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RESUMO 

 

CARVALHO, L. V. Efeito da sílica nanoestruturada SBA–15 na 
apresentação antigênica e na resposta imune. 2010. 97 f. Tese (Doutorado 

em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2010. 
 

A sílica mesoporosa nanoestruturada SBA-15 devido às suas propriedades 

físico-química e estrutural tem demonstrado efeito adjuvante, carreando, 

protegendo e liberando antígenos. Nesse estudo avaliou-se o efeito da SBA-15 

sobre a atividade fagocítica e morfologia de macrófagos, no recrutamento de 

células para órgãos linfóides, bem como na expressão de moléculas de MHC 

de classe II e coestimuladoras pelas APCs; seguiram–se estudos da influência 

do tempo de contato imunógeno:SBA–15 no potencial de adsorção e geração 

de anticorpos. Experimentos in vitro evidenciam que diferentes concentrações 

dessa partícula nanoestruturada não afetam a morfologia ou atividade de 

macrófagos e a integridade celular foi mantida por até 96 horas de cultura; 

mesmo em concentrações de até 5 mg/mL, não alteram a atividade fagocítica. 

A SBA–15 induz o recrutamento de macrófagos, células dendríticas, CD4+, 

CD8+ e B220+ para os linfonodos drenantes, promovendo aumento da 

expressão de moléculas de CD40, CD80 e CD86. As análises da cinética de 

produção de anticorpos demonstram que o tempo de contato imunógeno:sílica 

é importante na adsorção com  consequente melhora da resposta imune. 

Esses resultados confirmam a não toxicidade da SBA–15 e sugerem que o 

potencial adjuvante relaciona-se com a capacidade de encapsular/adsorver 

antígenos e liberá-los às APCs, influenciando diretamente na reposta imune 

adquirida. Salienta-se que parte dos resultados apresentados nesse trabalho 

foram publicados na Vaccine – DOI:10.1016/j.vaccine.2010.09.087. 

 

Palavras-chave: Adjuvante. Sílica Mesoporosa SBA–15. Células 

Apresentadoras de Antígenos. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

CARVALHO, L. V. The effect of nanostructured SBA–15 in antigen 
presentation and immune response. 2010. 97 f. Thesis (Ph. D. in 

Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2010. 
 

The nanostructured mesoporous SBA-15 silica due to its physical-chemical and 

structural properties, has shown adjuvant effect, carrying, protecting and 

delivering antigens. In this work was evaluate the effect of SBA–15 in the 

morphology and phagocytic activity of macrophages; recruitment of cells to 

lymphoid organs; expression of MHC class II and co-stimulatory molecules by 

the APCs and the influence of contact time between immunogen:SBA-15 in the 

potential for absorption and generation of specific antibodies. In vitro 

experiments showed that different concentrations of SBA-15 do not affect the 

morphology or macrophage activity and cells integrity were maintained up to 96 

hours; moreover, higher concentrations [5 mg/mL] do not modify its phagocytic 

activity. SBA-15 induces the recruitment of macrophages, dendritic cells, CD4+, 

CD8+ and B220+ to the draining lymph nodes, increasing the expression of 

CD40, CD80, and CD86 molecules. Analyses of antibody production showed 

that the contact immunogen:silica is important for adsorption and improves the 

immune response. These results confirms the non-toxicity of SBA–15 and 

suggest that the adjuvanticity of SBA-15 is related to its ability in antigens 

adsorption and release to APCs, directly influencing the development of the 

immune response. Some of the results presented in this study were published 

in Vaccine – DOI:10.1016/j.vaccine.2010.09.087. 

 

Key words: Adjuvant. Mesoporous Silica SBA–15. Antigen Presenting Cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Adjuvantes 

 

O avanço da biologia molecular e biotecnologia, somado ao melhor 

entendimento dos processos infecto-contagiosos, bem como sobre os 

mecanismos de imunidade protetora, permitiram o desenvolvimento de vacinas 

utilizando peptídeos sintéticos e proteínas recombinantes que, por serem 

pouco imunogênicos, requerem a adição de adjuvantes ou sistemas 

carreadores para a ativação efetiva das células apresentadoras de antígenos 

[APCs] e linfócitos T (GUPTA et al., 1993).  

Adjuvantes são substâncias que amplificam e/ou modulam a 

imunogenicidade intrínseca de um determinado antígeno (EDELMAN; 

TACKET, 1990); também são capazes de modular a resposta imune em 

indivíduos constitutiva ou eventualmente maus respondedores, tais como 

idosos, imunossuprimidos, e aqueles submetidos a condições de subnutrição e 

de insalubridade.  

