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RESUMO 

N. meningitidis é um dos principais agentes etiológicos de meningite bacteriana, cujo 
principal fator de virulência é a cápsula polissacarídica. A meningite é uma doença 
grave, com início súbito e que pode ser fatal ou deixar graves sequelas. Pelo potencial 
de causar surtos epidêmicos, ela se caracteriza como grave problema de saúde 
pública mundial, e também no Brasil. O grupo C é o principal causador da doença no 
país. Bio-Manguinhos desenvolveu uma vacina conjugada contra o meningococo do 
grupo C (MenCBio), que se mostrou capaz de induzir anticorpos com alta atividade 
bactericida nos testes clínicos já realizados. Entretanto, o processo de produção da 
vacina foi otimizado para obtenção de melhores taxas de conjugação antes de ser 
escalonado para obtenção de lotes industriais e realização de estudos clínicos de 
Fase II/III. Assim, o objetivo do presente estudo é ampliar o estudo da 
imunogenicidade da vacina MenCBio propondo a avaliação da resposta humoral e 
celular obtida em camundongos. Para este fim, foram avaliados diversos parâmetros 
como: títulos totais de anticorpos IgG e índice de avidez (IA) pela técnica de ELISA; 
avaliação funcional dos anticorpos pelo teste bactericida (SBA), presença de 
plasmócitos de curta e longa duração no baço e medula, respectivamente, e produção 
de citocinas por células T, por ELISPOT; análise fenotípica dos linfócitos utilizando 
anticorpos monoclonais por citometria de fluxo; e ensaio desafio com a cepa homóloga 
de N. meningitidis (grupo C). A quantificação dos títulos totais de IgG produzidos pelos 
camundongos imunizados demostrou aumento significativo de maneira dose-
dependente (T45: MenCBio: 2083,77 EU/mL e NeisVac: 134,65 EU/mL). As doses 
também aumentaram gradativamente a avidez de ligação de IgG com o PSC para 
ambas as vacinas (Pré-reforço: MenCBio: 0,67M e NeisVac: 0,41M). A funcionalidade 
dos anticorpos foi avaliada pelo teste SBA, que determinou a capacidade de ambas 
as vacinas em induzirem altos títulos de anticorpos bactericidas (T45: MenCBio: 212 e 
NeisVac: 211), acima do título considerado protetor (22). A análise da resposta celular 
demonstrou a capacidade de ambas as vacinas em estimular uma resposta T-
dependente pela produção de IL-2 em resposta ao conjugado vacinal (Pós-reforço: 
MenCBio: 50 spots/106 células NeisVac: 74 spots/106 células); e pela produção de IL-
4, em resposta ao conjugado (T45: MenCBio: 26 spots/106 células e NeisVac: 4 
spots/106 células). Ambas as vacinas induziram alta resposta específica ao PSC, com 
a presença de células produtoras de IgG (Pós-reforço: MenCBio: 414 spots/106 células 
e NeisVac: 52 spots/106 células) e ao conjugado (Pós-reforço: MenCBio: 638 
spots/106 células e NeisVac: 544 spots/106 células). Para conter o início súbito da 
doença é necessária a produção constante de anticorpos. A presença de plasmócitos 
de longa duração na medula dos camundongos imunizados com ambas as vacinas foi 
demonstrada em resposta ao PSC (Pré-reforço: MenCBio: 307 spots/106 células e 
NeisVac: 46 spots/106 células) e ao conjugado (Pré-reforço: MenCBio: 237 spots/106 
células e para NeisVac: 50 spots/106 células). Os ensaios de citometria de fluxo não 
foram capazes de evidenciar diferenças entre as subpopulações fenotípicas frente aos 
estímulos antigênicos. O ensaio desafio apresentou uma taxa de sobrevivência de 
100% para os camundongos imunizados com ambas as vacinas deste estudo, 
demonstrando a sua capacidade protetora. Através da análise estatística (teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis), sugere-se que a vacina MenCBio induz resposta 
imunológica equivalente à NeisVac, com adequada e satisfatória resposta T-
dependente. Estes dados serão utilizados como base para os ensaios clínicos de Fase 
II/III previstos para início em 2017. 
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ABSTRACT 

N. meningitidis is one of main causative agents of bacterial meningitis, which main 

virulence factor is its polysaccharide capsule. Meningitis is a severe disease, with 

sudden onset, that may be fatal or leave serious long-term consequences. By its 

potential to cause outbreaks, this disease is classified as a serious issue in public 

health worldwide. Group C is the major responsible for the disease in Brazil. Bio-

Manguinhos has developed a conjugate vaccine against group C meningococcus 

(MenCBio) that showed being capable of inducing antibodies with high bactericidal 

activity in clinical trials already performed. However, the vaccine manufacturing 

process was optimized regarding its conjugation method, prior to the scaling up 

processes in order to obtain industrial batches and performing of Phase II/III clinical 

trials. Therefore, the study’s objective is to expand the immunogenicity study of 

MenCBio vaccine, proposing the evaluation of the humoral and cellular response 

obtained in mice. For this purpose several parameters were assessed as: IgG total 

titers and avidity index (AI) by ELISA; functional evaluation of antibodies by serum 

bactericidal activity (SBA); presence of short and long-lived plasma cells in spleen and 

bone marrow, respectively, and cytokine production by T cells, by ELISPOT; 

phenotypic analysis of lymphocytes using monoclonal antibodies by flow cytometry; 

challenge assay with the group C N. meningitidis homologous strain. IgG total titers 

quantification produced by immunized mice demonstrated a significant increase in a 

dose-dependent manner (T45: MenCBio: 2083.77 EU/mL and NeisVac: 134.65 

EU/mL). Doses also gradually increased the antibody binding avidity with group C 

polysaccharide to both vaccines (Pre-booster: MenCBio: 0,67M and NeisVac: 0,41M). 

