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RESUMO 

 

FABRIS, D. N. L. Efeitos adjuvantes de derivados da toxina termo-lábil de Escherichia 

coli (LT1) na resposta de anticorpos específicos voltados para o domínio III da 

glicoproteína e do vírus dengue tipo 2 (DENV2). 2014. 88 f. Dissertação (Mestrado em 

Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

As toxinas termo-lábeis (LT), produzidas por linhagens de Escherichia coli enterotoxigênica 

(ETEC), possuem a habilidade de aumentar a resposta de anticorpos contra antígenos  

coadministrados e modular a produção de subclasses de IgG em camundongos vacinados pela 

via de mucosa ou parenteral. Embora existam diversos estudos sobre as atividades 

imunológicas das LTs, pouco é conhecido sobre a capacidade desses adjuvantes em induzir 

diferentes padrões de glicosilação em anticorpos IgG. Desta forma, o objetivo do presente 

trabalho foi caracterizar o papel de derivados de LT (LT1, LT1-K63 e LT1-B) na modulação 

da resposta imune mediada por anticorpos com ênfase na determinação do padrão de 

glicosilação de anticorpos IgG séricos após imunização de camundongos por via parenteral 

com uma forma recombinante do domínio III da glicoproteína E do envelope do vírus do 

Dengue tipo 2 (DENV2). Avaliamos também a influência desses adjuvantes na afinidade e na 

capacidade de neutralização viral in vitro do DENV2. A LT1 induziu maior resposta de IgG 

sérico EIII-específico em camundongos imunizados pela via subcutânea. Por outro lado, em 

relação à qualidade da resposta, os anticorpos gerados em camundongos imunizados com 

LT1-K63 e LT1-B apresentaram maior capacidade de neutralização viral em comparação com 

aqueles obtidos dos demais grupos vacinais. Observamos diferentes padrões de glicosilação, 

principalmente com relação à presença ou ausência de resíduos de ácido siálico, galactose e 

fucose na estrutura dos anticorpos purificados provenientes da administração das LTs como 

adjuvantes. A deglicosilação dos anticorpos IgG antígeno-específicos obtidos da imunização 

com LT1 ou LT1-K63 resultou na maior interação desses anticorpos com a proteína EIII, 

enquanto que anticorpos deglicosilados obtidos de animais tratados com LT1-B como 

adjuvante mostraram menor reconhecimento ao antígeno em comparação com os anticorpos 

glicosilados do mesmo grupo. Nossos resultados indicam a importância dos adjuvantes no 

perfil de glicosilação de anticorpos específicos e apontam para a influência da glicosilação na 

funcionalidade desses anticorpos. Esses resultados podem ter relevância para o 

desenvolvimento de vacinas contra a dengue. 

 

Palavras-chave: Adjuvantes. Glicosilação. Toxina termo-lábil. Resposta humoral.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

FABRIS, D. N. L. Adjuvant effects of Escherichia coli thermo-labile toxin (LT1) 

derivatives in the specific antibody response directed to the E glycoprotein domain III  of 

type 2 dengue virus (DENV2). 2014. 88 p. Masters thesis (Biology of Host-Pathogen) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The heat-labile toxins (LT) produced by enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) strains have 

been intensively investigated as potential vaccine adjuvants. LT toxins show ability to 

augment antibody responses against co-administered antigens and modulate IgG subclass 

production in mice vaccinated by mucosal or parenteral routes. Despite several studies dealing 

with the immunological activities of LT derivatives, little is known about the ability of these 

adjuvants induce different glycosylation patterns of IgG antibodies. Thus, the objective of the 

present study was to characterize the role of LT derivatives (LT1, LT1-K63 and LT1-B) in 

modulating the immune responses mediated by antibodies in mice with emphasis on the 

glycosylation pattern of serum IgG antibodies after parenteral immunization with a 

recombinant domain III from the envelope glycoprotein of dengue type 2 (DENV2). We also 

evaluated the influence of these adjuvants in affinity and of virus neutralization effects with a 

DENV2 strain. LT1 induced higher EIII-specific serum IgG responses in mice immunized 

subcutaneously. On the other hand, the antibodies elicited in mice immunized with LT1-K63 

or LT1-B showed better virus neutralization effect than those derived from the other 

immunization groups. We observed different antibody glycosylation patterns, particularly 

with respect to the presence or absence of sialic acid, galactose and fucose, after 

administration of different LTs as adjuvants. The deglycosylation of antigen-specific IgG 

antibodies obtained from immunization with LT1 or LT1-K63 resulted in a greater interaction 

with the EIII protein, while deglycosylated antibodies harvested from LT1-B-treated animals 

showed lower antigen recognition than glycosylated antibodies obtained from the same group. 

Our results emphasize the relevance of the adjuvants in the antibody glycosylation  patterns  

and a possible impact in the function of these  antibodies. These findings may be relevant for 

the development of vaccines against dengue. 

