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RESUMO 
 

BORDENALLI, M.A.Efeito da associação da sílica SBA-15 a antígenos de 
Salmonella na imunização oral de camundongos selecionados para alta e baixa 
produção de anticorpos. 2016. 67 f. Dissertação de Mestrado (Biotecnologia). 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
A sílica mesoporosa SBA-15 é uma forte candidata para uso como adjuvante por 
apresentarpropriedades vantajosas, como a capacidade de integração com 
moléculas, baixa toxicidade, boa estabilidade química, térmica e hidrotérmica. Seu 
potencial adjuvante foi demonstrado em trabalhos onde a SBA-15, associada a 
antígenos de naturezas distintas, foi capaz de induzir uma alta produção de 
anticorpos específicos quando administrados por via parenteral. Os efeitos da SBA-
15 na produção de anticorpos com imunizações realizadas exclusivamente pela via 
oral não havia sido testada. Assim, foi estudado a produção de anticorpos, tipos 
celulares no linfonodo mesentérico e produção de citocinas em camundongos 
heterogênicos selecionados para alta (HIII) e baixa (LIII) produção de anticorpos e em 
animais de fundo genético conhecido (BALB/c), após imunização oral com dois 
antígenos de naturezas distintas: LPS (antígeno T-independente) e flagelina 
(antígeno T-dependente), associados à sílica SBA-15. Os camundongos foram 
inoculados com duas doses de LPS ou flagelina de Salmonella typhimurium, 
associados ou não a SBA-15, pela via oral ou por via subcutânea. Os animais de 
todas as linhagens apresentaram IgG anti-LPS e anti-flagelina no soro, em todos os 
períodos estudados. Porém, diferenças significativas entre grupos imunizados com 
antígeno associado ou não com SBA-15 só foram encontradas nos animais BALB/c 
imunizados com flagelina, após reforço oral. Não foram detectadas IgA nem SIgA 
nos soros nem nos lavados intestinais de nenhum animal nos períodos estudados. 
Dentre os tipos de células caracterizadas nos linfonodos mesentéricos dos animais 
(células B1a, B1b, T auxiliares, T citotóxicas e células dendríticas), observou-se 
apenas um aumento de células dendríticas nos animais HIII imunizados com LPS e 
SBA-15 comparados com os animais que receberam somente LPS. Nesse modelo 
de estudo não foi possível demonstrar a ação adjuvante da sílica SBA-15 na 
imunização oral. Outros parâmetros, tais como o aumento do número de doses de 
reforço, outras doses antígenos, além de estudos comantígenos que sejam menos 
comuns à mucosa intestinal podem ser úteis para analisar um eventual efeito 
adjuvante da sílica SBA-15 na imunização oral. 
Palavras-chave: Vacinas orais. Adjuvantes. Flagelina. Lipopolissacarídeo. SBA-15. Salmonella typhimurium 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 

BORDENALLI, M.A.Effect of SBA-15 silica in association with Salmonella 
antigens in oral immunization of mice selected for high and low antibody 
production.2016. 67p. Master Thesis (Biotecnology). Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 
Ordered mesoporous silica SBA-15 is a strong vaccine adjuvant candidate because 
of its advantageous properties such as the ability to associate with molecules, low 
toxicity, and also good chemical, thermal and hydrothermal stability. It has been 
demonstrated that the association of SBA-15 with several antigens, including toxins, 
induces high production of specific antibodies when injected parenterally. 
Nevertheless it is not yet completely known the effect of the oral administration of 
antigen-associated -SBA-15 in the specific antibody response. In this work we 
studied the antibody level production, cell subsets in the mesenteric lymph nodes 
and cytokine production in mice genetically selected for high (HIII) and low (LIII) 
production of antibodies and BALB/c mice, orally immunized with Salmonella 
typhimurium LPS (T-independent antigen) or flagellin (T-dependent antigen) 
associated or not to SBA-15. Mice were inoculated twice, by oral orsubcutaneous 
route. The animals of all lineage produced anti-LPS and anti-flagellin IgG in all 
periods. Significant differences between groups immunized with antigen associated 
or not to SBA-15 were only found inBALB /c mice immunized with flagellin after oral 
boosterin different immunization schedules. We could not detect any seric or 
secretory IgA in animal sera or intestinal lavage. Among the cell types characterized 
in flow cytometry (B1a, B1b, helper T, cytotoxic T cells and dendritic cells) there was 
only an increase of dendritic cells in the lymph nodes of the animals HIII immunized 
with LPS and SBA-15 compared to animals that received LPS only. In this study 
model, it was not possible to demonstrate an adjuvant effect of silica SBA-15 after 
oral immunization. Other parameters such as increased number of booster doses, 
other antigendoses and studies with use of antigens which are less common to 
intestinal mucosa could be useful to analyze a possible adjuvant effect of silica SBA-
15 in oral immunization. 
Keywords: Oral vaccines. Adjuvants. Flagellin. Lipopolysaccharide. SBA-15. Salmonella typhimurium. 

