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RESUMO 

 

SANTOS, F. A. O. Avaliação da diferença da resposta imune em camundongos neonatos 

utilizando antígenos de membrana externa de Neisseria meningitidis B complexados com 

dois diferentes adjuvantes. 2017. 92 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Os adjuvantes são moléculas, compostos ou complexos macromoleculares que aumentam a 

potência e a longevidade da resposta imune específica aos antígenos. A sua adição na 

preparação vacinal aumenta, sustenta e dirige a imunogenicidade de antígenos, modulando de 

forma eficaz respostas imunes apropriadas, reduzindo a quantidade de antígeno ou número de 

imunizações necessárias e melhorando a eficácia de vacinas em recém-nascidos, idosos ou 

indivíduos imunocomprometidos. O objetivo desse estudo foi avaliar a imunogenicidade das 

preparações antigênicas baseadas em vesículas de membrana externa (OMVs) de Neisseria 

meningitidis B complexados com dois diferentes adjuvantes, o lípide catiônico brometo de 

dioctadecildimetilamônio (DODAB-BF) e hidróxido de alumínio (HA) ou (Al(OH)3) 

utilizando a via intranasal e a via subcutânea em camundongos neonatos Swiss aplicando o 

sistema de imunização prime-booster. Como métodos de estudo foram utilizadas as técnicas 

universais imunológicas como: Immunoblot, DOT-ELISA, ELISA e ELISpot visando à 

avaliação da resposta imunológica humoral e celular de camundongos machos e fêmeas. Na 

análise por Immunoblot avaliou-se a especificidade dos anticorpos com a cepa homóloga 

B:4P:1.19,15. Por DOT-ELISA verificou-se a reatividade cruzada com DODAB-BF para 

diferentes sorogrupos (B, C, W e Y) e o mesmo não foi observado com HA. Por ELISA foram 

quantificados e comparados os anticorpos nos soros pool dos camundongos imunizados com 

DODAB-BF+OMVs e HA+OMVs para IgG, IgG1 e IgG2a. As vias de imunização utilizadas 

exibiram títulos de IgG. E ambos adjuvantes promoveram a produção de IgG1 e IgG2a. Por 

ELISpot foram analisadas as citocinas IFN-γ e IL-4 e os resultados demonstraram uma 

resposta direcionada para o perfil Th1 e Th2.  

 

Palavras-chave: Neisseria meningitidis. Camundongos neonatos. Adjuvantes. ELISpot.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SANTOS, F. A. O. Evaluation of difference immune response in neonatal mice using 

outer membrane vesicles of Neisseria meningitidis B complexed with two different 

adjuvants. 2017. 92 f. Masters thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

Adjuvants are molecules, compounds or macromolecular complexes that increase the power 

and longevity of the specific immune response to antigens. Their addition in the vaccine 

preparation increase sustains and directs immunogenicity of antigens, effectively modulating 

appropriate immune responses, reducing the amount of antigen or number of immunizations 

required, and improving the efficacy of vaccines in infants, the elderly, or 

immunocompromised patients. The aim of this study was to evaluate the immunogenicity of 

antigenic from outer membrane vesicles (OMVs) of N. meningitidis B complexed with two 

different adjuvants: DODAB-BF and aluminium hydroxide (Al(OH)3) comparing the 

evaluation of subcutaneous and intranasal route of immunization for the first time using the 

prime-boost system in outbred neonatal mice. As universal methods of antibody detection 

were used: Immunoblot, DOT-ELISA, ELISA and ELISpot aiming for the humoral and 

cellular immune response and of male and female mice. By Immunoblot analysis the 

specificity of antibodies with the homologous strain N. meningitidis B:4P:1.19,15. By DOT-

ELISA was verified the cross-reactivity with DODAB-BF to different serogroups (B, C, W 

and Y) that was not observed with alum. By ELISA the antibodies titers were quantified and 

compared in the sera of mice immunized with DODAB-BF+OMVs and alum+OMVs for IgG, 

IgG1 and IgG2a. The immunization routes used exhibited IgG titers, and both adjuvants 

promoted the production of IgG1 and IgG2a varying according to the route of immunization 

used. By ELISpot was analyze IFN-γ- and IL-4 and the results showed the response directly 

to Th1 and Th2 profile. 

 

Keywords: Neisseria meningitidis. Neonatal mice. Adjuvants. ELISpot.  

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Neisseria meningitidis 

 

 A bactéria Neisseria meningitidis, também conhecida como meningococo, é uma 

bactéria Gram negativa, aeróbia, imóvel, pertencente à família Neisseriaceae (SÁFADI; 

OSELKA, 2012).  

 A composição antigênica da cápsula polissacarídica permite a classificação do 

meningococo em 12 sorogrupos (A, B, C, E, H, I, K, L, W, X, Y e Z) de acordo com sua 

estrutura capsular, 6 deles (A, B, C, W, X, Y) causam a doença meningocócica invasiva 

(DMI) de ocorrência mundial, com variações sazonais e manifestações epidêmicas localizadas 

(HARRISON, 2015). 

 A distribuição dos sorogrupos varia geograficamente e temporalmente, sendo os 

sorogrupos A, B, C responsáveis pela maioria dos casos de DMI em todo o mundo 

(GABUTTI et al., 2015).  

 Sorogrupos B e C são prevalentes na Europa e nas Américas, sorogrupos A e C na 

Ásia e na África, sorogrupos W e Y prevalentes na América do Norte (GABUTTI et al., 2015) 

e o sorogrupo X com casos esporádicos encontrados na África subsaariana (DELRIEU et al., 

2011).  

 As variações são reflexos das propriedades patogênicas das cepas prevalentes de N. 

meningitidis, das condições socioeconômicas, ambientais e da imunidade da população 

(MCGILL et al., 2016). 

 

1.2 Doença meningocócica invasiva 

 

 A progressão da DMI é extremamente rápida e como medida preventiva e de controle 

da doença utilizam-se terapia com antibióticos e vacinas profiláticas, sendo a vacinação a 

melhor abordagem para a prevenção da DMI (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE, 2014). 

 A incidência global de infecção pelo sorogrupo B é estimada entre 20.000 e 80.000 

casos por ano (GIRARD et al., 2006).  

 A DMI ocorre tanto na forma endêmica como na forma epidêmica. O maior número 

de casos ocorre em crianças com idade inferior a 5 anos, particularmente entre 6 e 24 meses 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2005) e as sequelas como paralisia, surdez, 



 

deficiência mental, amputações e convulsões (BORROW et al., 2017) acometem de 11-19% 

dos sobreviventes (MASUDA et al., 2015). 