 

Keywords: Adjuvant. Heat-labile Toxin. Glycosylation. Humoral response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos relacionados à imunização ativa iniciaram-se com pesquisas de Edward 

Jenner e Louis Pasteur que desenvolveram vacinas contra varíola e raiva, respectivamente, 

com base na utilização de formas patogênicas com menor potencial infeccioso (atenuação 

natural ou artificial). A maioria das vacinas utilizadas atualmente baseia-se nos conceitos 

desenvolvidos por esses pesquisadores e no princípio da inativação do agente etiológico da 

doença, alterando-se apenas a metodologia empregada para a atenuação ou inativação do 

patógeno (PLOTKIN, 2005). Com o advento da biologia molecular, foi possível desenvolver 

novos conceitos vacinais como, por exemplo, as vacinas de subunidades, que envolvem a 

utilização de proteínas recombinantes e purificadas ou peptídeos sintéticos e, portanto, 

apresentam menor reatogenicidade e maior segurança clínica para o uso em seres humanos e 

outros animais. No entanto, essa proposta vacinal não é capaz de estimular o sistema 

imunológico adequadamente quando o antígeno alvo administrado apresenta baixa 

imunogenicidade, sendo essencial a incorporação de compostos adjuvantes na formulação 

vacinal (HORA et al., 2011; PASHINE et al., 2005). 

Adjuvantes são substâncias capazes de estimular o sistema imunológico e de 

amplificar, modular ou prolongar a imunogenicidade intrínseca de antígenos alvos 

(coadministrados, conjugados quimicamente ou fusionados geneticamente), melhorando a 

eficácia das vacinas (HORA et al., 2011; MOTA; LIMA; MELO, 2006; RESENDE et al., 

2004). Os adjuvantes podem auxiliar a indução de resposta de defesa do hospedeiro por 

diferentes formas: (i) induzindo resposta inflamatória no local da inoculação pela ativação de 

células do sistema imunológico inato; (ii) aumentando o contato das células imunológicas 

com o antígeno, como por exemplo através do depósito do antígeno no local da inoculação e 

de sua liberação gradual; (iii) tornando a resposta imunológica mais rápida e duradoura pela 

indução de células imunológicas de memória; (iv) modulando a qualidade e especificidade 

dessa resposta pela ativação do sistema imunológico adquirido e pelo direcionamento da 

resposta para Th1, Th2 e/ou Th17; e (vi) induzindo imunidade de mucosa (REZENDE et al., 

2004). Apesar dessa compreensão geral sobre as atividades dos adjuvantes, existe na literatura 

carência de informações sobre os exatos mecanismos pelos quais esses compostos agem sobre 

o sistema imunológico. Poucos adjuvantes estão aprovados para uso em formulações vacinais 

dirigidas à seres humanos (Tabela 1). Várias formulações adjuvantes vêem sendo testadas em 

ensaios clínicos, e são considerados bons candidatos para o desenvolvimento de novas 

formulações vacinais utilizadas em grupos de indivíduos específicos, considerando a idade 
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(fetos, recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos) e condição (viajantes, 

pacientes com doenças crônicas, imunossuprimidos, indivíduos em condições de pobreza) 

(RAPPUOLI et al., 2011; REED et al., 2013).  

Em relação a seu mecanismo geral de ação os adjuvantes podem ser divididos em 

imunopotencializadores e em sistemas de entrega. Os imunopotencializadores atuam 

diretamente sobre as células imunológicas e dentre eles podemos citar os produtos bacterianos 

como toxinas e peptideoglicanos, citocinas e ácidos nucléicos. Enquanto 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 sais de 

alumínio, os agentes sulfactantes, as emulsões e as micropartículas sintéticas. Vale ressaltar 

que determinados compostos possuem ambas as características, funcionando tanto como um 

imunopotencializador quanto como um sistema de entrega, como por exemplo, os sais de 

alumínio (HORA et al., 2011; PASHINE et al., 2005). O sulfato de alumínio e potássio 

(Alúmen) libera gradualmente o antígeno pela formação de depósito nos tecidos, prolo ngando 

sua exposição e entrega às células do sistema imunológico. Observações mais recentes 

apontam que a formação de complexo entre o Alúmen e o antígeno aumenta sua absorção 

pelas células apresentadoras de antígeno (APC - antigen presenting cells) e permite a ativação 

de moléculas do complexo do inflamassoma: proteína receptora do tipo domínio de 

oligomerização de nucleotídeo (NOD - domain oligomerization nucleotides) com três 

domínios pirina (Nlrp3 - NOD like receptor Family pyrin domain containing 3) ou proteína 

contendo 3 domínio pirina (Nalp3 - PYD domains containing protein 3). Além disso, o 

Alúmen também atua sobre eosinófilos e monócitos (MCKEE et al., 2009; MOTA; LIMA; 

MELO, 2006; PLOTKIN, 2005; REZENDE et al., 2004). Outro exemplo de molécula com 

duplicidade de atuação adjuvante são as toxinas bacterianas. As toxinas, embora sejam 

reconhecidas como potentes imunoestimuladores, podem também funcionar como sistemas de 

entrega quando antígenos são fusionados a estas moléculas, posto que se ligam às células 

eucarióticas através da interação com receptores de superfície. 