Antibody function was evaluated by SBA assay, which determined the capability of 

both vaccines to induce high bactericidal antibody titers (T45: MenCBio: 212 and 

NeisVac: 211), far above the protective value (22). Analysis of the cellular response 

showed the capacity of both vaccines in stimulating a T-dependent response by IL-2 

production in response to the conjugate stimulus (Post-booster: MenCBio 50 spots/106 

cells and NeisVac: 74 spots/106 cells); and by IL-4 production, also in response to this 

stimulus (T45: MenCBio: 26 spots/106 cells and NeisVac: 4 spots/106 cells). Both 

vaccines presented a high specific response to the group C polysaccharide (Post-

booster: MenCBio: 414 spots/106 cells and NeisVac: 52 spots/106 cells) and to the 

conjugate stimulus (Post-booster: MenCBio: 638 spots/106 cells and NeisVac: 544 

spots/106 cells). In order to deal with the sudden onset of the disease, a continuous 

antibody production is required. The presence of long-lived plasma cells in bone 

marrow was determined in response to group C polysaccharide (Pre-booster: 

MenCBio: 307 spots/106 cells and NeisVac: 46 spots/106 cells). Flow cytometry assays 

were not capable of highlighting differences among phenotypic subpopulations to the 

antigenic stimuli. The challenge assay presented a 100% survival rate to mice 

immunized with both vaccines in this study, demonstrating its protective properties. 

According to the statistical analysis (Kruskal-Walis non-parametric test), it is suggested 

that MenCBio vaccine induces a similar immune response as NeisVac with adequate 

and satisfactory T-dependent response. These data will be used as the basis for Phase 

II/III clinical trials planned to begin in 2017.



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

A meningite é uma grave doença que causa a inflamação das meninges, 

membranas que recobrem o cérebro e a medula espinhal (Madigan et al. 2010, 

Ministério da Saúde/SVS/SINAN  2014a, WHO 2015). Esta doença é causada por 

infecção bacteriana, viral ou fúngica. Haemophilus influenzae tipo b (Hib), Neisseria 

meningitidis (meningococo) e Streptococcus pneumoniae são as bactérias mais 

comumente associadas à meningite bacteriana, causando uma síndrome severa e 

progressiva. Esta doença é um grave problema mundial de saúde pública, devido ao 

seu potencial de ocorrência de surtos (Morley e Pollard 2001, Stephens et al. 2007, 

Madigan et al. 2010, Maiden 2013, WHO 2015). No Brasil, o meningococo é o maior 

causador de meningite bacteriana (Ministério da Saúde/SVS/SINAN  2014a) 

A meningite acomete mais comumente crianças, adolescentes e jovens adultos, 

e pode ser fatal ou deixar graves sequelas nos sobreviventes, como amputação de 

membros e perda de pele, necessitando de enxertos (Morley e Pollard 2001, Maiden 

2013).  

1.1 Doença Meningocócica (DM) 

1.1.1   Sintomas 

Doença Meningocócica (DM) se refere a qualquer enfermidade causada pelo 

meningococo, incluindo infecções do sistema nervoso (meningite) e da corrente 

sanguínea (septicemia ou bacteremia) (CDC 2017). A DM sintomática se dá, 

geralmente, com febre e uma erupção característica (rash cutâneo). A gravidade do 

caso varia de bacteremia oculta até meningococcemia (sepse meningocócica) 

fulminante, caracterizada por uma septicemia grave, com coagulação intravascular e 

choque séptico, que pode levar à morte em poucas horas após o início da doença 

(Morley e Pollard 2001, Madigan et al. 2010, WHO 2015, CDC 2017). 

A meningite possui início súbito com febre, dor de cabeça intensa, náuseas, 

vômitos, fotofobia (sensibilidade à luz), estado mental alterado e rigidez na nuca 

(Rosenstein et al. 2001, Madigan et al. 2010, WHO 2015) e acomete principalmente 

crianças de até 2 anos de idade (Morley e Pollard 2001). Mesmo quando a doença é 
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diagnosticada precocemente e o tratamento adequado é iniciado, 5% a 10% dos 

pacientes morrem dentro de 24 a 48 horas após o início dos sintomas. A meningite 

bacteriana pode resultar em danos cerebrais, perda de audição ou dificuldades de 

aprendizagem em 10% a 20% dos sobreviventes (WHO 2015). 

A meningococcemia transitória é caracterizada por febre abrupta e erupção 

cutânea não-específica e é geralmente detectada como um resultado inesperado a 

partir da cultura do sangue. Ambos, febre e erupção, podem desaparecer dentro de 

2-5 dias sem tratamento. A meningococcemia crônica é uma infecção rara que pode 

durar de semanas a meses. Os sintomas são febre intermitente e uma erupção 

maculopapular não-específica. Os sintomas podem desaparecer completamente 

durante dias antes de retornar com febre, dor nas articulações, e sinais de vasculite 

(Rosenstein et al. 2001, Stephens et al. 2007). 

 

1.1.2     Transmissão 

A exposição à Neisseria meningitidis (N. meningitidis), ocorre normalmente por 

gotículas oriundas da nasofaringe por contato próximo (beijo, espirro e tosse). O 

período médio de incubação é de 4 dias, mas pode variar entre 2 e 10 dias (Morley e 

Pollard 2001, Madigan et al. 2010, Ministério da Saúde/SVS/SINAN  2014a, WHO 

2015, CDC 2017). A causa da progressão do estado de portador para doença invasiva 

em alguns indivíduos não é clara, mas provavelmente depende das características do 

hospedeiro e do organismo infectante (Morley e Pollard 2001, Madigan et al. 2010, 

WHO 2015, CDC 2017). 