Devido à diversidade química, estrutural e funcional, esses compostos 

agem através de diversos mecanismos incluindo: liberação lenta e/ou 

controlada de antígenos; proteção contra a proteólise e liberação direcionada 

para os tecidos linfóides associados à mucosa [GALT]; ativação e/ou 

modulação de células imunocompetentes tais como células dendríticas [DCs] e 

linfócitos, facilitando o reconhecimento e apresentação antigênica para a 

indução de resposta imune e geração de memória efetiva, além da indução de 

estímulos inflamatórios (DEGEN; JANSEN; SCHIJNS, 2003; McCLUSKIE; 

WEERATNA, 2001; EDELMAN, 2002).  

Dentre as substâncias com potenciais adjuvantes já descritas 

encontram-se as emulsões de água em óleo, surfactantes naturais e sintéticos, 

géis minerais e produtos bacterianos (BREWER, 2006). No entanto, os sais de 

hidróxido e fosfato de alumínio; a emulsão óleo em água [MF-59], bem como a 

combinação do mono–fosforil de lipídio A com alumínio [AS04] são os mais 

utilizados em humanos (ULMER; VALLEY; RAPPUOLI, 2006; PODDA; DEL 

GIUDICE, 2003; VERNACCHIO et al., 2002). Outros como, Adjuvante 

Incompleto de Freund [AIF], Mycobacterium vaccae, fatores de 
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crescimento/citocinas, seqüências de CpG, muramil tripeptídeo [MTP] e 

lipossomos (SMITH, et al., 2003; ARKWRIGHT; DAVID, 2001; CEBON, 2003; 

DRANOFF, 2002; WEINER, 2000; ALVING, 2002; DE ALMEIDA, et. al., 2006; 

QUINTILIO et al., 2009) estão em fase préclínica de desenvolvimento, 

enquanto a saponina QS-21 (WAITE et al., 2001) encontra-se em etapa de 

ensaios clínicos. 

Os derivados de alumínio compõem a maioria das vacinas bacterianas e 

virais licenciadas para uso em humanos; no entanto, esses adjuvantes induzem 

resposta imunológica qualitativamente direcionada quanto à classe de linfócitos 

T auxiliares [TH2], caracterizada pela produção de citocinas IL–4 e IL–5, 

ativação e expansão de células B antígeno–específicas e produção de IgE por 

indução e ativação da população de eosinófilos Gr1+ [produtores de IL–4] 

(LINDBLAD, 2004; JORDAN, 2004; WANG; WELLER, 2008). Após emprego 

desses adjuvantes, têm sido relatadas reações locais adversas como eritema, 

nódulos subcutâneos, hipersensibilidade de contato, além de inflamação 

granulomatosa (ERODOHAZI; NEWMAN, 1971; COLLIER; POLAKOFF; 

MORTIMER, 1979; CLEMMENSEN; KNUDSEN, 1980; FROST et al., 1985; 

STRAW et al., 1985). 

Diante desses relatos e pela importância das vacinações para a saúde 

pública, tornam-se relevantes os estudos sobre estratégias racionais para o 

desenvolvimento de novos adjuvantes, passíveis de emprego em humanos, 

que sejam seguros e eficientes na melhora da imunogenicidade, na indução de 

resposta duradoura e de memória imunológica efetiva.  

 

1.2 Sílicas mesoporosas altamente ordenadas 

 

As sílicas mesoporosas são partículas de óxido de silício [SiO2] com 

estrutura porosa altamente organizada que, devido às suas propriedades físico 

-químicas e seus potenciais de aplicação em diferentes áreas, têm despertado 

grande interesse à comunidade científica e em segmentos tecnológicos. Esses 

materiais são capazes de interagir com átomos, íons e moléculas, não apenas 

em sua superfície, como também interiormente, possuindo grande 

aplicabilidade em processos de troca de íons, adsorção, catálises entre outros 
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(KRESGE et al., 1992; YANG; COOMBS; OZIN, 1997). Dentre as sílicas 

mesoporosas, a SBA-15, descrita em 1998, adquiriu importância nas áreas de 

nanotecnologia e nanobiotecnologia. Esse material é sintetizado em meio ácido 

por auto-agregação de espécies de silicato utilizando o copolímero tribloco, o 

poli–[óxido de etileno]–poli[óxido de propileno]–poli[óxido de etileno] 

[EO20PO70EO20] como agente direcionador de estrutura (ZHAO et al., 1998a, 

1998b). A SBA-15 apresenta estrutura hexagonal com poros altamente 

ordenados e interligados [aproximadamente 10 nm], paredes relativamente 

espessas e notável estabilidade térmica, hidrotérmica e mecânica (Figura 1) 

(ZHAO et al., 1998a, 1998b; MATOS et al., 2001).  