 
 
 
 
 
 
 



1 INTRODUÇÃO 
 
1.1Vacinas orais 
 

A vacinação é uma das principais conquistas da saúde publica e o método 
mais eficaz na prevenção de doenças infecciosas, por isso é crescente a busca pelo 
desenvolvimento de novas vacinas economicamente viáveis, mais eficazes e de 
efeito duradouro. 

As superfícies mucosas são as principais vias de entrada de patógenos 
(KIYONO, AZEGAMI; 2015), por isso, o desenvolvimento de vacinas orais eficazes 
reduziria consideravelmente o número de doenças infecciosas. 

As vacinas orais tem se tornado um dos principais alvos de pesquisa por 
apresentarem características vantajosas como a redução de custos, a diminuição de 
efeitos colaterais, facilidade de administração, a possibilidade de imunizar um 
grande número de pessoas e menor desconforto físico (SCARAMUZI, 2013). Porém, 
alguns fatores dificultam a construção de vacinas orais eficazes. A administração 
oral de antígenos proteicos sem adjuvantes, por exemplo, não é capaz de estimular 
respostas de mucosa específicas eficientes, devido ao ambiente hostil do trato 
gastrointestinal que, além de possuir mecanismos de depuração (ação peristáltica e 
secreção de muco), contam com ácidos gástricos e enzimas digestivas que podem 
degradar os antígenos, alterando seus epítopos, e assim prejudicar sua 
imunogenicidade. Além disso, parte da vacina administrada por via oral é eliminada 
nas fezes, diminuindo o tempo de exposição do antígeno na mucosa (SHALABY, 
1995). 

Atualmente, a maioria das vacinas disponíveis para uso em humanos é 
administrada por via parenteral, que é eficaz na indução de respostas imunológicas 
sistêmicas, mas pouco indutora de resposta imune específica para patógenos de 
mucosa. Por outro lado, a vacinação de mucosa com veículos de distribuição 
apropriados ou co-administrada com adjuvante induz com sucesso 
tantorespostassistêmicascomoespecíficas de mucosa, o quetorna a vacinação oral 
um instrumento valioso na proteção contra inúmeros patógenos (AZEGAMI, 2014). 

Uma vacina oral eficaz deve ser facilmente internalizada na mucosa e ser 
capaz de estimular resposta efetora específica, como a produção de células B de 
memória, células T e respostas de anticorpos de longa duração (HOWE; 



KONJUFCA, 2015). A resposta de anticorpos locais, produzidos por essa via de 
imunização, pode ser determinante para conferir proteção contra patógenos das 
mucosas, como o vírus do papiloma humano (HPV), vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), rotavírus, norovírus, Mycobacterium spp e outros (HERREMANS et 
al., 1999). 
 
1.2 Adjuvantes 

 
O termo adjuvante originou-se da palavra em latim adjuvare que significa 

ajudar (COX; COUTER, 1997; GUPTA; SIBER, 1995; SCARAMUZZI, 2009). São 
substâncias que tem a função de aumentar a imunogenicidade do antígeno, e assim 
potencializar o efeito da vacina induzindo respostas imunes específicas duradouras 
(GUPTA; SIBER, 1995). Além disso, são utilizadospara reduzir a dose de antígeno 
necessária para gerar uma resposta protetora e eficaz (GALLIHER-BECKLEY et al., 
2015). 

O interesse em desenvolver adjuvantes é antigo. Em 1925*e 1926†, Ramon 
apud Mota (2006) demonstrou que adicionando ágar, sais metálicos, óleo, lectina ou 
saponina às vacinas era possível aumentar os níveis de anticorpos contra toxinas 
tetânica e diftérica. Desde então, os adjuvantes têm recebido grande atenção. 

