparação ao 

grupo LT-anticorpos.  A presença mais acentuada de citocinas pró-inflamatórias no sítio de 

injeção de camundongos do grupo LT-anticorpos pode ser explicada, em parte, por uma 

possível internalização do complexo toxina-anticorpo por células apresentadoras de antígenos 

circulantes que possuem receptores para a porção Fc dos anticorpos ligados à proteína, 

ativando, assim, vias inflamatórias com maior eficiência (ARMAN; KRAUEL, 2015; 

LAJOIE et al., 2014). O perfil de citocinas encontradas no sítio de injeção das formulações foi 

essencialmente o mesmo em camundongos da linhagem C57BL/6. A única discrepância foi a 

ausência de IL-1β em todos os grupos avaliados. Em experimentos de ativação in vitro, com 

LT1, de macrófagos murinos intraperitoneais notamos o mesmo fenômeno: macrófagos 

originados de camundongos da linhagem BALB/c induzem níveis maiores de IL-1β se 

comparados a macrófagos oriundos de animais da linhagem C57BL/6 (dados não publicados).  

Há dados na literatura de que a amplitude da resposta imunológica inata inflamatória 

influencia a polarização da resposta imunológica para um perfil Th específico (LANKFORD; 

FRUCHT, 2003; MILLS et al., 2000; WATANABE et al., 2004). Isso justifica a nossa 

escolha por realizar os experimentos em camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6, as 

quais possuem backgrounds genéticos que induzem respostas imunológicas inatas distintas. 

Cabe ressaltar que o padrão encontrado quanto ao influxo de neutrófilos e ao tamanho dos 

edemas 48 horas após a injeção da toxina foi semelhante em camundongos das linhagens 

BALB/c e C57BL/6, sugerindo que, quanto ao recrutamento de neutrófilos, células da 

imunidade inata relacionadas aos processos inflamatórios, não há diferenças entre as duas 

linhagens. Porém, os camundongos BALB/c tiveram os edemas revertidos 6 dias após o 

inóculo da LT, ou seja, em um período menor do que os camundongos C57BL/6, cujos 

edemas reverteram apenas após o 13º dia. Quanto à produção de citocinas, as linhagens 

distintas de animais não induzem a produção discrepante de citocinas pró-inflamatórias, afora 

IL-1β, relacionada com a ativação de linfócitos T CD4
+
 produtores de IL-17 (Th17) que, por 

sua vez, estão fortemente associados com processos inflamatórios (ACOSTA-RODRIGUEZ 

et al., 2007; DATTA et al., 2010; DINARELLO, 2009; FOSSIEZ et al., 1996). Mesmo que 

camundongos C57BL/6 expostos à LT não apresentem níveis detectáveis de IL-1β, 

acreditamos que o background genético dos animais não exerce marcante influência nos 

processos inflamatórios locais induzidos pela toxina LT, em relação aos parâmetros que 

avaliamos. 

Os resultados descritos no presente trabalho abrem perspectiva para o estudo do papel 

da ligação da LT ao receptor GM1 durante os processos inflamatórios. Nossos dados 
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demonstram que a ligação ao receptor GM1 solúvel, previamente a inoculação pela via 

subcutânea, reduz a formação de edemas (exsudação de fluidos e proteínas plasmáticas), o 

influxo de neutrófilos e a produção de citocinas pró-inflamatórias no local de injeção. 

Zoeteweij et al., (2006) avaliaram a formação de edema induzido pelo mutante LT(G33D), o 

qual possui uma mutação que torna sua ligação ao receptor GM1 deficiente, pela via 

intradérmica.  Esse estudo traz dados semelhantes aos que encontramos em relação à 

formação de edemas. Hu et al., (2014) demonstraram que variantes naturais da toxina LT, as 

LTs do tipo II, as quais possuem afinidade por outros receptores gangliosídeos e afinidade 

reduzida pelo receptor GM1, também levam à formação de edemas menores e níveis de 

recrutamento de neutrófilos mais baixos, se comparadas à toxina LTI, a qual também possui 

afinidade por outros receptores gangliosídeos, porém possui maior afinidade pelo receptor 

GM1 expresso pelas células eucarióticas (HAAN et al., 1998; NATARO; KAPER, 1998). 