 

 

 

Figura 1 – Microscopia eletrônica de transmissão da sílica mesoporosa 
nanoestruturada SBA-15. [A] Estrutura de poros arranjados 

hexagonalmente dentro dos tubos cilíndricos de comprimento ~ 2 m. 
[B] Interior de uma partícula mostrando a macroporosidade e os 
tubos cilíndricos de sílica. Tamanho médio da partícula: 30 μm. 
Diâmetro dos poros: ~10 nm. Medidas: Laboratório Nacional de Luz 
Síncrotron [LNLS] e POLI [USP]. 

 

 

Apesar dos vários estudos utilizando essa sílica como veículo para 

diferentes substâncias, ainda não haviam avaliado a sua capacidade em 

encapsular, carrear, proteger e apresentar antígenos ao sistema imunológico.  

Trabalhos desenvolvidos há mais de duas décadas demonstraram que a 

administração de sílicas coloidais afeta a atividade das enzimas lisossomais de 

macrófagos, alterando muitas das suas funções catabólicas, como o efeito 

A B 
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bactericida. A hipótese vigente era de que, consequentemente, qualquer efeito 

de bloqueio de funções dos macrófagos propiciaria ou facilitaria a atuação de 

outras células mais eficazes quanto à apresentação de antígenos e 

desenvolvimento da resposta imune, melhorando consistentemente a produção 

de anticorpos (ALLISON; HARINGTON; BIRBECK, 1966; BECKER; 

RUDBACH, 1979; GERY; LEPE-ZUNIGA, 1984; KAMPSCHMIDT; 

WORTHINGTON; MESECHER, 1986; LOTZOVA; CUDKOWICZ, 1974; 

VOGEL; ENGLISH; O’BRIEN, 1982).  

Baseados nos resultados descritos acima e nas propriedades da sílica 

SBA-15, iniciaram-se, no Laboratório de Imunoquímica do Instituto Butantan, 

estudos sobre a viabilidade de emprego desse material como adjuvante e 

sobre seu potencial de carrear e liberar diferentes antígenos às células 

imunocompetentes, potencializando a resposta imunológica. Dessa forma, 

nosso grupo descreveu a característica adjuvante da sílica SBA-15 na indução 

de resposta de anticorpos. No primeiro estudo, a encapsulação/adsorção de 

antígenos de natureza distinta como a Intimina 1β de E. coli, proteínas do 

veneno de Micrurus e soro albumina bovina [BSA] à SBA–15 induziu imunidade 

duradoura e efetiva em camundongos geneticamente selecionados e 

isogênicos, sendo que não se observou formação aparente de granulomas, 

nem outros efeitos indesejáveis (MERCURI et al., 2006). Ainda, verificou-se 

que essa sílica foi capaz de modular positivamente a produção de anticorpos 

de camundongos geneticamente selecionados para a baixa resposta 

[Linhagem L] de duas seleções genéticas independentes – Seleções III e IVA, 

diminuindo significantemente as diferenças entre os níveis de anticorpos 

interlinhagens H – L em ambas as Seleções (CARVALHO, 2007; CARVALHO 

et al., 2010, prelo). Mais ainda, SCARAMUZZI, 2009 verificou que a imunização 

pela via oral com gamaglobulina humana [HGG] e vacina contra Hepatite A 

[Hep–A] em SBA–15 induziu aumento significativo nos títulos de anticorpos 

séricos das classes IgG e IgA e IgA secretada.  

Esses dados, em conjunto, demonstram a participação da SBA-15 na 

ativação efetiva do sistema imunológico e na geração de memória, mecanismo 

essencial para a proteção induzida por processos de vacinação.  

Em 12 de setembro de 2005 foi depositada a Patente COMPLEXO 

IMUNOGÊNICO FORMADO POR ANTÍGENOS VACINAIS ENCAPSULADOS 
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POR SÍLICA MESOPOROSA NANOESTRUTURADA, em parceria com o 

Laboratório Cristália, que recebeu o número PI 0503817-0 e, em 2009 seu 

depósito internacional [WO 07030901].  