 A incidência da DMI no Brasil começou a ser monitorada a partir da epidemia da 

década de 70, entre 1971 e 1974, atingindo cerca de 170/100.000 habitantes/ano, causada 

pelos sorogrupos A e C. Em 1988 houve outra epidemia situada na grande São Paulo, causada 

pelo sorogrupo B que se manteve até o ano de 1990 (SACCHI et al., 1992) atingindo mais de 

17 milhões de habitantes em 38 municípios de São Paulo (MILAGRES et al., 1994).  

 Na década de 90 o sorogrupo B teve queda percentual acentuada de incidência, mas 

nos últimos 5 anos está crescendo proporcionalmente, enquanto que o sorogrupo C está 

diminuindo a sua incidência no mesmo período, porém esta ainda é alta no Estado de São 

Paulo, atingindo 55% (figura 1) (SÃO PAULO, 2017).  

 Os sorogrupos W e Y também aparecem em São Paulo, entretanto a incidência é 

baixa, em torno de 5% de acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de 

São Paulo (CVE) (figura 1) (SÃO PAULO, 2017).  

 

Figura 1 - Distribuição percentual por sorogrupos no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2017). 

 

 

 

 Atualmente, a taxa de mortalidade da doença meningocócica permanece entre 10-15% 

com taxas ≥ a 20% nos países em desenvolvimento, já a taxa de letalidade se situa entre 9-



 

12% em países desenvolvidos, sendo mais elevada em países em desenvolvimento 

(MASUDA et al., 2015).  

 

1.3 Estrutura da bactéria   

 

 A bactéria N. meningitidis possui um envoltório celular consistindo de duas camadas 

lipídicas ao lado de uma camada semi-rígida de peptideoglicana (SADARANGANI; 

POLLARD, 2010). 

 Os principais constituintes bacterianos que contribuem para a doença meningocócica 

são: polissacarídeo capsular, proteínas de membrana externa (pili, porinas, moléculas de 

adesão Opa/Opc, e moléculas de ligação ao ferro). Outro fator de virulência importante 

encontrado na membrana externa são os lipooligosacarídeos (LOS), são estruturas análogas ao 

lipopolissacarídeos (LPS) de bactérias entéricas Gram-negativas (figura 2), contendo em sua 

estrutura uma porção com atividade de endotoxina, o que promove a sepse sistêmica 

encontrada clinicamente, além de possuir papel na adesão e colonização (QUAGLIARELLO, 

2011; STEPHENS; GREENWOOD; BRANDTZAEG, 2007). 

 

Figura 2 - Estrutura capsular de proteínas de membrana externa de Neisseria meningitidis. Adaptada 

(Sadarangani; Pollard, 2010).  

  

 



 

 O polissacarídeo capsular desempenha um papel crucial na DMI. A cápsula confere 

propriedades antifagocíticas, pois permite que o meningococo escape da morte mediada pelo 

complemento, contribuindo para a sobrevivência desse na corrente sanguínea ou no sistema 

nervoso central (SNC), além de atuar como uma barreira protetora contra a dessecação 

durante a disseminação aérea entre diferentes hospedeiros (ROSENSTEIN et al., 2001; 

STEPHENS, 2009). 

 As proteínas de membrana externa (PMEs) apresentam 5 proteínas majoritárias 

classificadas de acordo com o mapeamento proteico e o peso molecular. As proteínas de 

classe 1 ou porina A (PorA) apresentam peso molecular de 44-47 kDa; classe 2-3 ou porina B 

(PorB) 33-42 kDa; classe 4 chamada também de RmpM com massa molecular de 33-34 kDa e 

classe 5 ou Opa/Opc, que são proteínas de opacidade com massa molecular de 25-30 kDa 

(POLLARD; FRASH, 2001).  

 Todas as cepas de meningococos expressam a proteína de classe 2 ou 3, mas nunca 

ambas simultaneamente, essas são agrupadas em uma única classe denominada 2-3 embora 

tenham sido observadas diferenças qualitativas e quantitativas em sua expressão (PIZZA; 

FEAVERS, 2009). 

 As PorA e PorB, expressas pelos meningococos, fornecem sinais para a indução de 

anticorpos para meningococos. A PorA é o alvo frequentemente reconhecido por anticorpos 

bactericidas presentes no soro e está sendo muito usada em estudos para vacinas 

meningocócicas, desde que se descobriu sua importância no contexto da variabilidade destas 

bactérias (PIZZA; FEAVERS, 2009).  

 As PorB são as maiores porinas presentes na membrana externa, e são capazes de se 

inserir nas membranas das células alvo para facilitar ligação e posterior invasão pelo 

meningococo (PIZZA; FEAVERS, 2009). 

 Além das proteínas majoritárias a N. meningitidis também possui proteínas reguladas 

pelo íon ferro do inglês denominada de iron regulated proteins (IRP) as quais são constituídas 

por um grupo de glicoproteínas reguladas pelo íon ferro e expressas quando N. meningitidis 

está exposta a baixa concentração ou quando o íon está ausente (PETTERSON et al., 2006).  

 As principais proteínas reguladas pelo ferro são TpbA e TbpB e estas atuam como 

receptores de transferrina, que possuem peso molecular de 93-98 kDa e 68-85 kDa 

respectivamente (PERKINS; RATLIFF; STOJILJKOVIC, 2004). 

 Outra proteína presente na superfície dos meningococos é a Neisseria adesina A 

(NadA), de alto peso molecular, de 170-190 kDa, que está associada à adesão e à invasão 

celular (POLLARD; FRASH, 2001).   



 

1.4 Classificação da bactéria Neisseria meningitidis 

 

 A bactéria N. meningitidis pode ser classificada de forma tradicional em sorogrupos 

determinados pelas diferentes estruturas capsulares de polissacarídeos; em sorotipos 

determinados pelas proteínas de membrana externa (PorB); em subtipos determinados pela 

proteína de membrana externa (PorA); e em imunotipos determinados pelo LOS. Essas 

classificações são realizadas utilizando anticorpos que reconhecem epítopos de superfície 

expostos na cápsula ou membrana externa (VAN DEUREN; BRANDTZAEG; VAN DER 

MEER, 2000).  