Essas informações podem indicar que a ligação da toxina ao receptor GM1 pode ser 

responsável, pelo menos em parte, por desencadear o forte efeito inflamatório característico 

de LT quando administrada por via parenteral.  

Tal fenômeno pode ser confirmado com o estudo do perfil inflamatório da toxina 

colérica (CT). A CT é secretada por Vibrio cholerae e exibe alta homologia estrutural pela 

LTI padrão (LT1), além de apresentar propriedades imunológicas muito semelhantes a esta 

(FREYTAG; CLEMENTS, 2005). A CT, por sua vez, não é promíscua em sua afinidade por 

receptores, ligando-se apenas ao GM1, sendo, portanto, uma alternativa para avaliar os efeitos 

da ligação a esse receptor na ativação da cascata inflamatória (FUKUTA et al., 1988; HAAN; 

HIRST, 2004). 

Uma vez que avaliamos a influência da ligação aos anticorpos e ao GM1 na atividade 

inflamatória da toxina, questionamo-nos sobre tais efeitos nas atividades imunogênica e 

adjuvante de LT. Demonstramos que o tratamento da toxina com anticorpos anti-LT antes de 

inoculá-la nos animais não afetou negativamente o seu reconhecimento pelo sistema 

imunológico dos animais, uma vez que o título de anticorpos IgG anti-LT duas semanas após 

a última dose das imunizações foi estatisticamente semelhante entre os grupos LT e LT 

combinada aos anticorpos. Por outro lado, o tratamento prévio da LT1 com seu receptor 

cognato GM1 solúvel reduziu a imunogenicidade da toxina, uma vez que o título de 

anticorpos IgG anti-LT encontrado duas semanas após as imunizações foi significantemente 

menor no grupo LT-GM1, se comparado aos grupos LT e LT-anticorpos. Este dado é inédito, 

porém corrobora dados da literatura que demonstram que a ligação da LT aos receptores GM1 
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das células eucarióticas é importante para o seu reconhecimento pelo sistema imunológico 

(HAAN et al., 1998).  

Para compreender a ação adjuvante das LT1 sobre a resposta imunológica humoral 

contra a proteína NS1, baseamos nossas análises no estudo de anticorpos antígeno-específicos 

obtidos de animais imunizados com a proteína NS1 sozinha ou em combinação com o 

adjuvante, previamente tratado com anticorpos anti-LT ou com o receptor GM1. Observamos 

que a administração da LT1 como adjuvante proporcionou a potencialização da resposta de 

anticorpos antígeno-específicos, e essa propriedade não foi alterada pelo tratamento prévio da 

toxina com os anticorpos LT-específicos ou com o receptor GM1. Estes dados corroboram 

dados da literatura que demonstram que a deficiência na ligação ao GM1, avaliada por meio 

da imunização de animais com o mutante da toxina, LT(G33D), o qual possui uma mutação 

na subunidade B, não exerce efeitos negativos sobre a adjuvanticidade da toxina quando esta é 

entregue pelas vias intranasal e intradérmica (HAAN et al., 1998; ZOETEWEIJ et al., 2006), 

porém os ensaios não contaram com controles experimentais que permitissem uma conclusão 

efetiva sobre o impacto da neutralização da toxina sobre os efeitos adjuvantes da LT.  