 

1.1.3      Fatores de risco e indivíduos suscetíveis 

As crianças estão em maior risco de contrair a DM, embora crianças com 

menos de 6 meses de idade pareçam ter alguma proteção contra a doença, 

presumivelmente pela persistência de anticorpos maternos. A maior incidência é, 

portanto, entre as crianças de 6 a 24 meses de idade, com um declínio constante na 

incidência com a idade até a adolescência (Morley e Pollard 2001). Os fatores de risco 

para a doença incluem a baixa idade, a superlotação de ambientes, a pobreza, o 

tabagismo ativo ou passivo, a exposição à infecção respiratória e a deficiência do 

sistema complemento, principalmente dos componentes tardios (Morley e Pollard 

2001, Madigan et al. 2010, CDC 2017). 
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1.1.4     Diagnóstico, rastreamento e epidemiologia 

O diagnóstico clínico de meningite meningocócica conta com o reconhecimento 

de febre, erupção cutânea, sinais meníngeos, estado mental alterado e deve ser 

realizado rapidamente. O diagnóstico laboratorial clássico é confirmado por cultura 

bacteriológica, por pleocitose (contagem de leucócitos no líquor), coloração de Gram, 

com ou sem cultura de líquido cefalorraquidiano (LCR purulento), ou lesões de pele 

ou sangue (Rosenstein et al. 2001, Stephens et al. 2007, Madigan et al. 2010, 

Ministério da Saúde/SVS/SINAN  2014a, CDC 2017). Devido ao rápido aparecimento 

de sintomas de risco à vida, o diagnóstico é frequentemente dado a partir dos sintomas 

clínicos, com tratamento empírico iniciado antes que os testes de cultura confirmem a 

infecção por N. meningitidis (Madigan et al. 2010). 

Há alternativas para o diagnóstico, como a técnica de PCR (Reação da cadeia 

de polimerase) (Morley e Pollard 2001, Rosenstein et al. 2001, Stephens et al. 2007, 

Ministério da Saúde/SVS/SINAN  2014a, WHO 2015). Ela tem sido cada vez mais 

utilizada como método diagnóstico independente de cultura, incluindo não somente a 

capacidade de identificação do patógeno, mas também a determinação de grupo e 

“tipagem” molecular. Assim, a técnica de PCR e outras abordagens da Biologia 

Molecular, como PFGE (Eletroforese em campo pulsante) e MLST (Tipagem por 

sequenciamento multi-locus) para análise das sequências de DNA, são ferramentas 

essenciais na identificação de cepas intimamente relacionadas ao potencial de causar 

surtos de DM, e na compreensão das características genéticas de N. meningitidis, e 

dos demais causadores de meningite. Isto não somente auxilia no diagnóstico, mas 

melhora a vigilância e monitora a epidemiologia molecular. Logo, uma melhor 

compreensão dos grupos de meningococos, torna-se importante para a concepção de 

novas vacinas (Morley e Pollard 2001, Rosenstein et al. 2001, Stephens et al. 2007, 

Sáfadi et al. 2012). O rastreamento molecular de cepas de N. meningitidis ao redor do 

mundo através destas ferramentas moleculares oferece o conhecimento de quais STs 

(Sequence Types) são prevalentes em determinadas regiões (Moraes et al. 2015). Há, 

também, a troca genética entre as cepas de N. meningitidis gerando uma flutuação da 

epidemiologia molecular deste patógeno. Dessa forma, é necessária a realização de 

uma contínua e minuciosa vigilância pré- e pós-vacinação para evitar possíveis falhas 

vacinais (Piccini et al. 2016). 
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1.1.5    Tratamento e profilaxia 

Antes da década de 1920, a DM era fatal em até 70% dos casos. O uso de 

soroterapia e a descoberta de agentes antimicrobianos levaram a um declínio 

substancial nas taxas de letalidade, atingindo a taxa de 10% (Rosenstein et al. 2001). 

Assim, atualmente, o tratamento empírico com antibióticos deve ser iniciado o mais 

cedo possível, pois é capaz de parar a proliferação de N. meningitidis, reduzindo casos 

fatais (Stephens et al. 2007, Ministério da Saúde/SVS/SINAN  2014a, CDC 2017). 

A principal forma de prevenção é a vacinação, e, devido à baixa incidência de 

DM, não é factível a realização de ensaios clínicos de eficácia para verificar a proteção 

das vacinas meningocócicas. Assim, elas são avaliadas pela detecção da atividade 

bactericida do soro contra as cepas de N. meningitidis (Piccini et al. 2016). Estas 

vacinas são específicas ao grupo causador da DM. A eliminação do estado de 

portador também é um importante aspecto a ser observado para a profilaxia da DM. 

Os portadores são indivíduos que possuem os meningococos, assintomaticamente, e 

os disseminam, sem saber, para indivíduos suscetíveis. A vacinação de rotina, com 

vacinas conjugadas, é a estratégia mais eficaz de saúde pública para controlar a DM 

causada pelos principais grupos, pois vacinas polissacarídicas puras não são capazes 

de proteger indivíduos abaixo de 2 anos e ou reduzir o carreamento nasofaringeal dos 

portadores assintomáticos, impossibilitando também o estabelecimento da imunidade 

de rebanho, caracterizada como a proteção de indivíduos não vacinados devido à 

redução da transmissão do agente infeccioso por aqueles que receberam a vacina 

(Rosenstein et al. 2001, Piccini et al. 2016, Borrow et al. 2017). 