 

1.3 Células apresentadoras de antígenos e desenvolvimento da resposta 

imune  

 

A ativação, supressão e regulação que se desenvolvem no decurso da 

resposta imune, que envolvem o discernimento do próprio e não próprio e de 

memória, dependem de sinais transmitidos por receptores presentes nas 

membranas das células, ou por moléculas secretadas pelos vários tipos 

celulares que compõem o sistema imunológico. Os linfócitos B, precursores 

dos plasmócitos secretores de anticorpos, podem reconhecer antígenos na sua 

conformação nativa por ligação direta às imunoglobulinas expressas nas suas 

superfícies. Porém, os receptores de antígenos dos linfócitos T [TCR] 

reconhecem os antígenos processados e ligados às moléculas do Complexo 

Principal de Histocompatibilidade [MHC] expressas na superfície das APCs 

(GERMAIN; MARGULIES, 1993). 

Há duas classes de proteínas ligantes de peptídeos, as MHC classe I e 

II, capazes de apresentarem peptídeos aos linfócitos T citotóxicos CD8+ [CTL] e 

aos linfócitos T auxiliares CD4+ [TH], respectivamente. Antígenos intracelulares 

são degradados por proteassomas no citosol e os peptídeos derivados ligam-

se às moléculas de classe I para serem reconhecidos pelos CTL, os quais, uma 

vez ativados, podem eliminar diretamente as células–alvo. Antígenos 

extracelulares, por sua vez, são internalizados pelas APCs e transportados 

para compartimentos ácidos vesiculares [endossoma/lisossoma] onde são 

degradados por proteinases gerando fragmentos peptídicos que são ligados às 

moléculas de MHC–II e apresentados aos linfócitos TH, que regulam a resposta 

imune (GERMAIN; MARGULIES, 1993; YORK; ROCK, 1996; WOLF; PLOEG, 

1995). Entretanto, a via clássica de apresentação antigênica restrita ao MHC 

não é exclusiva. Alguns antígenos endógenos podem ser apresentados pela 

via endógena restrita ao MHC–II enquanto, alguns antígenos exógenos, são 

capazes de induzir resposta citotóxica restrita aos de classe I (MATOUSEK; 

NEDRUD; HARDING, 1996; JONDAL; SCHIRMBECK; REIMANN, 1996). 
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As APCs – macrófagos [Mφ], DCs e linfócitos B – através do complexo 

MHC/peptídeos, moléculas coestimuladoras e produção de citocinas, são 

essenciais para a ativação e regulação da resposta mediada por linfócitos T. 

Essas células se diferenciam pela forma de captação e natureza do antígeno 

por elas apresentado, pela expressão de moléculas coestimuladoras e de 

classe II e na distribuição nos tecidos linfóides secundários. Mφ são células 

fagocíticas localizadas em vários tecidos do organismo que reconhecem os 

micro-organismos e antígenos particulados através de receptores específicos 

para padrões moleculares expressos na superfície dos patógenos [PAMPs] e, 

após estímulo via receptor passam a expressar moléculas coestimuladoras e 

MHC de classe II, podendo agir como APCs. As células B, presentes nos 

folículos linfóides, capturam e internalizam antígenos solúveis após ligação 

direta às imunoglobulinas de superfície, sendo induzidas a expressar moléculas 

coestimuladoras, passando a ter função de APCs (JANEWAY et al., 2001).  

As DCs são células altamente eficientes na apresentação dos antígenos 

aos linfócitos T e encontram–se nas formas DCs imaturas ou maduras. As 

primeiras se localizam na maioria dos tecidos não linfóides e possuem altos 

níveis de receptor de reconhecimento de patógenos [PRRs] sendo altamente 

eficazes na captura e processamento dos antígenos; durante infecção e/ou 

inflamação, migram para os órgãos linfóides, onde se tornam maduras 

aumentando a expressão de MHC classe I e II, moléculas coestimuladoras e de 

adesão, possuindo grande potencialidade de ativar os linfócitos T antígeno–

específicos. Desta forma, as DCs são consideradas sentinelas móveis do 

sistema imunológico com capacidade de iniciar e manter a resposta imune 

adquirida (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998). 