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

alguns pesquisadores pela toxina termo- lábil (LT - heat labile toxin) da Escherichia coli 

enterotoxigênica (ETEC - enterotoxigenic Escherichia coli) e pela toxina colérica (CT - 

cholera toxin) de Vibrio cholerae. As toxinas LT e CT apresentam uma subunidade A de 27 

kDa responsável pela atividade enzimática de adenosina difosfato ribosilação (ADP -

adenosine diphosphate ribosylation) e uma subunidade B composta por cinco polipeptídios 

idênticos (11,5 kDa) estruturados em forma de um anel pentamêrico e responsável pela 
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ligação a receptores presentes na superfície das células hospedeiras (Figura 1). Ambas as 

toxinas interagem com alta afinidade ao monosialotetrahexosilgangliosídeo (GM1 – 

monosialotetrahexosylganglioside), mas apenas LT apresenta capacidade de se ligar 

fracamente a outros glicoesfingolipídeos disialogangliosídeo ((GD1a - disialoganglioside), 

GD1b, GM2, dentre outros) e a receptores glicoproteicos (COX et al., 2006; FAN et al., 2000; 

LENCER et al., 1999). LT e CT possuem atividade citotóxica que se processa quando elas são 

produzidas e liberadas no lúmen intestinal. 

 

 

Tabela 1. Adjuvantes vacinais aprovados para uso em seres  humanos.
 

*Ano de licenciamento do adjuvante. Fonte: Modificado de Awate et al. (2013); Rappuoli et al. (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuvante Classe do adjuvante Composição Vacina/ doença 

Alúmen  
(1929)* 

Sal mineral 
Hidróxido de alumínio 
ou fosfato de alumínio 

Hepatite A, Hepatite B, Difteria, Tétano, 
Haemophilus influenzae do tipo b 

MF59 
(1997, Novartis)* 

Emulsão óleo em 

água 

Escaleno, polissorbato 

80 (Tween 80), trioleato 
de sorbitano 

Fluad® (influenza), 

Focetria® e Celtura® (influenza H1N1), 
Aflunov® (influenza H5N1) 

AS04 
(2005, GlaxoSmithKlyne)* 

Agonista de TLR4 
adsorvido em 

Alúmen 

Monofosforil Lipídio A 
Hidróxido de alumínio 

Cervarix
TM

 (papiloma vírus humano HPV), 

Fendrix® (Hepatite B) 

AS03 
(2009, GlaxoSmithKlyne)* 

Emulsão óleo em 
água 

Escaleno, Tween 80 e 
α-tocoferol 

Pamdremix® e Prepandix® (Influenza) 

Virossomos  
(2000, Berna Biotech)* 

Lipossomos 
Lipídeos, 

hemaglutinina 

Inflexal®V e Invivac® (Influenza), 

Epaxal® (Hepatite A) 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura da toxina termo-lábil de Escherichia coli enterotoxigênica. 
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 

pentamêrico. Fonte: Modificado de Salmond et al. (2002). 
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Inicialmente, as toxinas se ligam a receptores GM1, são endocitadas e translocadas por 

transporte vesicular do complexo de Golgi para o retículo endoplasmático. Durante este 

processo ocorre a clivagem proteolítica e a redução da ponte de dissulfeto por ação da enzima 

dissulfeto isomerase entre os domínios A1 e A2 das holotoxinas. O fragmento A1 

enzimaticamente ativo e livre no citoplasma atua transferindo o radical ADP-ribosil do 

cofator dinucleotído de nicotinamida e adenina (NAD+- nicotinamide adenine dinucleotide) 

para a subunidade alfa da proteína estimulatória (Gsα - α-subunit of the stimulatory G protein) 

ligante de guanosina trifosfato (GTP - guanosine triphosphate). Uma vez ativada, a proteína 

G associa-se ao complexo enzimático adenilatociclase, resultando em sua permanente 

estimulação e aumentando, consequentemente, os níveis de monofosfato cíclico de adenosina 

(AMPc - cyclic adenosine monophosphate) intracelular. Assim a proteína quinase A (PKA - 

protein kinase A) dependente de AMPc é ativada pelo AMPc, direcionando fosforilação 

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

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

O acúmulo de íon e água no intestino caracteriza a diarreia aquosa desencadeada por LT e  CT 

(KNUTTUN et al., 1987; NATARO; KAPER, 1998).  

A ação fisiológica das LTs tem sido até o momento a base para a compreensão de sua 

atividade adjuvante, posto que essas toxinas induzem produção de prostaglandinas e 

leucotrienos, que estão envolvidos em processos pró- inflamatórios, e produção de AMPc, que 

é um regulador universal de função celular (NATARO; KAPER, 1998; PETERS-GOLDEN, 

2009). O AMPc 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 et al., 2010; KAMMER, 1988). Originalmente, AMPc 

foi descrito como ativador exclusivamente da proteína PKA, no entanto observações mais 

recentes demonstraram seu efeito regulador sobre outros sensores como proteína trocadora 

diretamente ativada pelo AMPc (Epac - Exchange protein directly activated by cAMP). De 

modo geral, PKA e Epac promovem proliferação e sobrevivência celular, aprendizagem e 

formação de memória imunológica. Além disso, os efeitos isolados ou combinados de PKA e 