 

1.2   Neisseria meningitidis (meningococo) 

N. meningitidis é um diplococo Gram-negativo, encapsulado e aeróbio 

obrigatório (Rosenstein et al. 2001, Stephens et al. 2007, Madigan et al. 2010, Maiden 

2013). O meningococo tem tanto uma membrana celular externa quanto interna 

(citoplasmática), separadas por uma parede celular de peptidoglicano. A membrana 

externa é rodeada por uma cápsula polissacarídica, que é essencial para a sua 

patogenicidade. A membrana externa contém numerosas estruturas de proteínas que 

permitem ao micro-organismo interagir e aderir às células hospedeiras. Estas 

proteínas de membrana externa, em conjunto com o polissacarídeo capsular formam 

os principais antígenos de superfície do organismo. A membrana externa também 

contém lipo-oligossacarídeo (LOS; endotoxina), que contribui para conferir resistência 
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à fagocitose e está envolvida na patogênese da DM (Morley e Pollard, 2002). A figura 

1.1 apresenta esquematicamente as estruturas e alguns fatores de virulência do 

meningococo. 

 

Fig. 1.1: Corte transversal do meningococo. Adaptado de Rostenstein et al. (2001). 
 

O meningococo é constantemente associado, além da meningite, à pneumonia, 

otite, bronquite, conjuntivite e até infecção do trato urogenital (Stephens et al. 2007). 

Ele supera as defesas do hospedeiro e se anexa às microvilosidades de células não-

ciliadas da nasofaringe, onde se multiplica e coloniza (Rosenstein et al. 2001, Madigan 

et al. 2010). Apenas uma minoria dos isolados da nasofaringe é associada à doença 

invasiva. Os micro-organismos com esta capacidade são encapsulados e adquirem a 

possibilidade de evasão do sistema imunológico, principalmente àqueles que 

possuem cápsula polissacarídica constituída de ácido siálico, que inibem a via 

alternativa de ativação do complemento (Rosenstein et al. 2001). 

Os seres humanos são os únicos reservatórios naturais de N. meningitidis. A 

nasofaringe é o local a partir do qual meningococos são transmitidos por aerossol ou 
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secreções para os outros indivíduos, permitindo a disseminação da infecção da 

corrente sanguínea para o cérebro do hospedeiro (Rosenstein et al. 2001, Ministério 

da Saúde/SVS/SINAN  2014a, WHO 2015). Aproximadamente, 10 a 20% dos adultos 

são portadores assintomáticos. No entanto, essa taxa pode ser mais elevada em 

situações epidêmicas (WHO 2015). Apesar da natureza prejudicial do estado de 

portador, o carreamento deste patógeno é um processo imunogênico, capaz de gerar 

proteção sistêmica pela geração de anticorpos de mucosa (Rosenstein et al. 2001). 

 

1.2.1   Fatores de virulência 

O micro-organismo patogênico possui uma cápsula polissacarídica, que 

confere resistência e escape do sistema imunológico. Depois de invadir os tecidos do 

hospedeiro, ele pode se espalhar de forma rápida e sistêmica (bacteremia) e infectar 

sítios adjacentes, tais como as meninges e líquido cefalorraquidiano (locais 

normalmente estéreis). As cápsulas são, consequentemente, determinantes de 

virulência (Madigan et al. 2010, Maiden 2013). 

Existem 13 grupos diferentes de N. meningitidis, cuja classificação é baseada 

nas diferentes estruturas capsulares, porém, apenas seis grupos são causadores de 

DM: A, B, C, W, X e Y. A distribuição geográfica e o potencial epidêmico diferem de 

acordo com o grupo (Stephens et al. 2007, WHO 2015).  

O polissacarídeo capsular é um homo- ou heteropolímero, consistindo de 

monossacarídeo e dissacarídeo, de unidades repetidas. Os grupos B e C possuem 

cápsula constituída de polímeros de ácido siálico unidos por ligação α-(28) ou α-

(29), respectivamente, o grupo A, por diversas unidades de manosaminafosfato, os 

grupos Y e W apresentam o ácido siálico ligado à glicose ou galactose, 

respectivamente e o polissacarídeo do grupo X consiste de um homopolímero de 2-

acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose ligados por ligação fosfodiéster α-(14) (Bundle 

et al., 1974, Rosenstein et al. 2001).  

A endotoxina, um componente importante da membrana externa, difere na 

estrutura das endotoxinas entéricas, porque não possui o antígeno O, e é crucial para 

a sinalização inflamatória, através do TLR-4 (Receptor tipo Toll 4). O LOS é também 

importante na adesão e colonização, assim como na patogênese da sepse e 

meningite fulminante. As estruturas de cadeia alfa de LOS meningocócico são 

idênticas às proteínas humanas, um exemplo de mimetismo molecular com o 
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hospedeiro, como um mecanismo de fuga do sistema imunológico (Rosenstein et al. 

2001, Stephens et al. 2007). 

Além disso, adesinas, tais como os pili, e fatores de aquisição de nutrientes 

específicos, como Ferro, melhoram o seu potencial patogênico. Os pili bacterianos 

são o maior agente de adesão à superfície celular, se associando ao receptor celular 

CD46 (Rosenstein et al. 2001). 

Outro importante fator de virulência do micro-organismo é a liberação de 

vesículas de membrana externa (VMEs), que são constituídas de LOS, proteínas de 

membrana externa, fosfolipídeos e polissacarídeos capsulares, para o meio, durante 

a fase exponencial de crescimento. Estas estruturas, que contêm todos os antígenos 

presentes na membrana externa, são distribuídas pelo organismo provocando efeitos 

como intensa produção de citocinas e a estimulação de células inflamatórias 

responsáveis por vários sintomas comuns nas diferentes manifestações da DM 

(Zollinger et al. 1972, DeVoe 1992, Poolman et al. 1995). A figura 1.2 representa 

esquematicamente a formação de VMEs e as principais estruturas de membrana 

externa do meningococo. 