 Dessa forma, pode-se classificar como, por exemplo, N. meningitidis B:4:P1.19,15 

onde (B) é o sorogrupo, (4) é o sorotipo, (P1.19 e 15) é o subtipo. Essa definição facilita 

estudar a distribuição geográfica das cepas de meningococos. 

 Existe outro método de classificação baseado na identificação de sequências de genes 

altamente conservados, o teste é denominado de multilocus sequence typing – tipagem por 

sequenciamento de multilocus (MLST) (GIRARD et al., 2006). 

 

1.5 Colonização da bactéria Neisseria meningitidis no hospedeiro 

 

 O meningococo coloniza e infecta apenas a nasofaringe do homem, sendo transmitido 

de pessoa a pessoa por contato direto de secreções nasais ou orais com inalação de gotículas 

em aerossóis (SÁFADI; OSELKA; BEREZIN, 2012). O contato próximo com os pacientes 

que tem a a doença meningocócica aumenta as chances de 500 a 2000 vezes de uma pessoa 

adquirir a DMI (TZENG; STHEPHENS, 2000). 

 A capacidade de adesão às superfícies mucosas é essencial para a sobrevivência do 

meningococo. Os meningococos aderem à mucosa da nasofaringe, e nas microvilosidades 

presentes na superfície das células colunares não ciliadas, onde se multiplicam e colonizam o 

epitélio (ROSENSTEIN et al., 2001).  

 Os meningococos são capazes de se replicar intracelularmente e isso é possível, em 

parte, devido à sua capacidade de aquisição de ferro por meio de um sistema de transporte 

especializado. Este patógeno, no meio intracelular, se encontra no interior de um vacúolo e 

por um período de 18 a 40 horas é capaz de se translocar através de camadas epiteliais 

(STEPHENS, 2009). 

 As taxas de incidência de portadores assintomáticos aumentam em certas condições e 

em diferentes idades, com predominância na adolescência e em adultos jovens (≤27%), mas 



 

muito mais baixa em idosos (por exemplo, ≤8%) e lactentes (<5%) (CHRISTENSEN et al., 

2010). 

Na grande maioria desses indivíduos, a colonização assintomática da nasofaringe por 

meningococos tipáveis e não tipáveis e por outras espécies de Neisseria como, por exemplo, a 

Neisseria lactamica, acaba funcionando como um processo imunizante, resultando em 

produção de anticorpos protetores (SÁFADI; OSELKA; BEREZIN, 2012). 

 

1.6 Cenário das vacinas  
 

 No Brasil, por determinação do Ministério da Saúde (MS), criou-se o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) em 1973. Com o objetivo principal de coordenar as ações de 

imunização, o programa garantiu a continuidade de aplicação de doses do cronograma de 

vacinação e ampliou a área de cobertura vacinal no Brasil, alcançando médias superiores a 

95% de cobertura vacinal no caso do calendário infantil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

 Os calendários de vacinação estão em constante revisão e ocorrem alterações 

frequentes em virtude de novas evidências que surgem em literatura médica do 

comportamento das doenças no país, assim como o impacto que elas causam na população. 

Desse modo, são observados critérios como magnitude, vulnerabilidade, transcendência, 

gravidade, relevância social e econômica (LIMA, 2015). 

 Em 2017 seis vacinas tiveram seu público-alvo ampliado. São elas as vacinas para: 

hepatite A (crianças), tetra viral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela) (crianças), 

meningocócica C (crianças e adolescentes), dTpa (contra difteria, tétano e pertussis acelular) 

(gestantes), tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) (adultos) e vacina contra o vírus do 

papiloma humano (HPV) (meninos) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

 Em 2017, o PNI distribuiu 300 milhões de doses de vacinas e soros (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017). Todas as vacinas do calendário são recomendadas pelo MS e, por isso, 

são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (tabela 1). 



 

Tabela 1- Calendário nacional de vacinação (PORTAL DA SAÚDE, 2017). 

 

IDADE VACINAS 

A PARTIR DO 

NASCIMENTO 

BCG 

HEPATITE B 

2 MESES 

 

 

 

VIP 

PENTAVALENTE (DTP+Hib+Hepatite B) 

ROTAVÍRUS 

PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE 

3 MESES 

 

MENINGOCÓCICA C    

4 MESES VIP 

PENTAVALENTE (DTP+Hib+Hepatite B) 

ROTAVÍRUS 

PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE                                             

 5 MESES MENINGOCÓCICA C                                                  

 6 MESES VIP 

PENTAVALENTE (DTP+Hib+Hepatite B) 

 9 MESES FEBRE AMARELA 

12 MESES SARAMPO-CAXUMBA-RÚBEOLA (SCR) 

MENINGOCÓCICA C 

PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE 

15 MESES 

 

VOPb 

DTP 

HEPATITE A 

TETRAVIRAL 

4 ANOS 

 

 

DTP 

VOPb 

FEBRE AMARELA 

ANUALMENTE INFLUENZA 

 

9 -14 ANOS  

 

 

ADOLESCENTES, 

ADULTOS E IDOSOS 

HPV 2 DOSES 

MENINGOCÓCICA C (reforço ou dose única) 

 

HEPATITE B 

FEBRE AMARELA 

SARAMPO-CAXUMBA-RÚBEOLA (SCR) 

DTP (reforço a cada 10 anos) 

dTpa (para gestantes a partir da 20ª semana) 

 

 

Legenda: BCG – vacina contra a tuberculose. VIP – vacina contra a poliomielite (inativada). Hib (Haemophilus 

influenza b). VOPb – vacina contra a poliomielite (atenuada). HPV- vírus do papiloma humano. DTP – vacina 

adsorvida contra difteria, tétano e pertussis - (tríplice bacteriana). dTpa - contra difteria, tétano e pertussis 

acelular. 

 

 Para a população pediátrica podem ser utilizadas várias doses de imunizações para 

induzir a proteção, como no caso da vacina contra difteria, tétano e pertussis (DTP). São 

administradas três vezes durante os primeiros seis meses de vida (SÃO PAULO, 2016), 



 

seguida de uma quarta dose depois do segundo ano de vida e uma dose reforço (booster), 

entre quatro e seis anos de idade (RAMSHAW; RAMSAY, 2000). 

 Ainda assim, alguns pacientes necessitam de doses adicionais de vacina, mesmo 

adultos que receberam imunização completa, como no caso da vacina DTP, para o qual um 

booster é recomendado a cada 10 anos ao longo da vida do indivíduo (RAMSHAW; 

RAMSAY, 2000). 