Epac podem 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 (GRANDOCH et al., 2010; PETERS-GOLDEN, 2009). No caso da 

ação de LT sobre o sistema imunológico, os estímulos adicionais estão relacionados à porção 

não enzimática da proteína. A ligação da subunidade B a receptores gangliosídeo 

(glicoesfingolípídios) pode induzir alterações na composição dos agrupamentos de lipídios 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guanosine_triphosphate
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associados a proteínas em micro domínios da membrana externa (rafts de lipídeos), 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; MILJAN; BREMER, 2002). Outras regiões 

reguladoras presentes na LT são também associadas com o efeito adjuvante, posto que foi 

relatada a existência de mutantes de LT produzidos em laboratório com atividades 

enzimáticas e de ligação ao GM1 preservadas, mas com efeito adjuvante reduzido (FRASER 

et al., 2003; HAJISHENGALLIS et al., 2005; RYAN et al., 2000). O conjunto das 

propriedades imunomoduladoras dos domínios e subunidades de LT geram seu potencial 

adjuvante. Permanece ser esclarecido, no entanto, o modo pelo qual essas atividades de 

regulação imunológica se equilibram e se integram. Este conhecimento é essencial para a 

manipulação adequada e precisa desse produto bacteriano como adjuvante vacinal. 

Assim, a LT possui um importante papel na patogenicidade de ETEC como também 

representa uma interessante molécula do ponto de vista biotecnológico, particularme nte no 

desenvolvimento de vacinas. LT induz potente resposta imunológica humoral e celular 

quando administrada por vias de imunização parenteral, transcutânea e de mucosa. Apesar do 

mecanismo adjuvante dessa toxina não estar completamente esclarecido, sabe-se que promove 

a ativação de células B e induz forte resposta de IgG sérico e IgA secretado (S-IgA) na 

mucosa, associados com a presença de células T auxiliares grupo de diferenciação (CD - 

cluster of differentiation) 4+ (resposta mista de linfócitos T auxiliares (Th - T helper) 1/Th2) e 

CD8+ antígeno-específico e produção de interferon gama (IFN-γ - interferon gamma), 

interleucina 4 (IL-4), IL-5, IL-6 e/ou IL10. Além disso, essas toxinas promovem a maturação 

de células dendríticas (DCs - dendritic cells) aumentando a sua capacidade de apresentação de 

antígeno via expressão de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC - 

major histocompatibility complex) classe II e moléculas co-estimulatórias CD80 e CD86 

(BRAGA et al., 2014; FREYTAG; CLEMENTS, 2005; FUJIHASHI et al., 2002; GIULIANI 

et al., 1998; HAAN, 1999). Em estudos realizados por Brereton e colaboradores (2011),  

verificaram que a toxina LT é capaz de induzir a produção de citocina IL-17 por DCs ativadas 

em ensaios in vitro e in vivo quando coadministrado com o antígeno, através da indução da 

produção de IL-1β via ativação dos componentes do inflamassoma caspase 1 e Nlrp3 em DCs 

que promovem o desenvolvimento de células Th17. 

A principal limitação no uso dessas enterotoxinas como adjuvantes em formulações 

vacinais dirigidas para humanos é obviamente o efeito tóxico desencadeado até mesmo 

quando pequenas doses são administradas por via de mucosa ou parenteral (FREYTAG; 
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CLEMENTS, 2005). Por isso, vários grupos de pesquisa investiram em estudos que gerassem 

mutantes de LT atóxicos ou atenuados. A LTK63 é um exemplo de um desses mutantes 

atóxicos e apresenta a substituição de uma serina por uma lisina na posição 63 da subunidade 

A, região onde o NAD+ interage com a toxina para que o ADP-ribosil possa ser transferido 

para a proteína Gsα (DI TOMMASO et al., 1996). O uso de LTK63 como adjuvante pelas 

vias de mucosa ou parenteral induz aumento da migração de células dendríticas e macrófagos  

para o centro germinativo do baço, estas células secretam a quimiocina 13 com domínio C-X-

C (CXCL13 - C-X-C motif chemokine 13) que atraem células B imaturas para o baço, 

resultando na ativação de células B e, consequentemente, promovendo rápida mudança de 

classes de imunoglobulinas e aumento na produção de anticorpos antígeno-específicos 

(BJARNARSON et al., 2012; OLAFSDOTTIR et al., 2007). Adicionalmente, LTK63 ativa 

linfócitos T CD4+, induzindo aumento na expressão de citocinas INF-γ, IL-4, IL-5, IL-10, IL-

12 (BJARNARSON et al., 2012; HORA et al., 2011; OLAFSDOTTIR et al., 2007; RYAN et 

al., 2000; TRITTO et al., 2007). A dose do adjuvante LTK63 pode influenciar no perfil de 

resposta imunológica gerada: doses altas podem gerar um padrão de resposta balanceado 

Th1/Th2, enquanto doses baixas induzem preferencialmente resposta Th1 (FREYTAG; 

CLEMENTS, 2005; RYAN et al., 2000). As diferenças de modulação de resposta 

imunológica de LTK63 é também observadas quanto ao padrão de subclasses de IgG induzido 

in vivo. A administração de LTK63 como adjuvante por vias de imunização parenteral e de 

mucosa também estimula a produção anticorpos IgG séricos e S-IgA antígeno-específico 

(GIULIANI et al., 1998; RAPPUOLI et al., 1999; RYAN et al., 2000).  