Fig. 1.2: Estrutura da membrana externa do meningococo, mostrando as proteínas de 
membrana externa, VMEs, cápsula e interação com o sistema complemento. 
Adaptado de Tan et al. (2010). 

 

1.3   DM no mundo e no Brasil 

A DM está presente no mundo inteiro (Moore 1992, Stephens 2007, WHO 2015), 

os países temperados geralmente apresentam casos de DM de maneira sazonal, com 
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podem acontecer associados à expansão de novos clones virulentos numa população 

não-imune ou em indivíduos suscetíveis (Morley e Pollard 2001, WHO 2015). 

No continente africano, existe uma região chamada de “Cinturão da Meningite”, 

que se estende de Gâmbia, no oeste, até a Etiópia, no leste, uma área que é 

caracterizada por uma precipitação anual alta, apesar das taxas de infecção 

aumentarem na época seca. Nesta região, o grupo A era o maior causador de DM e 

representava uma ameaça recorrente para a saúde pública há, pelo menos, 100 anos 

(Rosenstein et al. 2001, WHO 2015).  

Antes de 2010 e das campanhas de imunização preventiva em massa, a 

meningite pelo grupo A foi responsável por uma estimativa de 80-85% de todos os 

casos no cinturão da meningite, com epidemias ocorrendo em intervalos de 7-14 anos 

(WHO 2015). Mais recentemente foi introduzida uma vacina conjugada contra N. 

meningitidis grupo A, desenvolvida por pesquisadores do FDA, como resultado de 

trabalho colaborativo entre OMS e OPAS, para a promoção de campanhas de 

vacinação em países da África. Após a implementação desta vacina, houve uma 

drástica redução da incidência de DM nesta região pelo grupo A. A implementação de 

vacinas polivalentes em países em desenvolvimento é um desafio devido aos custos, 

assim, o sucesso de vacinas monovalentes contra os grupos mais prevalentes é 

considerado um grande objetivo para a saúde pública mundial (Piccini et al. 2016). 

É importante ressaltar que, no ano de 2009, foi descrito um grande número de 

casos de DM causada pelo grupo X em Burkina Faso, na África, onde os grupos A e 

X vem se alternando na indução de DM no cinturão da meningite (LaForce et al. 2009). 

Entretanto, após o início da vacinação utilizando a vacina conjugada contra o grupo 

A, a proporção deste grupo tem diminuído drasticamente (WHO 2015), enquanto que 

os grupos W e C tem aumentado sua incidência (Oviedo-Orta et al. 2015, fig. 1.1). Os 

grupos B e C são responsáveis pela maioria dos casos da doença na Europa, Austrália 

e Nova Zelândia (Ibarz-Pavón et al. 2012), com mais de 50% dos casos sendo 

causados pelo grupo B (Sáfadi e Cintra 2010). Nos Estados Unidos, a maioria dos 

casos é causada pelos grupos B, C e Y (Ibarz-Pavón et al. 2012). Desde 2009 tem 

sido observado o aumento das taxas da doença meningocócica causada pelo grupo 

Y em alguns países europeus (Borrow 2012). 

Nos últimos anos, houve o aparecimento de surtos relacionados ao grupo W 

entre os peregrinos de Hajj em 2000, a epidemia de Burkina Faso em 2002 e 2012 

(Cibrelus et al., 2015) e um aumento da incidência deste grupo nos casos registrados 

na Ásia (He et al. 2014). Entretanto, cepas do grupo W, pertencentes ao cluster clonal 
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ST-11, linhagem diferente da observada em Hajj, tem apresentado um crescimento 

emergente (Abad et al. 2014). Foi observada a presença desta cepa no Brasil, mas, 

até o presente momento, ela não causou um grande número de infecções (Lemos et 

al. 2010). Atualmente, o Reino Unido enfrenta um surto nacional de DM causada pelo 

grupo W, devido à rápida expansão da cepa hiper-virulenta ST-11, que, 

surpreendentemente, foi capaz de causar sintomas gastrointestinais como náuseas, 

vômitos e diarreia ao invés dos sintomas típicos, em adolescentes (Campbell et al. 

2016). 

De maneira geral, observa-se que a introdução de vacinas meningocócicas no 

programa de imunizações de diferentes países diminuiu drasticamente a incidência 

de DM no mundo todo (Piccini et al. 2016). A figura 1.3 demonstra a atual distribuição 

dos grupos mundialmente. 

 

Fig. 1.3: Distribuição global atual dos grupos de N. meningitidis, adaptado de Oviedo-
Orta et al. (2015). 
 

No Brasil, a DM foi descrita pela primeira vez no ano de 1906, se caracterizando 

pela ocorrência de surtos esporádicos, principalmente nos meses mais frios, e tendo 

casos induzidos pelos grupos A, B e C (Morley e Pollard 2002). Na década de 70 

ocorreu um grande surto de meningite meningocócica, induzido pelos grupos A e C, 

causando a urgente necessidade da introdução da vacinação contra a DM causada 

por estes grupos no país. Contudo, as vacinas contra esses grupos eram produzidas 

pelo Instituto Mérieux, na França, e a demanda emergencial cresceu demais para ser 

suprida com a importação. Assim, com a criação de Bio-Manguinhos e com o acordo 

de transferência de tecnologia da vacina, foi realizada uma campanha nacional, 



10 
 

controlando a epidemia (Noronha et al. 1995, Barbosa 2009, Sáfadi et al. 2012, Bio-

Manguinhos/Fiocruz 2014).  

Nas décadas de 80 e 90, a incidência da DM no Brasil teve prevalência de 83% 

do grupo B (Noronha et al. 1995, Barroso 1998). Posteriormente, houve uma 

confluência nas incidências de meningite causadas pelos grupos B e C, embora com 

diferenças regionais importantes (Sifontes et al. 1997). De 1998 a 2003, o perfil de 

prevalência manteve-se com casos da doença induzida pelo grupo C, sendo 

observado em diferentes faixas etárias, desde crianças com menos de 1 ano de idade 

até adultos jovens, com mais de 15 anos (Ministério da Saúde/CENEPI 2005).  