 Embora não esteja completamente claro porque algumas vacinas requerem mais 

imunizações do que outras, o sistema de uma dose inicial e uma dose reforço são bem-

sucedidas para as vacinas atenuadas (vacina oral contra a poliomielite), vacina inativada 

(vacina da hepatite A), vacinas de subunidade de proteína recombinante (por exemplo, vacina 

de hepatite B) e vacinas polissacarídicas (por exemplo, vacina Haemophilus Influenzae b- 

Hib) (DE GASPARI, 2011).  

 O mercado global de vacinas, mais especificamente das meningocócicas, é composto 

por vacinas polissacarídicas que podem ser ou não conjugadas a uma proteína carreadora e 

pela vacina meningocócica B recombinante (LEVI, 2014).  

 A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda o uso da vacina conjugada 

quadrivalente ACWY e da vacina meningocócica B recombinante, disponíveis somente na 

rede privada de imunização para profilaxia da doença meningocócica (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2016).  

 De acordo com a presidência da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a futura 

iserção da vacina meningocócica B no calendário vacinal do MS, ainda gera dúvidas, porque 

é preciso discutir a sua prioridade e viabilidade frente às outras. E por requerer a avaliação de 

critérios como epidemiologia, mortalidade, custo, público-alvo, expectativa de cobertura e 

planejamento econômico (INSTITUTO PEDRO ARTHUR, 2016). 

 

1.6.1 Vacinas polissacarídicas 

 

 As vacinas polissacarídicas, internacionalmente comercializadas, são encontradas na 

forma bivalente para os sorogrupos (A e C), trivalentes (A, C e W-135) ou tetravalentes (A, 

C, Y e W-135) (WHO, 2017). 

 No Brasil, as vacinas polissacarídicas estão disponíveis há mais de 40 anos e oferecem 

proteção para os sorogrupos A e C. As vacinas polissacarídicas apresentam limitações, pois 

não são imunogênicas em crianças abaixo de dois anos de idade e o tempo de proteção é 

limitado, não sendo capaz de induzir memória imunológica. O curto período de proteção está 



 

associado à possibilidade de induzir hiporresponsividade em doses subsequentes, e restringe o 

uso destas vacinas sendo indicadas apenas para grupos de alto risco ou para controle de surtos 

ou epidemias (SÁFADI et al., 2011). 

 

1.6.2 Vacinas polissacarídicas conjugadas 

 

 As vacinas polissacarídicas conjugadas estão disponíveis para comercialização em 

vários países contra os sorogrupos A, C, W e Y (SÁFADI et al., 2006). 

 Mais recentemente, foi licenciada a vacina meningocócica conjugada quadrivalente 

ACWY, conhecida internacionalmente como Menveo® (GSK-Novartis, Itália), indicada para 

a imunização de crianças a partir de 2 anos de idade, adolescentes e adultos (ANVISA, 2014). 

 O Brasil foi o primeiro país da América Latina a incluir a vacina meningocócica 

conjugada C (MCC) em 2010 no programa de vacinação, preconizando a administração de 

duas doses, a primeira aos três meses de idade, e a segunda, aos cinco meses, com uma dose 

reforço aos 12 meses de idade (SÁFADI et al., 2014). 

 A inclusão dessa vacina no calendário de vacinação ocorreu devido à epidemiologia da 

doença meningocócica vivenciada no país, uma vez que aproximadamente 80% dos casos da 

doença eram causados pelo sorogrupo C. Entre os anos de 2011 e 2012 foi observada uma 

redução de 50% nas taxas de incidência da doença em crianças menores de dois anos, 

exatamente a mesma faixa etária que está incluída no esquema de vacinação (SÁFADI et al., 

2014). 

 

1.6.3 Vacinas contra o sorogrupo B 

 

 Para o sorogrupo B, as vacinas polissacarídicas foram capazes de induzir a produção 

de auto anticorpos e pouca imunogenicidade, pois a cápsula polissacarídica de N. meningitidis 

B, composta por ácido a2-8-Nacetil neuramínico (GASPARINI et al., 2015; LIU et al., 1971) 

tem semelhança química com o ácido polisiálico, presente em células humanas, 

particularmente encontrados no tecido cerebral fetal e bioquimicamente homóloga com a 

estrutura molecular de adesão do neurônio (POLLARD; FRASH, 2001).  

 As estratégias para o desenvolvimento de uma vacina para o sorogrupo B têm sido 

direcionadas para a utilização de vesículas de membrana externa, do inglês outer membrane 

vesicles (OMVs), também conhecida como blebs, liberadas espontaneamente durante o 

crescimento da N. meningitidis. As OMVs são estruturas de membrana de bicamadas, 



 

esféricas, que apresentam uma variedade de antígenos de superfície na sua forma nativa, que 

podem ser imunogênicas e que têm demonstrado ser importantes quando usadas em 

preparações vacinais (HOLST et al., 2013).  

 As OMVs têm sido usadas no controle de surtos contra cepas específicas desde a 

década de 1980, e estas apresentam eficácia clínica contra o sorogrupo B, com antígenos 

homólogos e anticorpos bactericidas em adultos, porém não são tão eficientes em crianças 

menores de 6 anos e contra cepas que expressam antígenos heterólogos (SADARANGANI; 

POLLARD, 2010). 

 A primeira vacina MenB desenvolvida altamente eficaz, foi a vacina cubana VA-

MENGOC-BC® (Instituto Finlay, Habana, Cuba), apresentando eficácia de 83% e após uma 

campanha de vacinação em massa, a incidência doença meningocócica em Cuba caiu de um 

pico de 14,4/100.000 hab ao ano em 1983 para 0,8/100.000 hab ao ano em 1993-94. No 

Brasil, essa vacina apresentou eficácia de 70-74% em crianças de 4-9 anos de idade, porém a 

vacina foi ineficaz em crianças mais jovens (SADARANGANI; POLLARD, 2010). 

A vacina da Nova Zelândia foi a segunda a ser licenciada para o sorogrupo B. A partir 

de 1991 o país sofreu uma epidemia de doença meningocócica, com pico em 2001, sendo que 

esta epidemia foi causada principalmente pela cepa B:4P1.7-2,4, que foi utilizada para o 

desenvolvimento da vacina. Essa apresentou eficácia em 53% dos jovens, 74-76% dos idosos 

e crianças e 96% dos adultos, porém foi visto uma diminuição da imunidade em longo prazo 

com apenas 3-34% das crianças com idade entre 6 semanas e 24 meses, mantendo resposta 

por 4-16 meses após a terceira dose, sendo necessárias múltiplas doses para uma resposta 

mais persistente (SADARANGANI; POLLARD, 2010). 