O hidróxido de alumínio (Al(OH)3) é o adjuvante mais comumente utilizado,é 
considerado seguro e atualmente compõe várias vacinas veterinárias e humanas. No 
entanto, estudos recentes demonstraram ineficácia do Al(OH)3para vacinas contra 
diversos patógenos (ALVING et al., 2012). É estimulador de fortes respostas do tipo 
TH2 estimulando secreção principalmente de IL-4 e IL-5 e baixas respostas TH1, o 
que faz do Al(OH)3 um adjuvante pouco eficaz contra doenças virais e bactérias 
intracelulares (COX; COUTER, 1997).Além disso, podecausar alguns efeitos 
colaterais, como nódulos subcutâneos, eritema, inflamação granulomatosa e 
hipersensibilidade de contato, pois tende a induzir uma grande quantidade de 
macrófagos e neutrófilos para o local de administração(GOTOet al., 1997). Ainda, 
atraem eosinófilos, estimulando a produção de IgE e consequentemente 
aumentando o surgimento de doenças alérgicas (COGNE et al., 1985). 
                                                           *RAMON, G. Surl'augmentationanormale de l'antitoxine chez leschevauxproducteurs de sérum antidiphtérique. 
Bulletin de laSocieté Central deMedecineVeterinaire, v. 101, p. 227-234, 1925. †RAMON, G. Procédures pour acroître la production desantitoxines. Annales de l’Institut Pasteur, v.40, p. l-10, 
1926. 



Os adjuvantes podem atuar em cinco caminhos: (1) imunomodulação, que se 
refere à capacidade de regulação do sistema imunológico através de modificação na 
rede de citocinas secretadas e inibidas; (2) apresentação, queserefereà capacidade 
de manter a integridade do antígeno e apresentá-lo as células efetoras, e como 
consequência, estimular a produção duradoura de anticorpos neutralizantes; (3) 
indução de linfócitos T citotóxicos, facilitando a incorporação ou persistência de 
peptídeos apropriados dentro do complexo principal de histocompatibilidade classe 1 
(MHC I); (4) liberação ou entrega do antígeno, que se refereà capacidade de liberar 
o antígeno para as células apresentadoras de antígeno; (5) efeito depósito, que 
possibilita a liberação do antígeno por curto ou longo prazo (COX; COULTER, 1997). 
 
1.3 Linhagens de camundongos HighIII e LowIII 
 

As linhagens de camundongos High e Low foram obtidas através seleção 
genética bidirecional para bons e maus produtores de anticorpos a partir de 
acasalamentos não consangüíneos entre quatro colônias de camundongos Swiss. A 
seleção genética bidirecional permitiu, após gerações, o acumulo e fixação dos 
genes envolvidos no efeito de alta e baixa produção de anticorpos, assim, atingindo 
a separação fenotípica máxima entre as linhagens (BIOZZI et al., 1979).  

A seleção I foi obtida considerando-se a resposta primária a eritrócito de 
carneiro e de pombo, em gerações alternadas (BIOZZI etal., 1979). Na seleção II 
considerou-se a resposta primária a eritrócito de carneiro, mas aguardando um longo 
período para a imunização das gerações consecutivas (FIENGOLD et al., 1976). Em 
1976, Siqueira e colaboradores, selecionaram camundongos considerando a 
resposta secundária a antígenos flagelares (seleção III) e somáticos (seleção IV) de 
Salmonella typhimurium e Salmonella oranienburg. A partir de uma população F2 da 
seleção IV, a IV-A foi obtida considerando a resposta secundária a eritrócito de 
carneiro (CABRERAetal., 1982). Na seleção V considerou-se a reposta secundária a 
soroalbumina bovina e gamaglobulina de coelho (PASSOS et al., 1977). 

Em todas as linhagens, as diferenças entre High e Low não se limitam apenas 
ao antígeno utilizado no processo de seleção. Porém, esse efeito de resposta 
multiespecífico foi mais intenso nas linhagens I e III (BIOZZI et al., 1979; SIQUEIRA 
et al., 1977). 



Alguns trabalhos foram realizados para melhor compreender os mecanismos 
envolvidos na resposta imunológica dessas linhagens. 