Outro derivado atóxico de LT que representa um promissor adjuvante, particularmente 

por via de administração parenteral, é a subunidade B de LT (LTB). Dentre os efeitos 

imunológicos gerados por LTB, podemos citar: (i) ativação de macrófagos e células 

dendríticas para processamento de antígeno e apresentação por MHC-II dos epítopos; (ii) 

indução de secreção das citocinas INF-γ, IL-2, IL-4 e IL-10, favorecendo a modulação para 

resposta Th1 e/ou Th2 dependendo da via de imunização e do antígeno; (iii) estimula ção de 

proliferação e ativação de células B, promovendo produção de anticorpos séricos e de mucosa 

e (iv) modulação das respostas mediadas por linfócitos T CD8⁺, induzindo apoptose dessas 

células in vitro e ativando-as após inoculação parenteral do antígeno fusionado a molécula de 

LTB (FRASER et al., 2003; HAAN et al., 1998; HORA et al., 2011; NASHAR et al., 1997; 

TRUITT et al., 1998). As propriedades adjuvantes de LTB dependem da via de administração 

utilizada e da forma pelo qual o antígeno é associado (coadministração, fusão genética ou 

conjugação química) (HORA et al., 2011), porém com base nos trabalhos desenvolvidos até o 
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momento não é possível estabelecer uma correlação muita clara. O que está bem definido em 

relação à imunologia de LTB é que sua capacidade de modular o sistema imunológico é 

resultante da interação com receptores GM1 presentes em células eucarióticas, incluindo 

leucócitos e linfócitos, posto que o mutante LTB-G33D (mutação na subunidade B que 

diminui a interação com receptor GM1) não foi capaz de induzir efeitos adjuvantes e perdeu 

características imunológicas expressas pela LTB selvagem (FRASER et al., 2003; HAAN et 

al., 1998; TRUITT et al., 1998; WILLIAMS et al., 1999). Além da capacidade de 

potencializar a resposta imunológica contra antígeno alvo, a LTB possui capacidade de 

imunomodulação. Em estudos empregando modelos animais para doenças autoimunes (artrite 

reumatoide induzida por colágeno e uveíte), a administração por vias de mucosa (intranasal 

ou oral) de LTB promove a proliferação de células T CD4+ CD25+ Foxp3+ regulatórias e 

secreção de citocinas como TGFβ ou IL-10, modulando o perfil inflamatório da resposta 

celular autoimune para um perfil anti- inflamatório através da indução de resposta humoral 

(BASSET et al., 2010; DONALDSON et al., 2011; LUROSS et al., 2002; RAVENEY et al., 

2008; WILLIAMS et al., 1997).  

Os estudos das respostas imunológicas humorais induzidas por LT e seus derivados 

atenuados ou atóxicos se limitaram basicamente à avaliação da potência da resposta pela 

determinação dos títulos dos anticorpos IgG sérico e S-IgA e da modulação da resposta 

através da caracterização dos perfis de subclasses de IgG (de HAAN et al., 1998; GIULIANI 

et al., 1998; SUMMERTON et al., 2009). Além disso, em alguns trabalhos o caráter protetor 

da ativação do sistema imunológico pelas vacinas foi analisado, sem, no entanto, se 

estabelecer qual aspecto da geração de anticorpos foi importante nesse processo (RYAN et al., 

1999; ZOETEWEIJ et al., 2006). Poucos pesquisadores têm explorados a funcionalidade dos 

anticorpos relacionada à afinidade e capacidade de neutralização quando as LTs são usadas 

como adjuvantes (BJARNARSON et al., 2012; KATZ et al., 1997; OLAFSDOTTIR et al., 

2007). Por isso se faz necessário um aprofundamento dos aspectos imunoduladores humorais 

desenvolvidos pelas toxinas LTs e dos mecanismos imunológicos envolvidos. 

Os anticorpos ou imunoglobulinas são glicoproteínas produzidas por linfócitos B e 

estruturalmente são formados por cadeias pesada e leve ligadas por pontes dissulfetos. Esta 

interação divide os anticorpos em duas regiões: variável - região de ligação com os antígenos 

(Fab - Fragment antigen binding), e constante – região de ligação com receptores específicos 

presentes na superfície de células do sistema imunológico (Fc - Fragment crystallizable) 

(Figura 2). Os anticorpos são divididos em cinco classes ou isotipos: IgM, IgD, IgG, IgA e 