 Outros países foram acometidos com o surto da doença meningocócica, porém a 

vacina a partir de OMVs não foi totalmente eficaz, uma vez que a imunidade específica para o 

antígeno de proteína externa do tipo PorA variável entre as cepas e, portanto, a variabilidade 

de sequências desta proteína não permitiu uma completa prevenção (GASPARINI et al., 

2014). 

 Assim para gerar uma cobertura suficiente durante o ano de 1990 foram incluídos 

elevados números de subtipos de PorA, de acordo com as cepas mais prevalentes nos países, e 

no caso, para a vacina experimental contra o MenB (POOLMAN et al., 1996) foram utilizadas 

duas estratégias com seis e nove formulações de PorA denominadas de Hexamen® e 

Nonamen® respectivamente, e cada combinação expressando três subtipos de PorA. Os 

estudos clínicos demonstraram que alguns subtipos de PorA pareciam ser imunodominantes, 

mas não foram desenvolvidas comercialmente. A versão combinada Nonamen® apresentou 



 

resultados animadores em animais, porém até o momento não foram testados em humanos 

(FEAVERS; MAIDEN, 2017). 

 Devido às limitações das vacinas de OMVs, a pesquisa por uma vacina de ampla 

cobertura contra o MenB utilizou a vacinologia reversa em associação com a bioinformática, 

caracterizando as proteínas recombinantes subcapsulares com expressão na superfície da 

membrana externa (GASPARINI et al., 2014). 

 Foram selecionados três componentes com base em sua conservação proteica entre 

uma ampla variedade de cepas (ou seja, os mais frequentemente encontrados na maioria das 

cepas) e suas respostas bactericidas são: NadA; o antígeno de ligação de Neisseria com 

heparina (NHBA); proteína de superfície que se liga ao fator H (fHbp) e OMVs da cepa 

NZ98/254 um componente da vacina usada no surto da Nova Zelândia, a fim de auxiliar na 

imunogenicidade especialmente aquelas contendo o soro subtipo classe 1 PorA P1.4 

(GASPARINI et al., 2014). 

 O FDA aprovou duas vacinas conhecidas internacionalmente contra o Men B: 

Trumenba® (Pfizer, EUA) em outubro de 2014 disponível para a faixa etária dos 10-25 anos, e 

composta por duas proteínas recombinantes de fHbp, uma da subfamília A e outra da B (A05 

e B01, respectivamente), sendo aplicada pela via intramuscular e a Bexsero® (chamada de 4C 

MenB) composta por proteínas recombinates subcapsulares indicada para indíviduos a partir 

de 2 meses a 50 anos de idade (GSK-Novartis, Itália) em janeiro de 2015. 

 A vacina 4C MenB está licenciada nos países como Austrália, Canadá, Reino Unido, 

Estados Unidos, Uruguai e Brasil, indicada para imunização intramuscular a partir dos 2 

meses de vida.  

 

1.7 Vias de administração de vacinas 

 

 As vacinas aprovadas no mundo todo são administradas pela via subcutânea (S.C) ou 

intramuscular (I.M), o que induz resposta imune sistêmica, mas não resposta antígeno 

específico de mucosa (TADA et al., 2015). 

 A escolha da via depende da preparação antigênica utilizada. A administração pela via 

intranasal (I.N) possui algumas vantagens como: não é invasiva (indolor), melhor adesão do 

paciente e rápida absorção para o sistema circulatório via camada epitelial (TADA et al., 

2015). 



 

 A via de administração oral é indicada para substâncias facilmente absorvidas no trato 

gastrintestinal, a intradérmica para absorção muito lenta, a via subcutânea para soluções não 

irritantes de absorção lenta e ação contínua (FUNASA, 2011).  

 A via de administração parenteral é composta pelas vias I.M, S.C e intradérmica (I.D). 

A via I.M para soluções irritantes (aquosas ou oleosas) e/ou quando há necessidade de rápida 

absorção (FUNASA, 2011).   

 O uso das vias pode favorecer a imunização de tal modo que a quantidade de antígeno 

necessária seja reduzida (HICKLING et al., 2011).  

 

1.7.1 Vias de mucosa 

 

 A mucosa é associada aos tecidos linfoides que desempenham um papel central na 

defesa do hospedeiro contra patógenos, que entram através do trato reprodutivo e do aero 

digestivo, considerada a maior via de entrada de patógenos (TADA et al., 2015).   

 O sistema imune das mucosas (MALT) é formado pelo tecido linfoide associado ao 

intestino (GALT), estruturas associadas com o bronco epitélio e trato respiratório baixo 

(BALT), tonsilas e nasofaringe (NALT), laringe, trato urogenital, glândulas mamárias e 

produto da lactação (LALT) (SINGH, 2013). 

 As superfícies dos tratos gastrointestinal e respiratório são recobertas por uma camada 

de células epiteliais que interagem com as células linfoides, chamada de epitélio folículo-

associado (FAE) (NEUTRA; KRAEHENDHL, 1996). Essas estruturas são encontradas na 

cavidade nasal, nos brônquios e nos intestinos (OGRA, 1996). Dispersas nessa barreira, 

encontram-se um tipo celular – as células M, que são especializadas na captação e transporte 

de macromoléculas, antígenos particulados e microrganismos por meio de transcitose 

(SINGH, 2013). 

 A aderência e a captação de um microrganismo pelas células M envolvem uma série 

de eventos que incluem o reconhecimento inicial, a íntima relação entre o antígeno e as 

células (que requer a expressão de genes específicos), a ativação e a sinalização intracelular. 

A capacidade de captação das partículas ligadas à superfície apical da membrana plasmática 

torna as células M importantes para o desenvolvimento de vacinas de mucosas 

(SRIVASTAVA et al., 2015). 

 Para as vacinas de mucosa, especificamente a oral, existe um número muito limitado 

de vacinas aprovadas para uso em humanos, tais como: vacina contra a poliomielite, vacina 

para rotavírus, vacina contra a cólera, vacina contra a febre tifóide e uma vacina de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25630573


 

adenovírus (restrita a militares) (RHEE; LEE; KIM, 2012). Para uso nasal em forma de 

solução de spray está disponível a vacina para influenza vírus (AZEGAMI; YUKI; KIYONO, 

2014). 

 

 1.8 Adjuvantes  

 

 O termo adjuvante originou-se da palavra latina Adjuvare que significa ajudar (GUY, 

2007). 