A situação epidemiológica e os recorrentes surtos de meningite pelo grupo C no 

Brasil motivaram as autoridades de saúde a incorporar uma vacina meningocócica 

conjugada no Programa Nacional de Imunização brasileiro (PNI) em 2010 (Ministério 

da Saúde/SVS/SINAN  2014a, Moraes et al. 2015), cujo esquema de imunização 

conta com duas doses e um reforço. Esta intervenção ofereceu uma imediata redução 

nas taxas de incidência de DM em crianças menores de 2 anos, o principal grupo de 

risco, porém, não teve impacto em grupos de maior idade não-vacinados, como 

adolescentes. Esta faixa etária é responsável pela transmissão do meningococo, 

fazendo parte dos indivíduos portadores assintomáticos. Dessa forma, o esquema 

vacinal atual não é capaz de conferir imunidade de rebanho, o que reforça a 

necessidade de uma melhor cobertura etária, pela inclusão de adolescentes, e 

consequente redução da transmissão do micro-organismo, uma vez que o sucesso da 

vacinação meningocócica conjugada no Reino Unido foi atribuído não apenas à 

eficácia da vacina contra a doença, mas também contra o estado de portador 

assintomático (Moraes JC et al. 2015, Moraes C et al. 2017). 

Os coeficientes de incidência de DM têm se mantido estáveis nos últimos anos, 

com aproximadamente 1,5 a 2,0 casos para 100.000 habitantes (Ministério da 

Saúde/SVS/SINAN 2014a,b). Atualmente, no país, cerca de 60% dos casos são 

relacionados com o grupo C, seguido pelo grupo B com 25%, W com 11% e Y com 

2% (Ministério da Saúde/SVS/SINAN 2015). A Figura 1.4 mostra a distribuição dos 

grupos causadores da doença meningocócica nas diferentes regiões do Brasil 

(Ministério da Saúde/SVS/SINAN 2015). Atualmente, no Brasil, a maior parte das 

infecções meningocócicas é ocasionada por um único complexo clonal C23:P1.14-6 

(ST-103) desde 2002, que só existe no país (Moraes et al. 2015). 
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Fig. 1.4: Distribuição dos grupos causadores de doença meningocócica nas diferentes 
regiões do Brasil (2015). Fonte: Ministério da Saúde 2015, Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS), Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN). 

 

1.4   Fisiopatologia da infecção pelo meningococo 

Diferentes processos biológicos contribuem para a patogênese e fisiopatologia 

da DM. As pessoas que não possuem anticorpos com atividade bactericida, ou seja, 

incapazes de realizar lise celular mediada pelo complemento (MAC), são mais 

suscetíveis à DM. A aquisição da infecção depende da chance de uma pessoa em 

adquirir uma bactéria virulenta. Em famílias onde um caso de DM ocorreu, o risco de 

doença invasiva em outros membros da família é aumentado diversas vezes 

(Rosenstein et al. 2001). 

A defesa do hospedeiro contra a doença causada por N. meningitidis envolve 

o emprego de mecanismos imunológicos dos sistemas inato e adquirido, que 

reconhecem as estruturas da superfície bacteriana (Pollard e Frasch 2001). Portanto, 

a resposta imunológica começa através do reconhecimento de Padrões Moleculares 

Associados a Patógenos (PAMPs) (Medzhitov 2000, McHeyzer-Williams e McHeyzer-

Williams 2005). 

O LOS é um dos mais potentes ativadores de células do sistema imunológico, 

assim como as VMEs. Assim, estão presentes abundantemente nos fluidos de 

pacientes com meningite meningocócica, como o LCR. A coagulação intravascular 
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disseminada em pacientes com DM é um resultado da ativação excessiva do sistema 

de coagulação e concomitante sub-regulação do sistema fibrinolítico, causada pelas 

elevadas concentrações de endotoxinas no plasma (Stephens et al. 2007). 

Um sistema complemento intacto é importante para a proteção do hospedeiro 

humano de DM invasiva. Quando quantidades adequadas de anticorpos bactericidas 

estão presentes, meningococos são mortos pela ação combinada de anticorpos e 

sistema complemento. Se os meningococos são capazes de proliferar rapidamente 

na circulação, há ativação maciça do complemento. De maneira geral, a ativação da 

via alternativa representa uma contribuição significativa para a ativação do 

complemento para pacientes com choque séptico, mas pode ser inibida quando o 

grupo causador de DM tiver cápsula constituída com unidades de ácido siálico 

(Stephens et al. 2007). 

A septicemia meningocócica fulminante é caracterizada por uma proliferação 

rápida de meningococos na circulação, resultando em concentrações muito elevadas 

de bactérias e LOS. O elevado crescimento bacteriano causa uma resposta 

inflamatória intravascular exagerada e destrutiva, levando ao progressivo colapso 

circulatório e coagulopatia severa. Os pacientes desenvolvem um comprometimento 

renal, da função pulmonar e da coagulação intravascular, com lesões trombóticas na 

pele, membros, rins e pulmões. As complicações vasculares podem levar à perda de 

dedos ou membros, e os sobreviventes podem ser portadores de deficiências severas 

(Stephens et al. 2007). 

 

1.5    Estratégias vacinais contra o meningococo e vacinas existentes 

atualmente 

Durante muitos anos tentou-se desenvolver uma vacina contra a DM, onde os 

primeiros testes em seres humanos foram realizados no início de 1900. As vacinas 

experimentais iniciais basearam-se na bactéria completa inativada por calor e 

geravam reações adversas graves (provavelmente devido ao elevado teor de 

endotoxina) e eficácia variável. Assim, a maioria dos ensaios realizados com 

preparações de células inteiras não foi repetida em outros testes clínicos (Morley e 

Pollard 2001). 