Sbrogioet al. (2004) demonstrou em seu trabalho a diferença na produção de 
anticorpos entre as linhagens HighIII (HIII) e LowIII (LIII) após imunizações oral e 
intraperitoneal com Salmonella typhimurium ou Samonella Dublin. Verificou que os 
animais selecionados para alta produção de anticorpos (HIII) apresentaram títulos 
superiores quando comparados com LIII. 

Aguera (1982) e Carvalhães et al. (1986) demonstraram em seus trabalhos 
que a linhagem HIII é mais resistente a infecção parasitária pelo Schistosoma 
mansoni e fungica pelo Paracoccidioide Brasiliensis. Maior resistência nessa 
linhagem também foi observada contra toxoplasma gondii (SIQUEIRA et al., 1985) e 
pelo vírus da raiva (DE FRANCO et al., 1996). 

Em relação às células TCD4+, TCD8+ e linfócitos B nos linfonodos, HIII e LIII 
não apresentam diferenças basais (REIS et al., 1989), assim como também não há 
diferença na atividade macrofágica entre as linhagens (REIS te al., 1992). 
Entretanto, no decorrer de uma inflamação, os HIII possuem linfócitos B com 
capacidade maior de ativação, apresentação de antígenos e, consequentemente, 
produzem quantidades maiores de anticorpos (DE FRANCO et al., 1996; 
SANT’ANNA et al., 1982). 

Os camundongos HIII, tratados com pristane, substância utilizada para 
indução de artrite experimental, apresentam quantidades maiores de linfócitos T regs 
que a linhagem LIII(ROSSATO, 2011). Ainda, os HIII, produzem quantidades maiores 
de citocinas IL-1, TNF-α e IL-6 após inoculação de LPS de Salmonella typhimurium 
(TREZENA et al., 2002) 
 
1.4 Sílica Nanoestruturada SBA-15 
 

As sílicas mesoporosas nanoestruturadas são partículas de óxido de silício 
com estrutura organizada que permite sua integração com átomos, íons e moléculas. 
Possui propriedades muito atraentes, como boa estabilidade química, térmica, 
hidrotérmica, mecânica e baixa toxicidade (KRESGE et al., 1992; MATOS et al., 
2001; YANG, 1997).  



A SBA-15 foi descrita em 1998, e desde então, tem ganhado importância nos 
estudos de nanotecnologia. Esse material é sintetizado em meio ácido utilizando um 
copolímero tribloco, o poli-(óxido de etileno – poli-(óxido de propileno) – poli-(óxido 
de etileno) (EO20PO70EO20) responsável pela organização da polimerização de 
espécies de silicato que formam a sílica SBA-15 (MATOS et al., 2001; ZHAO et al., 
1998). 

 
Figura 1 -Sílica mesoporosananoestruturadaSBA-15. (A) Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(TEM). (B) Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM). Tamanho médio da partícula: 
30µm. 
Fonte: (SCARAMUZZI et al., 2011)  

Nos últimos anos diversas formulações de adjuvantes foram desenvolvidas, 
mas poucas foram testadas clinicamente e a maioria nunca foiaceita para a 
vacinação devido à toxicidade e os efeitos colaterais. 

Há diversos trabalhos que utilizaram a sílica SBA-15 como um veículo de 
entrega de drogas como betametasona (GHASEMNEJAD et al., 2015) 
acetaminofeno, progesterona, e estavudina (GORDON et al., 2015) e ibuprofeno e 
heparina (WAN et al., 2016), mas sua capacidadede transportar e liberar 
imunógenos, ativando eficientemente o sistema imunológico, ainda não havia sido 
testada. Foi no laboratório de Imunoquímica do Instituto Butantan que se iniciaramos 
estudos com esse material a fim de investigar sua capacidade de atuar como 
adjuvante de vacinas. 