 Os adjuvantes são moléculas, compostos ou complexos macromoleculares que 

aumentam a potência e a longevidade da resposta imune específica aos antígenos, causando 

toxicidade mínima. A sua adição na preparação vacinal aumenta, sustenta e dirige a 

imunogenicidade de antígenos, modulando de forma eficaz respostas imunes apropriadas, 

reduzindo a quantidade de antígeno ou número de imunizações necessárias e melhorando a 

eficácia de vacinas em recém-nascidos, idosos ou indivíduos imunocomprometidos (REED et 

al., 2009). 

 Para um adjuvante ser eficaz existem várias propriedades requeridas dos quais são: 

estimular uma forte resposta imune humoral e/ou celular, proporcionar boa memória 

imunológica, não induzir a autoimunidade e hipersensibilidade, não ser mutagênico, 

carcinogênico, teratogênico e pirogênico e ser estável (GUY, 2007). 

 Dentre os adjuvantes utilizados nos diferentes tipos de preparações vacinais destacam-

se os sais minerais (sais de alumínio e sais de cálcio), os derivados microbianos (Monofosforil 

Lipídio A - MPL), emulsões e formulações surfactantes (MF56, AS02) (emulsões óleo em 

água empregando o esqualeno como composto principal) (SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE, 2016). 

 Na Europa, os adjuvantes derivados, microbianos, emulsões e formulações 

surfactantes foram licenciados desde 1997 como adjuvante para a vacina influenza. O 

adjuvante esqualeno tem sido utilizado para a vacina da gripe H5N1 e uma combinação de 

hidróxido de alumínio, MPL e um análogo de LPS, foram aprovados para utilização em 

vacinas contra o vírus da hepatite B (HBV) e contra o vírus do papiloma humano (HPV) 

(LAMBRECHT; KOLL; FIERENS, 2012).  

 A imunidade protetora bem-sucedida pode ser gerada como resultado de uma 

interação harmoniosa entre a imunidade inata e adaptativa. Os sinais imunes inatos modulam 

não apenas a magnitude da resposta adaptativa, mas também o repertório e a qualidade dessa 

resposta (GUY, 2007).  



 

1.8.1 Adjuvantes de mucosa 

 

 Há algum tempo as pesquisas tem estudado e demonstrado que as enterotoxinas do 

Vibrio cholerae (CT) e a toxina termo lábil (LT) da bactéria Escherichia coli, as quais estão 

relacionadas às toxinas da família AB5, possuem diversas propriedades imunes quando 

aplicadas como adjuvante, ou ainda quando acopladas a proteínas de diferentes antígenos, 

mas podem ter inesperados efeitos adversos de toxicidade e antigenecidade (FERREIRA, 

2009). 

 Para superar as várias questões sobre toxicidade relacionadas com os adjuvantes CT e 

LT, tem sido desenvolvida e testada a imunização intranasal com uma subunidade 

recombinante da toxina B cólera, com soro albumina bovina (BSA), secretada por Bacillus 

previs. Recentemente, formas não tóxicas ou atenuadas de LT e CT foram produzidos por 

mutagênese e testado quanto à sua capacidade para servir como adjuvantes quando 

administrado pela mucosa nasal ou pela via oral (SRIVASTAVA et al., 2015). 

 Os adjuvantes CT e LT são os mais bem estudados, mas com a nova geração de 

vacinas os estudos de novos adjuvantes de mucosa se fizeram necessários, é exemplo o LPS, 

que pode ser utilizado como adjuvante para uso em vacinas de mucosas sem a porção - lípide 

A, derivada da bactéria Gram negativa Salmonella minnesota R595, pois assim, a 

reatogenicidade deixa de existir e é testada como alternativa não tóxica (SRIVASTAVA et al., 

2015).  

 Os oligodesoxinucleotídeos sintéticos (ODN) são outros adjuvantes que são estudados 

em nível de mucosa, contendo a citosina-fosfato-guanina não metilada (CpG modificada) 

(SRIVASTAVA et al., 2015).  

 A subunidade estrutural do flagelo bacteriano, chamada de flagelina, pode ser 

empregada em estratégias vacinais como carreadora ou como adjuvante, administrada por vias 

de mucosa ou parenteral. Também as interleucinas foram identificadas como adjuvantes na 

vacinação de mucosa, por exemplo, a interleucina-12 (IL-12), um estimulante imune potente 

responsável por desencadear a produção de interferon gama (INF-γ) e fator de necrose 

tumoral (TNF) (SRIVASTAVA et al., 2015). 

 Vários sistemas de administração utilizados para a imunização da mucosa foram 

desenvolvidos, incluindo substâncias catiônicas e nanopartículas, que podem servir como 

imunomoduladores, com potencial uso de segurança e eficácia como adjuvante de mucosa 

(TADA et al., 2015). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srivastava%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25630573
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1.8.2 Brometo de dioctadecildimetilamônio (DODAB) em fragmentos de bicamada (BF) 

 

 O adjuvante brometo de dioctadecildimetilamônio (DODAB) é um lípide catiônico 

(CARMONA-RIBEIRO, 2006) formado por um grupo amônio quaternário, ao qual estão 

ligadas duas cadeias com 18 carbonos cada (figura 3) (CARMONA-RIBEIRO, 1992).  

 

Figura 3 - Estrutura química do DODAB (CARMONA-RIBEIRO; SOBRAL; SOTO, 2008). 

 

 

 

 A forma molecular do DODAB-BF é cilíndrica e devido a essa estrutura molecular as 

moléculas de DODAB se auto complexam em soluções aquosas, em bicamada abertas ou 

fechadas dependendo do método de preparação. O método de vaporização clorofórmica e o de 

aquecimento acima da transição de fase gel para líquido-cristalina geram vesículas grandes e 

o método de sonicação (figura 4) gera fragmentos de bicamada (DODAB-BF) abertos e 

pequenos obtidos por uma baixa força iônica (CARMONA-RIBEIRO, 2003).  

 

Figura 4 - As dispersões de fragmentos de DODAB-BF em NaCl 1 mM obtidos por sonicação (CARMONA-

RIBEIRO, 2010).  

 

 

 

Esquema de formação dos fragmentos de bicamada (BF) de DODAB e os complexos DODAB-BF/antígeno 

(CARMONA-RIBEIRO, 2010).  

. 