A cápsula polissacarídica do meningococo, por ser o principal fator de virulência 

da bactéria, é utilizada para o desenvolvimento de estratégias vacinais para a maioria 

dos grupos, com exceção do grupo B (Rosenstein et al. 2001). A cápsula do grupo B 
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não é um bom imunógeno em seres humanos uma vez que sua composição estrutural 

é antigenicamente idêntica a glicopeptídeos humanos presentes no tecido neural. 

Assim, esse mimetismo molecular impede seu uso em vacinas pelo reconhecimento 

da cápsula e pela indesejada criação de resposta auto-imune (Morley e Pollard 2001).  

Vacinas alternativas têm sido propostas contra o grupo B de acordo com 

observações de que anticorpos bactericidas protetores são induzidos 

preferencialmente contra antígenos não capsulares. As VMEs têm sido largamente 

estudadas para este fim, por serem complexos antigênicos do envoltório bacteriano. 

Vacinas contendo VMEs e lipo-oligossacarídeo detoxificado (dLOS) têm mostrado 

resultados de segurança aceitáveis e indução de anticorpos funcionais, avaliados 

pelos títulos de atividade bactericida (Jessouroun et al. 2004, Feavers e Pizza 2009).  

Em janeiro de 2013 a farmacêutica Novartis recebeu aprovação para a 

comercialização da vacina Bexsero® na Europa e subsequentemente, no Canadá e 

Austrália. Esta vacina foi desenvolvida a partir da abordagem de Vacinologia Reversa, 

que utiliza a análise do genoma para identificar todos os antígenos que são expostos 

na superfície das células e que são antigenicamente conservados em múltiplas cepas. 

Esta vacina é composta de três proteínas recombinantes (Proteína de fusão fHbp - 

proteína ligante fator H; Proteína NadA - Adesina A de Neisseria e Proteína de fusão 

NHBA - Antígeno de Neisseria de Ligação à Heparina; fig. 1.2), formuladas com a 

VME da cepa NZ98/254 da Nova Zelândia (Josefsberg e Buckland 2012, Borrow et al. 

2013). Em outubro de 2014, o FDA aprovou outra vacina proteica contra o 

meningococo B. Produzida pela farmacêutica Pfizer, a vacina Trumenba®, que contém 

variantes da proteína de fusão fHbp - proteína ligante fator H pertencentes às 

subfamílias A e B, que são capazes de induzir resposta imunológica protetora contra 

cepas do meningococo B prevalentes nos EUA (Anderson et al. 2013; Sridhar et al. 

2015; Gasparini et al. 2015). 

Apesar da resistência conferida pela presença da cápsula, um importante 

aspecto para a proteção contra a infecção é a geração de anticorpos contra ela, 

consolidando, assim, o polissacarídeo, como a base para vacinas contra a maioria 

dos grupos. Além disto, a ausência de anticorpos bactericidas protetores é o mais 

importante fator predisponente para DM sistêmica (Stephens et al. 2007). 

Dentre as vacinas polissacarídicas atualmente licenciadas estão a bivalente 

contra os grupos A e C, a trivalente contra os grupos A, C e W e a tetravalente, contra 

os grupos A, C, W e Y, produzidas pela Sanofi Pasteur (Menomune®) e 

GlaxoSmithKline (GSK), além da vacina bivalente contra os grupos A e C produzida a 
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partir da colaboração entre dois institutos da América Latina: Bio-Manguinhos (Brasil) 

e Instituto Finlay (Cuba) (Granoff et al. 2012, Cortes et al. 2012, Ali et al. 2014, Hedari 

et al. 2014). 

Em relação às vacinas conjugadas, estão disponíveis comercialmente vacinas 

monovalentes: grupo C conjugada com uma variante atóxica da toxina diftérica 

(CRM197) (Menjugate® e Meningitec®); grupo C conjugada com anatoxina tetânica 

(NeisVac®); grupo A conjugada com anatoxina tetânica (MenAfriVac®), e tetravalentes: 

grupos A, C, W e Y conjugados com CRM197 e anatoxina diftérica (Menveo® e 

Menactra®); e grupos A, C, W e Y conjugados com anatoxina tetânica (Nimenrix®) 

(Borrow et al. 2013, Piccini et al. 2016). Uma vacina conjugada combinada contra o 

Hib e o meningococo C, produzida pela GSK (Menitorix®) está disponível no Reino 

Unido (Granoff et al. 2012). Esta empresa também desenvolveu uma vacina contendo 

os polissacarídeos de Hib e meningocócicos C e Y conjugados à proteína tetânica 

(MenHibrix®) licenciada em 2012 nos Estados Unidos (Perrett et al. 2013). Mais 

recentemente, teve início o desenvolvimento de uma vacina pentavalente contra os 

grupos A, C, W, Y e X para uso na África. A licença desta vacina deverá ser obtida 

entre 2019 e 2020 (LaForce et al. 2014; WHO 2015; LaForce 2016). 

O esquema de imunização de rotina atual do Brasil contra a DM consiste na 

administração da vacina Menjugate® em três doses, a partir dos 2 meses de idade, 

prioritariamente, com intervalo de 1 mês entre as doses. Para a vacina meningocócica 

conjugada NeisVac-C®, vacina comparadora utilizada no presente estudo, o esquema 

é de duas doses, a partir dos 2 meses, com intervalo mínimo de 2 meses entre as 

doses. É preconizado que, para crianças acima de 1 ano de idade, adolescentes e 

adultos, qualquer uma das vacinas pode ser usada em dose única.  