No primeiro estudo, em 2006, Mercuri et al. verificou que camundongos 
BALB/c e camundongos geneticamente selecionados pra baixa produção de 
anticorpos (LIII), imunizados pela via subcutânea com Intimina 1β recombinante 



(Int1r)  de Escherichia coliou com veneno total de serpente (Micrurus Ibiboboca), 
encapsulados a SBA-15, tiveram aumento significativo de anticorpos em 
comparação com os animais que receberam os mesmos antígenos em adjuvante 
incompleto de Freud (AIF) ou  Al(OH)3. Ainda nesse trabalho, foi possível verificar 
uma melhor indução de memória com a sílica mesoporosa SBA-15. Resultados 
semelhantes foram obtidos por Carvalho et al. (2010) onde a sílica também 
aumentou a resposta de anticorpos em camundongos LIII e LIVA após imunização 
com soro albumina bovina (BSA) por via oral e intramuscular, sem grande alteração 
em HIII e HIVA. O efeito adjuvante da SBA-15 também foi demonstrado no trabalho de 
Scaramuzzi (2011) onde camundongos BALB/c apresentaram títulos altos de SIgA e 
IgG1 após serem imunizados por via oral ou subcutânea com proteína recombinante 
do vírus de hepatite B (HBsAg) adsorvida em sílica.Ainda nesse trabalho, foi 
demonstrado que, ao contrário do Al(OH)3que estimula principalmente resposta TH2 
e pouca indução de respostas mediadas por células, a sílica nanoestruturada SBA-
15 permite o desenvolvimento de uma resposta imune equilibrada, eficiente e 
específica. Kupferschmidt e colaboradores (2014), também demonstraram o efeito 
adjuvante da sílica SBA-15, onde camundongos BALB/C imunizados pela via 
subcutânea com ovoalbumina (OVA) associada à SBA-15 apresentaram níveis 
maiores de IgG1 quando comparados aos grupos imunizados com OVA+AL(OH)3. 

Além dos trabalhos que demonstraram seu potencial como adjuvante, a SBA-
15 foi capaz de diminuir a toxicidade da toxina diftérica na imunização de cavalos 
(comunicação pessoal). 

Considerando esses resultados, a sílica SBA-15 mostra-se como um grande 
potencial para atuar como um adjuvante de mucosa. 

 
1.5 Tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal 

 
A superfície mucosa funciona como primeira linha de defesa contra patógenos 

e representa o maior órgão linfóide do corpo. O sistema imune de mucosa (SIM) é 
dividido em dois componentes principais: tecido linfóide associado à mucosa 
(MALT), onde a resposta antígeno específica se inicia; e lâmina própria (LP), que é o 
local da fase efetora da resposta imune adaptativa (WANG, et al., 2014).  

O sistema imune de mucosapossuicaracterísticas imunológicas complexas 
que o torna único frente ao sistema imune sistêmico(WANG et al., 2012). 



O tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal (GALT) inclui as placas de 
Peyer e os folículos linfóides e tem papel importante na resposta antígeno- 
específica no intestino. É uma rede integrada de tecidos, células linfóides e não 
linfóides e moléculas efetoras, incluindo os anticorpos, quimiocinas e citocinas que 
atuam na resposta a patógenos invasores e antígenos entregues durante a 
vacinação (LAMICHHANE et al., 2014). 

A imunidade humoral no intestino é caracterizada principalmente pela grande 
produção de IgA e pequenas quantidades de IgM e IgG. A IgA secretada é 
transportada através das células epiteliais para o interior do lúmen intestinal. Esses 
anticorpos são capazes de neutralizar microrganismos e toxinas, impedindo sua 
interação às células do hospedeiro.  

As placas de Peyer são as estruturas mais relevantes do GALT com 
distribuição irregular ao longo do intestino delgado.Constituem um centro 
germinativo contendo linfócitos B, células T auxiliares (CD4+),células T reguladoras, 
células dendríticas foliculares e macrófagos. São sítios indutores onde a maioria das 
respostas de IgA são iniciadas.  As placas de Peyer atuam principalmente na 
captura de bactérias e vírus esão cobertas pelo epitélio associado ao folículo (FAE) 
que abriga as células M (SHIMA et al., 2014). As células T presentesna lâmina 
própria e a região intraepitelial do intestino parecem também derivar das placas de 
Peyer (BUENO; PACHECO-SILVA, 1999).  

As células M possuem microvilosidade reduzida, alta atividade de endocitose, 
glicocalix fino, lisossomos dispersos e bolsas basolaterais contendo fagócitos 
mononucleares e linfócitos (WANG et al., 2012). Sua principal função é transportar, 
através da barreira epitelial, diferentes substâncias do lúmem intestinal para as 
células apresentadoras de antígenos (APCs), como as células dendríticas, que 
fazem a apresentação pelo MHC classe I ou II para as células T (SHIMA et al., 
2014). 