IgE.A classe IgG é formada por quatro subclasses (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) e IgA por duas 
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subclasses (IgA1 e IgA2) (MURPHY et al., 2008). A atuação dos anticorpos é fundamental 

para a proteção do hospedeiro contra patógenos extra e intracelulares ou contra produtos 

tóxicos liberados por esses microrganismos. A funcionalidade in vivo desses componentes da 

resposta humoral adquirida depende da amplitude da resposta gerada (níveis séricos e locais) 

e da especificidade e afinidade ao antígeno alvo, bem como da participação dessas substâncias 

em processos envolvendo a atividade conjunta com os componentes da resposta imunológica 

inata. Desta interação com outros componentes do sistema imune são desencadeados 

mecanismos efetores, incluindo opsonização promovendo à ativação de células fagocíticas por 

meio da interação da porção Fc dos anticorpos a receptores específicos presentes na superfície 

destas células; citotoxicidade celular dependente de anticorpos (ADCC - antibody dependent 

cell mediated cytotoxicity), anticorpos ligam-se em antígenos presentes na superfície de 

células infectadas e promove a ativação de células matadoras profissionais (NK - natural 

killers) que por sua vez, liberam substâncias desencadeadoras de morte da célula infectada; 

ativação da via clássica do sistema complemento por meio da interação com o componente 

C1, também são capazes de ligar e neutralizar patógenos, como por exemplo, vírus impedindo 

à interação destes com células do hospedeiro e substâncias estranhas produzidas por 

microrganismos como, por exemplo, toxinas bacterianas (ABBAS; LICHTMAN, 2005; 

MURPHY et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos estudos ressaltaram a importância do padrão de glicosilação dos anticorpos 

IgG na sua estabilidade estrutural e função efetora (ARNOLD et al., 2007; JEFFERIS; 

LUND, 2002; JEFFERIS, 2005). A glicosilação dos anticorpos ocorre em processo pós-

Figura 2. Representação esquemática da estrutura dos anticorpos. As moléculas de anticorpos são formadas por duas 
cadeias pesadas (verde) e duas cadeias leves (amarelo), ligadas por pontes dissulfeto. Os anticorpos apresentam a região 

variável contendo o sítio de ligação ao antígeno denominada de Fab, e região constante Fc responsável pela interação com 

receptores específicos e presentes na superfície das células do sistema imunológico. Fonte: Modificado de Murphy et al., 

2008. 
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traducional por ação de enzimas da família glicosiltransferases presentes no retículo 

endoplasmático e complexo de Golgi. Aproximadamente 20% da glicosilação está presente na 

porção Fab, e 80% está presente na porção Fc dos anticorpos (Figura 3). As cadeias de 

carboidratos tem um importante papel na estrutura dos anticorpos, mantem a solubilidade, 

conformação estrutural, facilitam o transporte subcelullar, secreção, eliminação pelo 

organismo e particularmente influenciam nas funções efetoras dos anticorpos (ARNOLD et 

al., 2007). Os padrões de glicosilação geralmente encontrados na estrutura dos anticorpos 

apresentam um núcleo heptamérico constante contendo resíduos de manose e N-

acetilglicosamina, no qual são inseridos resíduos variáveis como, por exemplo, fucose, 

galactose e ácido siálico (Figura 4) (BÖHM et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática dos sítios de glicosilação na estrutura de anticorpos IgM, IgD, IgG1, IgA1, 

IgA2m (2) e IgE. As cadeias de carboidratos presentes na estrutura dos anticorpos podem ser do tipo N-glicosiladas (cadeias  
de carboidratos ligadas ao aminoácido asparagina) e O-glicosiladas (cadeias de carboidratos ligadas ao aminoácido serina ou 

treonina). Cerca de 20% da glicosilação está presente na porção Fab e 80% na porção Fc. Fonte: Modificado de Arnold et al.,  

2007. 
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A A glicosilação de anticorpos ocorre de maneira heterogênea e é influenciada por 

diferentes fatores como idade, sexo e condição de saúde do indivíduo (ITOH et  al., 1993; 

YAMADA et al., 1997), mas também pode ser modulada por processos de imunizações 

naturais ou artificiais. Dentro deste contexto, Guo e colaboradores (2005), com intuito de 

investigar a possibilidade de imunizações repetidas alterarem o perfil de glicosilação de 

anticorpos, analisaram a composição de oligossacarídeos N- ligados aos anticorpos IgG 

ovalbumina-específicos obtidos de camundongos previamente imunizados com diferentes 

quantidades de reforço antigênico. Como resultado, observaram que depo is de repetidas 

imunizações com antígeno, os anticorpos IgG específicos apresentaram progressivamente 

aumento do conteúdo de resíduos de fucose N-ligados à molécula, sugerindo que esta 

alteração poderia apresentar importante significância biológica. Anticorpos IgG1 humanos 

defucosilados (sem resíduos de fucose) apresentaram maior afinidade aos receptor FcγRIII 

expressos em células NK, melhorando a citotocixidade mediada pelo anticorpo (SHIELD et 

al., 2002; SHINKAWA et al., 2003). Recentemente, Silva e colaboradores (2008) 

demonstraram que anticorpos monoclonais IgG1 com maior conteúdo de ácido siálico na 

região Fc do anticorpo apresentam alta afinidade aos receptores FcγRIII expressos na 

superfície de mastócitos, o que repercutiu na capacidade dessa molécula em induzir reação 

anafilática. Além da fucose e do ácido siálico, outros carboidratos tem demonstrado 

capacidade de modulação da função efetora de anticorpos para um perfil anti- inflamatório ou 

pró-inflamatório, baseado na capacidade desses anticorpos reconhecerem receptores 

