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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). 
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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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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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