As células dendríticas podem capturar antígenos do lúmem intestinal através 
da projeção de dendritos entre as células epiteliais, chamados dendritos 
transepiteliais (TEDs). Elas interagem com linfócitos T e B ou migram para os 
linfonodos mesentéricos onde farão a apresentação dos antígenos proteicos para as 
células T virgens, para a geração de células T antígeno-específicas, incluindo TH1, 
TH2, TH17 e células T citotóxicas, sendo que esse processo ocorre sob influência de 



receptores de quimiocinas, especialmente o CCR7 (Figura 2) (MCNAMEE et al., 
2014). 

Nos linfonodos mesentéricos, local onde ocorre a coleta de antígenos trazidos 
pela linfa dos intestinos, ocorre também a diferenciação de células B virgens em 
células secretoras de anticorpos, como plasmócitos secretores de IgA, e o 
desenvolvimento de células T efetoras e T reguladoras. As células que se 
diferenciam nos linfonodos geralmente vão posteriormente residir na lâmina própria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 -Esquema ilustrativo dos componentes do sistema imune de mucosas no intestino. 

Fonte: (ABBAS et al., 2011). 
 Os linfócitos B1 são componentes essenciais no sistema imune de mucosas, 
e são ativados por diferentes ligantes bacterianos e virais, sem a necessidade de 
sinais co-estimuladores e de outros fatores imunológicos. Essa capacidade permite 
proteção rápida contra agentes patogênicos. A interação precoce dessas células 
com antígenoresulta na produção de anticorpos IgG e IgA  (MARTIN et al., 
2001).São subclassificados em B-1a e B-1b. As células B-1a oferecem proteção 
contra infecçoes bacterianas, enquanto a B-1b reponde principalmente a antígenos 
T- independentes, mas independentemente do tipo de antígeno, funciona como a 
primeira fonte de anticorpos (MARTIN et al., 2001) 
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O epitélio mucoso produz substâncias e abrigatipos celulares como células 
dendríticas e macrófagos, que são capazes de montar respostas antivirais e anti-
inflamatórias, induzidas principalmente pelo Receptor de Reconhecimento de Padrão 
(PRR), após o reconhecimento de PAMPs (Padrões Moleculares Associados a 
Patógenos) (AKHMATOVA et al., 2014) 

Os PRR,entre eles os chamados Toll-likereceptors (TLR), reconhecem uma 
variedade de PAMPs de microrganismos patogênicos. Existem nove TLRs funcionais 
em humanos, denominados TLR1 ao TLR9. Os ligantes reconhecidos pelos TLR são 
diversos e incluem produtos de todas as classes de microrganismo, como por 
exemplo LPS, ácido lipoteicoico e flagelina. Também são ligantes de TLR produtos 
virais, como RNA de fita dupla e RNA de fita simples, e polissacarídeos ricos em 
manoses, presentes em fungos. Esses receptores estão presentes em vários tipos 
celulares como, leucócitos, células epiteliais, endoteliais e musculares, e sua 
sinalização pode levar a ativaçãovários fatores de transcrição como NF-ĸB (Fator 
nuclear kappa B) e IRFs (Fator regulatório de Interferon), como IRF-3, IRF-5 e IRF-7. 
O NF-ĸBestimula muitas das moléculas necessárias às respostas inflamatórias, 
como citocinas inflamatórias (TNF e IL-1), quimiocinas (CCL2) e moléculas de 
adesão endotelial. Os IRFs também promovem a produção de citocinas 
inflamatórias, além de interferons do tipo α e β, importantes para o desenvolvimento 
de resposta inata antivirais. Ainda, a ativação de TLR tem como resultado o aumento 
de expressão de moléculas coestimulatórias (KAISHO; AKIRA, 2006). 

Além dos TLR, os Nod-likereceptors (NLR) também são capazes de 
reconhecer PAMP de agentes patogênicos. Mas ao contrário dos TLRs, os NLRs 
são sensores presentes no citoplasma que sinalizam em resposta a patógenos 
intracelulares. São encontrados em células imunológicas, inflamatórias e barreiras 
epiteliais. Os receptores NLR podem ser classificados de acordo com os domínios 
efetores que iniciam a sinalização, chamados NLRB (NLR contendo domínio BIR), 
NLRCs (NLR contendo o domínio CARD), e NLRP (NLRs contendo o domínio Pirina) 
(LAGE et al., 2014; SELLIN et al., 2015 ). 