 



 

 O DODAB-BF, também pode ser chamado de DDA-BF. Este é utilizado como um 

imunoadjuvante efetivo há mais de 40 anos, e tem sido estudado como modelo para vacinas 

pela via parenteral e de mucosa, e avaliado também como carreador de drogas 

antimicrobianas (LINCOPAN et al., 2003). 

 Com ambientes mais fluídos nas bordas, o DODAB-BF possui a vantagem adicional 

de permitir a adsorção por atração eletrostática de uma ampla variedade de biomoléculas ou 

estruturas biológicas, em sua maioria negativamente carregadas (CARMONA-RIBEIRO, 

2014).  

 A principal vantagem de utilizar fragmentos de bicamada como imunoadjuvante é a 

baixa concentração de lípide necessária para atingir o efeito desejado, rápida formulação e 

baixo custo (CARMONA- RIBEIRO, 2014).  

 Em 2009, complexos entre DODAB-BF e antígenos purificados de Taenia crassiceps 

e uma proteína recombinante de Mycobacterium leprae foram testados in vivo, resultando na 

potencialização da resposta imune celular contra o antígeno testado (LINCOPAN et al., 

2009). 

 Recentemente, estudos demonstraram uma efetiva resposta imune celular e humoral 

baseados na reatividade cruzada com OMVs de N. lactamica combinados com DDA-BF 

(GASPAR et al., 2013). 

 O adjuvante DDA foi avaliado na vacina contra tuberculose e o complexo 

antígeno/adjuvante demonstrou um aumento da imunogenicidade, porém os mecanismos 

biológicos responsáveis pelo aumento da resposta imune ainda são desconhecidos (DERRICK 

et al., 2015). 

 Em 2012, o complexo negativamente carregado com DODAB e com CpG 

(oligodeoxinucleotídeo) foram usados separadamente como um potente imunoadjuvante 

direcionando a resposta imune para um perfil Th1 (ROZENFELD et al., 2012). 

 Outros estudos também demonstraram os efeitos terapêuticos do peptídeo P10 

combinado com DODAB em camundongos BALB/c, previamente infectados com a cepa 

Paracoccidioidomicose brasiliensis Pb18 e observaram reduções significativas do número de 

unidades formadoras de colônia (UFC), bem como reduções na formação de granulomas e 

fibrose (TABORDA et al., 2012). 

 DDA é um dos componentes do adjuvante CAF01, adjuvante em fase de estudos pré-

clínicos em vacinas experimentais para micobactérias (AGGER et al., 2008), clamídia 

(OLSEN et al., 2010) e para influenza (ROSENKRANDS et al., 2011). 

 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=Paracoccidioidomicose+brasiliensis&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKtqjJn9bSAhUEGJAKHW2ABcAQvwUIGSgA&biw=1920&bih=1008


 

1.8.3 Hidróxido de alumínio  
 

 Em 1926 o alumínio foi o primeiro adjuvante utilizado comercialmente para 

melhorar a imunogenicidade da vacina contra a difteria (MARRACK; MCKEE; MUNKS, 

2009) e desde então permaneceu por mais de 60 anos como o único adjuvante licenciado 

(CHRISTENSEN, 2016). 

 Atualmente, o alumínio pode ser encontrado em várias vacinas infantis como:  DTP, 

(DTP - Hib - Polio combinação), hepatite A e B, HPV, Hib, vacinas meningocócicas e 

pneumocócicas (LAMBRECHT; KOOL; FIERENS, 2012).  

 As pesquisas realizadas sobre os possíveis mecanismos de ação do hidróxido de 

alumínio (HA), de fórmula química Al (OH)3, têm progredido. Porém a explicação mais 

descrita pelos autores é a formação de depósito de antígenos nos tecidos para liberação 

prolongada dos antígenos particulados, facilitando a apresentação para as células 

apresentadoras de antígenos (APCs), no qual o antígeno é processado e apresentado para 

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

seguindo para a drenagem nos linfonodos (MARRACK; MCKEE; MUNKS, 2009).  

 Nos linfonodos, as células dendríticas maduram e selecionam células T específicas de 

antígeno, que se diferenciam em células T efetoras. O hidróxido de alumínio induz 

principalmente respostas de células B de longa duração e também induz a geração de células 

T efetoras (MARRACK et al., 2009).  

 Novos estudos demonstram o envolvimento e a ativação do inflamassoma NALP3 

inato, podendo levar a uma resposta humoral adaptativa privilegiando a diferenciação de 

células T auxiliares tipo 2 - Th2 em vez de células T auxiliares tipo 1-Th1. O alumínio ativa 

as APCs por provocar a secreção de ácido úrico uma molécula gerada pelo trauma de células 

e tecidos (local da injeção). A citotoxicidade dos sais de alumínio causa a liberação de ácido 

úrico, com a formação posterior de cristais de urato monossódico, que podem ser fagocitados 

por macrófagos e outros leucócitos locais, levando a disrupção de lisossomas, o que resulta na 

liberação de catepsina B que podem ativar diretamente ou indiretamente o inflamassoma 

NALP3 intracelular e a caspase-1 (KOLL et al., 2008).  

 O alumínio é um adjuvante muito eficiente para doenças para as quais uma resposta 

neutralizante humoral é necessária, contudo esses são indutores pobres de respostas de células 

Th1. Contudo novos adjuvantes têm sido pesquisados para que se desenvolva uma resposta 

imune não só duradoura e forte, mas também uma imunidade mediada por células T CD4+ e T 

CD8+ (GUY, 2007). 



 

1.9 Resposta imune 

 

 O desenvolvimento do sistema imunológico humano começa em estágios 

embrionários. Inicialmente ocorre no fígado fetal e segue para as células progenitoras 

hematopoiéticas na medula óssea, dando origem a linfócitos e a células polimorfonucleares 

(neutrófilos, eosinófilos e mastócitos) (BASHA; SUREDRAN; PICHICHERO, 2014).  

 O desenvolvimento e maturação de progenitores linfoides neonatais são altamente 

regulados por múltiplos fatores, incluindo citocinas, células estromais, fatores de transcrição e 

componentes da matriz extracelular (BASHA; SUREDRAN; PICHICHERO, 2014). 

 O sistema imunológico dos recém-nascidos torna-os altamente vulneráveis a doenças 

virais, bacterianas, fúngicas e parasitárias (GOTSCHLICH; ARTENSTEIN, 1969). 

 Crianças apresentam maior morbidade e mortalidade, aproximadamente 11 milhões 

morrem antes de completarem cinco anos de idade e 38% morrem durante o primeiro mês de 

vida, chamado de período neonatal (WHO, 2005). 