Sendo a captura do antígeno pelas APCs uma etapa importante na 

indução da resposta, as pesquisas e o desenvolvimento de sistemas 

carreadores que protejam e liberem o antígeno diretamente para as APCs, em 

especial DCs, têm recebido atenção especial (ARDAVIN, 2003; 

BANCHEREAU; STEINMAN, 1998). Para que peptídeos sintéticos, proteínas 

nativas solúveis e/ou recombinantes possam induzir a maturação das APCs 

levando a uma estimulação efetiva do sistema imune, é necessária a 

administração combinada com adjuvantes que potencializem o processamento 
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e apresentação dos antígenos aos linfócitos T, ativando-os eficientemente 

(AICHELE et al., 1995).  

Após ativação, as células CD4+ podem se diferenciar em várias 

subpopulações efetoras, incluindo as TH1 e TH2, as TH17 e as células T 

reguladoras [TReg]. No entanto, a polarização dos linfócitos TH é complexa e, 

como todo segmento da resposta imune, inclui fatores genéticos e ambientais 

como dose do antígeno, natureza do agente infeccioso, duração do estímulo 

antigênico, e das citocinas expressas no local onde as APCs encontram–se 

expostas (MOSMANN; COFFMAN, 1989a; MOSMANN; SAD, 1996b; 

O’GARRA, 1998). As subpopulações de linfócitos TH podem regular uma a 

outra, uma vez uma dominante, dificilmente reverte–se a resposta. 

A resposta TH1, efetiva nas respostas contra micro–organismos 

intracelulares, é acompanhada pela secreção de interleucina–2 [IL–2] e 

interferon– [IFN–], favorecendo respostas imunes mediadas por células, 

ativação de células CD8+ citotóxicas e a produção de anticorpos fixadores de 

complemento [IgG2a, IgG3] (MOSMANN; COFFMAN, 1989a; TRINCHIERI, 

1995). A resposta TH2 é caracterizada pela produção de IL–4, IL–5 e IL–13 

ativando células B e induzindo preferencialmente produção de anticorpos IgG1, 

IgE e IgA em camundongos e IgE e IgG4 em humanos, os quais atuam 

principalmente no controle contra helmintos e outros patógenos extracelulares 

(MOSMANN; COFFMAN, 1989a; KELLEHER; MAROOF; KNIGHT, 1999). As 

células TH17 produzem IL–17, IL–17F, IL–21 e IL-22 e estão relacionadas com 

a inflamação inicial, defesa contra bactérias e parasitas extracelulares e 

autoimunidade (MOSMANN; SAD, 1996; HARRINGTON; MANGAN; WEAVER, 

2006). Já, as células T reguladoras [TReg], uma população de células CD4+ que 

expressam naturalmente altos níveis de CD25 e fator de transcrição [Foxp3], 

controlam o balanço entre tolerância e resposta imune através da ação de fator 

de crescimento transformador β [TGF- β] e/ou IL-10, de moléculas ligadoras de 

membranas do antígeno 4 associado aos linfócitos T citotóxicos [CTLA4] e do 

receptor do fator de necrose tumoral induzido por glicocorticóide [GITR] 

(BELKAID; ROUSE, 2005). 

Muitos dos adjuvantes existentes e comumente utilizados nos protocolos 

de vacinação exercem forte influência no tipo da resposta imune a determinado 

antígeno quanto à classe de TH bem como na predominância de expressão de 
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determinado isótipo de IgG (HADJIPETRTOU-KOUROUNAKIS; MÖLLER, 

1984). O estudo de novos adjuvantes que não interfiram na polarização da 

resposta imunológica é de grande valia para o desenvolvimento de vacinas 

contra patógenos intracelulares, especialmente vírus.  

 

1.4 Camundongos Geneticamente Selecionados 

 

Linhagens de camundongos geneticamente selecionados para a 

produção máxima [High – H] ou mínima [Low – L] de anticorpos a diferentes 

imunógenos naturais foram obtidas por cruzamentos seletivos bidirecionais, 

evitando-se a consangüinidade, a partir de populações geneticamente 

heterogêneas. Oito seleções foram realizadas e, em cada uma dessas, as 

linhagens H e L divergiram progressivamente de geração a geração, e as 

separações máximas interlinhagens [limites de seleção] foram alcançadas 

entre as gerações F7 e F16 dos diferentes processos seletivos. Atingindo o limite 

de seleção, a continuidade dos cruzamentos seletivos não altera as diferenças 

interlinhagens, indicando homozigose dos alelos h nas linhagens H e dos alelos 

l nas L (BIOZZI et al., 1979).   