No entanto, a presença da toxina, previamente incubada ou não com as diferentes 

substâncias, não modulou diferencialmente o perfil de subclasses de IgG se comparado aos 

animais imunizados apenas com o antígeno. O perfil de resposta humoral baseado em 

anticorpos IgG apresentado foi misto (Th1/Th2), com predomínio da subclasse IgG1, sendo, 

portanto, sugestivo de resposta voltada para o perfil Th2. Este dado está de acordo com 

aqueles encontrados na literatura em relação às respostas anti-NS1 (AMORIM et al., 2012; 

WHITEHEAD et al., 2007). Além disso, a polarização para o perfil Th2 por LT já foi 

anteriormente descrito na literatura, sendo influenciado pela via de administração e pelas 

características do antígeno alvo (RYAN et al., 2000; WILLIAMS; DOUGAN, 2001). O perfil 

Th2 é favorável em relação ao antígeno modelo, já que a subclasse IgG1 é mais eficaz que a 

subclasse IgG2a em ativar a via clássica do sistema complemento, através da ligação à 

proteína NS1 de membrana, resultando em citotoxidade celular mediada por anticorpos 

(ADCC) e em lise da célula infectada; e também em ativar monócitos e macrófagos 

(JEFFERIS; LUND, 2002; WHITEHEAD et al., 2007; WOOF; BURTON, 2004). 

Para compreender melhor a modulação da resposta imunológica induzida pela LT 

tratada ou não com as diferentes substâncias, avaliamos o perfil de citocinas secretadas pelos 

esplenócitos dos animais imunizados, após reestímulo in vitro. A presença de LT como 

adjuvante (NS1 + LT) levou ao aumento da concentração das citocinas IFN-γ (Th1), IL-5 

(Th2) e IL-17A (Th17), se comparado ao antígeno apenas, sugerindo a indução de um perfil 
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de resposta misto (FOSSIEZ et al., 1996; MOSMANN; COFFMAN, 1989). As formulações 

compostas por LT-anticorpos e LT-GM1 (NS1 + LT-anticorpos e NS1 + LT-GM1, 

respectivamente) induziram concentrações significantemente menores de IFN-γ e não foram 

capazes de induzir concentrações detectáveis de IL-5, se comparadas ao grupo NS1 + LT, 

indicando, assim, uma maior polarização da resposta imunológica para o perfil Th1. Quanto à 

citocina IL-17A, sugestiva de perfil Th17, relacionado a processos pró-inflamatórios, a 

presença de anticorpos anti-LT não alterou o padrão induzido pela LT. Sabe-se que a toxina é 

eficaz em induzir a produção desta citocina pela ativação do inflamassoma e liberação de IL-1 

e IL-23 (BRERETON et al., 2011; DATTA et al., 2010).  Demonstramos, de forma inédita, 

que o tratamento da LT com o receptor GM1 levou à redução das concentrações de IL-17A, 

tornando-as comparáveis às concentrações induzidas pelo grupo que recebeu apenas o 

antígeno NS1. Este dado corrobora os dados obtidos nos ensaios de avaliação dos processos 

inflamatórios, que mostraram que a incubação prévia da toxina com o receptor GM1 solúvel 

reduz as concentrações de IL-1β, a qual induz resposta celular Th17, a níveis comparados ao 

do grupo controle, além de não induzir a formação de edemas e reduzir o fluxo de neutrófilos 

no sítio de injeção a níveis basais, quando entregue por via subcutânea.  

Uma vez avaliada a influência da imunidade prévia da LT no seu potencial adjuvante 

após a incubação da toxina com anticorpos anti-LT ou com GM1 in vitro, nosso 

questionamento recaiu sobre a possibilidade de que anticorpos circulantes, gerados in vivo a 

partir de imunizações prévias, pudessem alterar as características imunológicas da toxina 

quando esta é administrada como adjuvante em imunizações posteriores. Demonstramos que a 

imunidade prévia contra LT não neutraliza os seus efeitos imunológicos como demonstrado 

pelos títulos de anticorpos anti-LT e anti-NS1. Quanto à modulação da resposta imunológica 

induzida contra a toxina, observamos que a presença da imunidade prévia anti-LT não alterou 

o padrão apresentado pelos animais que não foram previamente expostos à toxina. Assim, a 

resposta imunológica apresentada sugere um perfil misto, já que houve a indução das 

subclasses IgG1 e IgG2a, com uma leve polarização para o perfil Th2, dado o maior título de 

IgG1 verificado pela razão entre as duas subclasses. Estes dados estão de acordo com aqueles 

envolvendo o tratamento da toxina in vitro com anticorpos específicos. Ressaltamos que esta 

comparação nunca foi mostrada na literatura.  