 O corpo humano possui vários mecanismos para evitar a invasão da mucosa e a 

colonização do invasor, na superfície de mucosa existem cargas de superfície e a interação 

hidrofóbica das células da mucosa nasal do hospedeiro, dificultando o processo de adesão da 

bactéria. A defesa do hospedeiro após a invasão meningocócica é determinada pela resposta 

humoral e celular (MEDZHITOV; JANEWAY, 2000). 

 Os recém-nascidos são capazes de produzir anticorpos IgM, IgG e IgA após a 

exposição do antígeno. A aquisição completa da resposta frente ao antígeno prossegue com a 

diversificação do repertório de anticorpos, que não atinge padrões semelhantes aos adultos. A 

maturação imunológica progressiva é responsável pelo aumento gradual das respostas de 

anticorpos às vacinas. As respostas de anticorpos infantis são, no entanto, mais lentas e fracas 

e de duração mais curta (SIEGRIST; MOHR, 2016). 

 A presença de atividade bactericida no soro é um dos fatores que contribuem para 

evitar a disseminação da N. meningitidis no hospedeiro, protegendo-o contra a doença 

meningocócica (MACHADO, 2008). 

 Em indivíduos considerados normais, os anticorpos específicos são produzidos 

continuamente no organismo pela presença das diferentes cepas de meningococos e Neisseria 

lactamica. A presença de anticorpos da classe IgG e IgM com atividade bactericida em 

resposta a colonização é provavelmente o fator mais importante na prevenção da doença 

meningocócica. Anticorpos protetores também são produzidos por antígenos de reatividade 

cruzada em outras espécies de bactérias (MACHADO, 2008).  



 

1.9.1 Resposta humoral  

 

 Os mecanismos de resposta humoral incluem: lise pelo complemento, fagocitose 

mediada por anticorpos e citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ABBAS et al., 

2015). 

 Os anticorpos produzidos contra os meningococos são de diferentes classes de 

imunoglobulinas e portanto, têm diferenças funcionais. A IgG pode iniciar uma série de 

funções efetoras, como interação com componentes do sistema complemento com o C1q. 

Além de apresentar importante papel no desenvolvimento da resposta imune celular, como a 

citotoxicidade dependente de anticorpos. Os anticorpos da classe IgG em resposta a infecção 

são predominantemente das subclasses IgG1 e IgG3, os de subclasse IgG2 aparece em 

crianças mais velhas (POLLARD; FRASH, 2001).  

 A imunoglobulina IgA não se liga ao C1q mas bloqueia a atividade bactericida. Já o 

anticorpo IgM possui maior atividade bactericida do que os de classe IgG (MACHADO, 

2008). Está claro que a via alternativa do complemento que não depende de anticorpo é 

crucial na proteção contra a doença meningocócica, mas ainda não está esclarecida, qual a 

importância da ativação da via alternativa do complemento na resistência à infecção causada 

pelo sorogrupo B (POLLARD; FRASH, 2001). 

 

1.9.2 Resposta celular  

 

 Segundo Adkins (2000 e 2002), com a descoberta das populações de células Th1 e 

Th2, tornou-se claro que as respostas T celulares de células humanas de recém-nascidos e de 

camundongos neonatos não são deficientes, mas tendem para uma resposta do tipo Th2. 

Pensava-se que os recém-nascidos eram imunossuprimidos, mas muitos estudos têm 

demonstrado que as células imunes de neonatos são qualitativamente e quantitativamente 

distintas das células de adultos (ADKINS, 2014). 

As funções das células T maduras são baseadas nos tipos de citocinas produzidas 

(ADKINS; CEPERO, 2000). Células Th1 secretam INF-γ, interleucina 2 (IL-2), e TNF alfa e 

beta e estão associadas com hipersensibilidade do tipo tardia, células Th2 secretam IL-4, IL-5, 

IL-6, IL-9, IL-10 e IL-13 em auxílio a respostas humorais (ADKINS; CEPERO, 2000, 

ADKINS, 2002). 

 A identificação dessas subclasses de células T trouxe um grande avanço para que 

novos estudos fossem realizados com o intuito de modular a resposta imune em neonatos. As 



 

novas formulações e estratégias vacinais infantis incluem a rápida indução e respostas de 

isotipos, indução de anticorpos de longa duração e compatibilidade com vários antígenos 

vacinais para administração simultânea (ADKINS; CEPERO, 2000, ADKINS, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÃO 

 

 OMVs da cepa B:4P:1.19,15 de N. meningitidis na concentração de 7,5 μg por animal 

complexada com DODAB-BF, foram capazes de gerar anticorpos para a classe IgG nos soros 

de camundongos Swiss imunizados pela via I.N/S.C. 

 OMVs da cepa B:4P:1.19,15 de N. meningitidis na concentração de 5 μg por animal 

complexada com DODAB-BF, foram capazes de gerar anticorpos para a classe IgG nos soros 

de camundongos Swiss imunizados pela via S.C/I.M. 

 Os soros de camundongos imunizados com DODAB-BF+OMVs pela via I.N/S.C e 

S.C/I.M e HA+OMVs pela via S.C/I.M reconheceram antígenos imunogênicos da cepa 

homóloga. 

 Com relação aos índices de avidez (IA) dos anticorpos IgG total produzidos após o 

booster, DODAB-BF+OMVs pela via I.N/S.C apresentou avidez intermediária para os 

machos e para as fêmeas apresentaram alta avidez, também o DODAB-BF+OMVs mostrou 

efeito adjuvante igual ao HA+OMVs nos camundongos imunizados pela via S.C/I.M.  

 A reatividade cruzada de soros de animais imunizados com DODAB-BF+OMVs com 

antígenos da cepa heteróloga de Neisseria meningitidis foi superior aos soros dos animais 

imunizados com HA+OMVs sugerindo, que o DODAB-BF é superior ao HA para auxiliar na 

geração de resposta imunológica cruzada a cepas heterólogas. 

 Na análise qualitativa para o ELISpot os camundongos machos e fêmeas imunizados 

pela via I.N/S.C e S.C/I.M responderam para as diferentes citocinas analisadas. 

 Ao se analisar a capacidade de modulação da resposta imune do adjuvante catiônico 

em associação com o antígeno no período neonato, pôde verificar a sua funcionalidade em 

gerar anticorpos IgG em nível de mucosa e parenteral para N. meningitidis B. 
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