Figura 4. Composição das cadeias de carboidratos. As cadeias de carboidratos são formadas por um núcleo heptamérico 

biantenário constante, no qual, são inseridos resíduos de carboidratos: galactose (G0, G1 ou G2), ácido siálico, fucose, N-

acetilglicosamina, entre outros.  Fonte: Modificado de Böhm et al., 2012. 
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inibitórios ou estimulatórios na superfície de células da imunidade inata, respectivamente 

(Tabela 2). Tais estudos evidenciam a importância do perfil de carboidrato dos anticorpos na 

sua funcionalidade.  

A presença ou ausência de toda a cadeia de carboidrato ligada ao anticorpo também 

pode afetar sua ação efetora. Anticorpos derivados de seres humanos infectados pelo vírus 

HIV e tratados com enzima endoglicosidase PNGase F apresentaram diminuição da interação 

com receptores FcγIIIA presentes em células NK em ensaio in vitro, causando impacto na 

atividade antiviral (ACKERMAN et al., 2013). A presença de estruturas glicosiladas em 

fragmentos de cadeias variáveis (VHH - chain fragmente variable) de anticorpos de lhamas 

conferiu uma maior capacidade desses anticorpos em neutralizar a ação da toxina LT em 

ensaio in vitro (HARMSEN et al., 2009). Diante do exposto, fica evidente a importância da 

glicosilação na função dos anticorpos e a necessidade de estudos que visam esclarecer a 

influência de substância adjuvante, como LTs e seus derivados, na modulação da glicosilação 

dos anticorpos durante a sua síntese pelas células B e, consequentemente, nas diversas 

funções efetoras desenvolvidas por essas moléculas. 

 

Tabela 2. Influência dos carboidratos encontrados na porção Fc de IgG na funcionalidade desse isotipo de 

anticorpo. 

Tipo de 

carboidrato 
Presença ou 

ausência 
Perfil de modulação  

em anticorpos IgG 
Referências  

Fucose  - Pró-inflamatório 
SHIELD et al., 2002 

SHINKAWA et al., 2003 

Ácido siálico + 
Anti-inflamatório 

Pró-inflamatório 

BÖHM et al., 2012 

SILVA et al., 2008 

Galactose  - Pró-inflamatório BÖHM et al., 2012 

Manose  + Anti-inflamatório GOETZ et al., 2011 

 

 

A dengue é uma doença causada por um arbovírus pertencente à família Flaviviridae 

do gênero Flavivirus e é transmitida através do vetor conhecido como Aedes aegypti. Em 

torno de 100 milhões de pessoas de regiões tropical e subtropical são acometidas por essa 

doença e destas um milhão pode desenvolver uma forma grave da doença denominada febre 

da dengue hemorrágica (DHF - dengue haemorrhagic fever) (CARDOSA, 1998; HOLMES, 

2009). Na maioria dos casos a infecção desencadeada pelo vírus da dengue é assintomática. 

No entanto, a patologia pode se manifestar através de sinais de febre alta e intermitente, dores 

de cabeça, mialgia, artralgia, vômitos e dor abdominal aguda, podendo ser confundidos com 

sintomas gripais. Isso se deve ao fato do vírus inicialmente infec tar células musculares 



15 
 

estriadas e lisas, fribroblastos, células imatura de Langerhans (células dendríticas) e 

queratócitos. A progressão da doença afeta os linfonodos, permitindo que o vírus atinja a 

circulação linfática e sanguínea e se dissemine por todo o organismo no interior de diversas 

células imunológicas (monócitos, macrófagos, leucócitos, células dendríticas e mielóides) 

(FIGUEIREDO, 1999a; MARTINA; KORAKA; OSTERHAUS, 2009). Dessa forma, 

ocorrem os casos mais graves, que se caracterizam por coagulopatia, aumento da fragilidade e 

permeabilidade vascular, sangramentos da gengiva e aparecimento de petéquias (DHF). Com 

a progressão da DHF pode-se observar o desenvolvimento da Síndrome do Choque da dengue 

(DSS - dengue shock syndrome), onde as manifestações clínicas mais características são 

encefalite, insuficiência hepática, miocardite e coagulação intravascular disseminada, o que 

leva aos sintomas de sangramento maciço, hipotensão, acidose metabólica, leucopenia, entre 

outros (MALAVIGE et al., 2004).  