Utilizando a mesma estratégia, avaliamos também os efeitos da imunidade prévia na 

atividade adjuvante de LT. Baseamos nossas análises na resposta humoral, a qual foi 

fundamentada nos títulos de anticorpos anti-NS1 produzidos pelos animais dos diferentes 

grupos vacinais após a última dose das imunizações. Neste ensaio, ficou claro o efeito 
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adjuvante da toxina, uma vez que os títulos de IgG anti-NS1 apresentados pelos grupos que 

receberam a toxina coadministrada ao antígeno (PBS/NS1 + LT e LT/NS1 + LT) foram 

significantemente maiores do que os títulos de anticorpos antígeno-específicos apresentados 

pelos grupos que receberam apenas o antígeno durante as imunizações posteriores (PBS/NS1 

e LT/NS1). Além disso, demonstramos que a imunidade prévia anti-LT não influenciou a 

adjuvanticidade da LT. Este dado corrobora as observações baseadas na incubação da toxina 

com anticorpos específicos in vitro. Zoeteweij et al., (2006) realizaram um experimento 

semelhante utilizando a variante LT(G33D) por via intradérmica, porém faltaram controles 

importantes que permitissem avaliar o papel dos anticorpos pré-existentes nos efeitos 

adjuvantes da toxina. Tais controles estão presentes neste trabalho, por exemplo, os grupos 

que receberam PBS durante as imunizações prévias e a comparação estatística dos títulos de 

anticorpos alcançados por estes grupos e os títulos de IgG alcançados pelos grupos que 

receberam LT durante as imunizações prévias. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 A capacidade adjuvante da toxina LT foi avaliada por vários grupos de pesquisa, que 

direcionaram seus estudos para a análise da potencialização da resposta de anticorpos IgG 

antígeno-específico e para a modulação do perfil de resposta humoral induzida por esse 

adjuvante. Porém, ainda não havia sido levado em consideração que a LT é uma toxina 

altamente imunogênica e que a imunidade gerada contra ela poderia ter algum efeito em seu 

potencial inflamatório e adjuvante. Em nossos resultados verificamos, de forma inédita, que o 

tratamento da LT com anticorpos anti-LT antes da inoculação em camundongos não exerce 

influência em seus efeitos inflamatórios, quando os parâmetros avaliados são tamanhos dos 

edemas e recrutamento de neutrófilos para o sítio de injeção. Porém, descrevemos o aumento 

da expressão de algumas citocinas pró-inflamatórias secretadas no sítio de injeção, 

demonstrando que a imunidade prévia pode amplificar o efeito inflamatório da toxina. Por 

outro lado, o tratamento prévio da toxina com o receptor GM1 reverte os parâmetros 

inflamatórios observados a níveis basais. Observamos, também, que o tratamento da toxina 

com anticorpos específicos e com GM1 não prejudica a potência e a modulação da atividade 

adjuvante da toxina, embora a incubação prévia com GM1 torne a LT menos imunogênica e 

ative células Th17 com menos eficiência, ao contrário do que ocorre quando a toxina é 

incubada previamente com anticorpos anti-LT. O padrão foi reproduzido quando os animais 

foram previamente imunizados com LT antes de receberem imunizações posteriores com LT 

sendo utilizada com adjuvante frente a um antígeno alvo. Neste caso, a imunogenicidade e a 

atividade adjuvante foram preservadas. Além disso, nosso trabalho possui o diferencial de 

investir na via subcutânea, enquanto a grande maioria dos trabalhos envolvendo a LT 

utilizam as rotas de mucosa e a via intradérmica. De modo geral, concluímos que a presença 

de anticorpos anti-LT não prejudica o seu uso como adjuvante em imunizações posteriores e 

abrimos uma nova perspectiva para a redução dos efeitos inflamatórios indesejáveis da 

toxina, sem prejudicar seu potencial adjuvante por meio do tratamento da LT com o receptor 

GM1 solúvel. 
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