Durante os processos seletivos, diferentes grupos de genes foram 

afetados, possivelmente em função da complexidade do imunógeno 

selecionador e do esquema de imunização utilizado durante a seleção (BIOZZI 

et al., 1979; CABRERA et al., 1982; BIOZZI et al., 1982; SANT’ANNA et al., 

1982). Consequentemente, os fenótipos de respostas máxima ou mínima de 

anticorpos resultaram de modificações em diferentes etapas dos processos 

imunorreguladores, interferindo na potencialidade de diferentes células 

imunocompetentes. Desta forma, as diferenças fenotípicas existentes entre os 

camundongos H e L das Seleções Genéticas I, II e IV-A, obtidos segundo a 

resposta primária a eritrócitos heterólogos devem-se, principalmente, à alta 

atividade catabólica dos macrófagos nos camundongos LI, LII e LIVA (CABRERA 

et al., 1982; BIOZZI et al., 1984). Entretanto, nos camundongos H e L das 

Seleções III e IV, obtidos segundo a resposta secundária contra antígenos 

flagelares e somáticos de Salmonellae, as diferenças nas respostas de 

anticorpos devem–se, essencialmente, às modificações genéticas intrínsecas 

na potencialidade dos linfócitos (FERREIRA; GENNARI; REIS, 1985). 
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Gennari, et al. (1987) demonstraram que a administração de partículas 

de sílica coloidal, durante quatro dias consecutivos previamente à imunização 

de camundongos LIVA com eritrócitos de carneiro, antígeno altamente 

imunogênico, modulou a resposta humoral, promovendo aumento dos títulos de 

anticorpos nesses camundongos, diminuindo significativamente as diferenças 

interlinhagens HIVA – LIVA durante todo o período pós–imunização analisado 

[cerca de 40 dias]. No entanto, o tratamento com sílica não interferiu na cinética 

de produção de anticorpos de animais de linhagens de outra seleção genética, 

os HIII e LIII (SIQUEIRA et al., 1977; SANT’ANNA et al., 1982), que diferem na 

produção de anticorpos devido à potencialidade dos linfócitos.  

Esses resultados estão correlacionados com os trabalhos citados no 

item 1.2 da Introdução (ALLISON; HARINGTON; BIRBECK, 1996; BECKER; 

RUDBACH, 1979; GERY; LEPE-ZUNIGA, 1984; KAMPSCHMIDT; 

WORTHINGTON; MESECHER, 1986; LOTZOVA; CUDKOWICZ, 1974; 

VOGEL; ENGLISH; O’BRIEN, 1982), nos quais se verificou que a fagocitose de 

partículas de sílica coloidal altera funções catabólicas dos macrófagos, 

permitindo que células mais eficazes atuem na apresentação e ativação do 

sistema imune, potencializando a resposta de anticorpo desenvolvida nos L IVA.  

Estudos realizados por ocasião do Mestrado demonstraram que a sílica 

SBA-15 também foi capaz de modular positivamente a resposta imune humoral 

dos camundongos L das Seleções III e IVA, eliminando as diferenças 

interlinhagens H – L (CARVALHO, 2007; CARVALHO et al., 2010, prelo). 

Diante desse resultado, experimentos in vitro utilizando-se cultura de células 

serão de grande valia para analisarmos os efeitos dessa nanopartícula nas 

APCs.
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6 CONCLUSÃO  

 

A resposta de linfócito T a um determinado antígeno é um processo 

complexo no qual citocinas e moléculas coestimuladoras fornecem sinais que 

dirigem o desenvolvimento da imunidade adaptativa durante o contato entre 

linfócitos e APCs. Em conjunto, os resultados de fenotipagem celular nos 

órgãos linfóides, bem como a expressão de moléculas coestimuladoras e 

produção de citocinas, sugerem que a SBA–15 facilite o reconhecimento e 

captura de antígenos pelas APCs, especialmente DCs, as quais processam o 

antígeno e tornam-se funcionalmente maduras sendo eficientes na ativação de 

linfócitos T antígenos-específicos virgens dando início a geração da resposta 

imune adquirida. Ainda, as características físico-químicas e massa molecular 

do imunógeno, bem como o tempo de contato com a SBA-15, influenciam o 

grau de encapsulação/adsorção e, consequentemente, no potencial adjuvante 

dessa nanoestrutura.  
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