Atualmente se conhece 4 tipos de vírus da dengue (DEN1 a DEN4), que apresentam 

entre si em torno de 30 % de divergência na sequência de nucleotídeos dos seus genomas. O 

vírus da dengue é envelopado e apresenta RNA de fita simples com polaridade positiva e com 

10 genes. Após processos de tradução a partir do RNA viral é liberada uma poliproteína que 

quando clivada gera três proteínas estruturais de envelope, membrana e capsídeo (E - 

envelope protein, M – membrane protein e C – capsid protein) e sete proteínas não estruturais 

(NS1–non structural proteins, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b e NS5). A proteína E está 

presente no envelope viral e apresenta variação de sequência de aminoácidos entre os 

diferentes sorotipos, por isso é considerada um importante fator antigênico do vírus. A 

proteína E (53 kDa) é glicosilada e possui duas subunidades compostas cada uma por três 

regiões: I (presente na região central da molécula), II (maior parte do dímero) e III (porção C-

terminal responsável pela virulência). É através do domínio III que a proteína E interage com 

os receptores de superfície das células hospedeiras, permitindo a entrada do vírus por 

pinocitose (FIGUEIREDO, 1999a, b; MALAVIGE et al., 2004; PEREIRA; KUNH, 2008). 

Em relação às respostas imunológicas dirigidas contra o vírus da dengue, a resposta 

humoral apresenta papel importante tanto através dos processos de neutralização que 

evitariam a entrada do patógeno na célula hospedeira como por eventos de citotoxidade 

mediada por anticorpos que eliminaria as células já infectadas pelos vírus. Durante a infecção 

pelo vírus da dengue, a defesa do hospedeiro inicia-se com produção de anticorpos 

específicos a epítopos presentes em toda a superfície da proteína E, ocasionando neutralização 

das regiões I e II, o que impede a formação de trímeros, e da região III, que bloqueia a ligação 

do vírus a membrana celular hospedeira. São produzidos inicialmente anticorpos da classe 
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IgM, que decresce após alguns dias de infecção, e anticorpos IgG que permanecem 

detectáveis durante alguns anos. Adicionalmente, ocorre também indução de resposta 

imunológica citotóxica mediada por linfócitos T com consequente lise das células infectadas 

pelo vírus e ativação de linfócitos T auxiliares produtores de INF-γ, IL-2 e fator estimulador 

de colônias de granulócitos e macrófagos (FIGUEIREDO, 1999a; MARTINA; KORAKA; 

OSTERHAUS, 2009). No entanto, a real influência das respostas efetoras humorais ou 

celulares sobre a proteção contra a doença desencadeada pelo vírus da dengue permanece ser 

determinada. 

As ações desencadeadas pelos anticorpos podem ser moduladas pelos padrões de 

glicosilação presentes nestas moléculas. Estes padrões são influenciados pelas condições 

fisiológicas ou patológicas dos indivíduos e também podem sofrer alterações via mecanismos 

extrínsecos como processo de imunização (GUO et al., 2005; JOHNSON et al., 2013; RAJU, 

2008). As pesquisas atuais relacionadas à análise da glicosilação dos anticorpos direcionam 

seus estudos na investigação do papel destes carboidratos nas terapias com imunoglobulina 

intravenosa ou em processos inflamatórios causados por doenças autoimunes (artrite 

reumatoide, trombocitopenia autoimune), ou em processos patológicos como infecções pelo 

vírus HIV (ACKERMAN et al., 2013; ANTHONY et al., 2012; COLLIN; EHLERS, 2013; 

SHADE; ANTHONY, 2013). Atualmente, não há trabalhos publicados propondo investigar a 

influência da LT, ou de qualquer outro adjuvante, na modulação dos perfis de glicosilação dos 

anticorpos gerados, que por sua vez, possam interferir na interação específica aos antígenos e 

na habilidade dos anticorpos em ativarem células do sistema imune inato via interação com 

receptores da porção Fc. Desta forma, a caracterização dos perfis diferenciados de 

glicosilação dos anticorpos mediada por adjuvantes precisa ser investigada, para que se tenha 

um entendimento preciso das potencialidades de um adjuvante e a sua capacidade de induzir 

uma resposta humoral protetora. 
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2 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 A capacidade adjuvante da toxina LT1 e seus derivados atóxicos LT1-K63 e LT1-B 

foi avaliados 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 esses adjuvantes. Em nossos resultados verificamos 

que, além da potência e modulação da resposta humoral, a avaliação da afinidade ao antígeno 

e da capacidade neutralizante também se mostram como parâmetros importantes na 

caracterização dos efeitos adjuvantes promovidos pelas LTs. O presente trabalho demonstrou 

resultados inéditos sobre a capacidade das LTs em modular diferentes perfis de glicosilação 

presentes na estrutura de anticorpos IgG EIII-específicos, demonstrando novas abordagens 

para estudo dos mecanismos envolvidos na atividade desencadeada pelas LTs e outros 

adjuvantes. 

 Como continuidade deste trabalho, iremos avaliar a influência da glicosilação 

induzida pela administração das LTs na atividade efetora dos anticorpos IgG EIII-

específicos. Para tal, iremos verificar se a presença ou ausência das cadeias de carboidratos 

pode alterar a atividade efetora ligada à porção Fab, como a afinidade dos anticorpos IgG 

EIII-específicos ao antígeno e a capacidade de neutralização viral. Também pretendemos 

esclarecer se anticorpos IgG antígeno-específicos glicosilados e deglicosilados apresentam 

diferenças na interação com receptores Fc presentes em células U937, direcionado o vírus 

dengue tipo 2 para degradação ou mediando a entrada do vírus para dentro da célula e 

consequentemente favorecimento da replicação viral. 
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