As moléculas NOD-1 e 2, da subfamília de NLR que contém domínio CARD, 
são expressas no citoplasma de diversos tipos celulares, e parecem ser muito 
importantes para a resposta imunológica inata contra patógenos do trato 
gastrointestinal. NOD-1 reconhece principalmente substâncias derivadas de 



bactérias gram-negativas, enquanto NOD-2 reconhece muramil dipeptídeo, molécula 
presente em bactérias gram-negativas e gram-positivas (MOTTAet al., 2015).   

Os receptores NLRs respondem aos PAMPs através da formação de uma 
plataforma composta por um complexo de proteínas, chamado inflamassoma. 

Após uma década da descoberta do inflamassoma, pouco se sabe sobre o 
complexo molecular formado pelos NLRs. Acredita-se na existência de 
inflamassomas distintos, cada um liderado por uma proteína chave da família dos 
NLRs (BOYDEN et al., 2006). Dentre os complexos conhecidos, os inflamassomas 
NLRP3 e NLRC4 são os mais estudados e melhor caracterizados. São capazes de 
ativar caspases inflamatórias, como a caspase-1, responsável pela secreção das 
citocinas IL-1β e IL-18. A importância desses complexos na resposta contra doenças 
bacterianas, virais, fúngicas e infecções por protozoários e suas influências em 
processos inflamatórios estão ganhando destaque na literatura (LAGE et al., 2014). 

 
1.6 LPS e flagelina de Salmonella typhimurium 
 

O LPS é o principal componente da membrana externa de bactérias gram-
negativas e é constituído de um lipídio complexo ligado a um polissacarídeo 
(RIETSCHEL et al., 1994; SWEET; HUME, 1996). É um antígeno denominado timo-
independente (T- independente), pois induz a produção de anticorpos sem o auxílio 
das células T, uma vez que não são apresentados através de moléculas do MHC. 

A administração de LPS ativa principalmente, monócitos e macrófagos 
através da ligação com o TLR4. Durante anos acreditou-se que o TLR4 era o único 
responsável pelas respostas induzidas por LPS. No entanto, diversos estudos vêm 
mostrando a capacidade do LPS como ativador do inflamassoma NLRP3 (KAGAN, 
2013). 

A flagelina é o componente principal do filamento,uma das três estruturas do 
flagelo bacteriano, e devido sua importância na patogenicidade de bactérias, tem 
sido alvo de muitos estudos. Além de ser ativadora do sistema inato, estimula 
também o sistema adaptativo, e por isso tem se tornado grande alvo de pesquisas 
para o desenvolvimento de vacinas (DATTA et al., 2003).  A flagelina 
éumantígenoproteico T dependente, ou seja, a produção de anticorpos ocorre na 
presença de células T auxiliares, são processados e aprentados pelo MHC.  



A flagelina extracelular é reconhecida pelo TLR5, mas pode ser entregue ao 
citosol celular através do sistema de secreção tipo III, presente em bactérias 
virulentas, como a Salmonella typhimurium. No citosol celular, a flagelina é capaz de 
ativar inflamassoma NLRC4 independente de TLR5. (LAGE et al., 2014). 

Considerando as vantagens da vacinação oral, os bons resultados obtidos 
nos trabalhos realizados com a SBA-15 e que as linhagens HIII e LIII são bons 
modelos experimentais para o estudo de produção de anticorpos, este trabalho tem 
como finalidade investigar se diferentes classes de antígenos (T independente e T 
dependente), associados à sílica, apresentam imunogenicidade aumentada quando 
administrados por via oral. 

Nossa hipótese é que os antígenos ligados à sílica estariam protegidos 
durante a passagem pelo estômago e seriam mais bem apresentados, gerando um 
resposta imune mais consistente, tanto para antígenos T dependentes como para T 
independentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 CONCLUSÃO 
 

Com os sistemas de imunizações, antígenos e animais utilizados neste 
trabalho, não foi possível evidenciar o potencial adjuvante da sílica nanoestruturada 
SBA-15 na imunização oral.  
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