 

1.5.1 Resposta a antígenos TI – vacinas polissacarídicas 

Os antígenos que estimulam a produção de anticorpos na ausência de células 

T são classificados como antígenos independentes de células T (TI). Essa 

classificação, ainda, se ramifica em duas: do tipo 1 e 2. A categoria TI-1 é 

representada pelo LOS, que estimula uma ativação inespecífica (policlonal), enquanto 

a categoria TI-2 é caracterizada por antígenos polissacarídicos, que induzem uma 

estimulação específica, incluindo: grande peso molecular, epítopos antigênicos 

repetidos, capacidade de ativar a cascata do complemento, baixa degradação in vivo, 
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e incapacidade para estimular a ajuda de células T restritas a MHC de classe II (Mond 

et al. 1995, Bergmann et al. 2013). 

Sendo assim, os polissacarídeos não induzem a resposta imunológica ideal 

desejada na administração da vacina meningocócica, pois polissacarídeos geram uma 

resposta intensa e temporária, com produção de anticorpo do isotipo IgM, em modelos 

murinos, ou seja, de baixa afinidade, e sem indução de memória imunológica. 

Antígenos TI-2 estimulam uma subpopulação de células B ontogenicamente tardias, 

as de zona marginal (ZM), e são, portanto, incapazes de estimular respostas em 

indivíduos neonatos. Este tipo de resposta é encontrado apenas em crianças com 

idade superior a 18 meses, devido à presença desta subpopulação de células B, 

específicas, capazes de reconhecer e responder ao antígeno (Mond et al. 1995, 

Rubinstein et al. 1998, Sáfadi et al. 2012; Bergmann et al. 2013).  

O baço apresenta grande importância na montagem da resposta às bactérias 

encapsuladas e a antígenos TI-2. Neste microambiente estão presentes importantes 

elementos para a modulação desta resposta. Em particular, as células dendríticas 

foliculares e da ZM do baço, consideradas como componentes críticos (Mond et al. 

1995, Bergmann et al. 2013). A localização das células de ZM, não circulantes, facilita 

o encontro com antígenos TI-2, e, após isto, elas migram para a polpa vermelha do 

baço e proliferam. Estas células respondem mais rapidamente ao antígeno, desde que 

o mesmo apresente um tamanho molecular elevado, adequado para promover 

ativação celular intensa. As células B foliculares que encontram antígenos e recebem 

ajuda de células T também respondem rapidamente (ainda que menos que as de ZM) 

e também proliferam (Shapiro-Shelef e Calame 2005). Células plasmáticas oriundas 

de células foliculares ou de ZM nesta primeira resposta extrafolicular não produzem 

anticorpos somaticamente mutados (Rajewsky 1996, Shapiro-Shelef e Calame 2005) 

e rapidamente entram em apoptose in situ. Contudo, são subpopulações altamente 

necessárias para rápidas respostas aos patógenos (Shapiro-Shelef e Calame 2005). 

O momento em que o sistema imunológico humano adquire a capacidade de 

resposta a antígenos polissacarídicos coincide com a maturação da célula B da ZM, 

o que ocorre em cerca de dois anos de idade (Mond et al. 1995). Assim, crianças 

menores e susceptíveis à doença causada por bactérias encapsuladas, não são 

capazes de responder às vacinas polissacarídicas e, consequentemente, não podem 

ser imunizadas, permanecendo expostas aos micro-organismos (Sáfadi et al. 2012).  

A capacidade de estimular a formação de Centros Germinativos (CG), regiões 

ricas em células B, dentro de folículos primários do tecido linfóide é característica de 



16 
 

antígenos T-dependentes (TD) (Mond et al. 1995, Rajewsky 1996) e a maioria dos 

antígenos TI foram relatados como indutores de apenas uma mínima ou nenhuma 

formação de CG (Mond et al. 1995).  

1.5.2 Resposta a antígenos TD – vacinas conjugadas 

A constatação de que as células T podem aumentar as respostas a antígenos 

polissacarídicos iniciou diversas pesquisas científicas para melhorar a resposta a 

estas moléculas, fracamente imunogênicas (Mond et al. 1995). 

Para permitir que os antígenos polissacarídicos sejam capazes de recrutar 

células T auxiliares (T CD4), foi testada a formação de um composto, onde o 

polissacarídeo foi covalentemente conjugado a antígenos dependentes de células T. 

Estes conjugados estimularam o auxílio de células T, levando a uma resposta T-

dependente aos polissacarídeos. Além disso, devido à sua capacidade para recrutar 

células T, estes antígenos conjugados também estimulam respostas em crianças que 

não são capazes de responder à forma não-conjugada do polissacarídeo (Mond et al. 

1995, Sáfadi et al. 2012). 

Assim, com o objetivo de alterar o padrão de resposta imunológica obtido com 

os polissacarídeos capsulares, têm sido largamente utilizados, os processos de 

conjugação química a proteínas carreadoras (Chu et al. 1983, Peeters et al. 1992, 

Richmond et al. 1999, Sáfadi et al. 2012), como as anatoxinas tetânica, diftérica e 

CRM197 (variante atóxica da toxina diftérica) (Peltola 2000, Sáfadi et al. 2012).  

As células B passam a reconhecer o composto de natureza proteica e glicídica, 

apresentando epítopos peptídicos às células T-CD4+. Isso resulta numa alta produção 

de anticorpos, com maior avidez e com atividade bactericida, e permite a formação de 

subpopulações de células B de memória de longa duração, propiciando excelente 

resposta imunológica na reexposição (Kelly 2005, Sáfadi et al. 2012). 

Portanto, o resultado da conjugação é a obtenção de moléculas altamente 

imunogênicas para todas as faixas etárias, capazes de induzir memória imunológica 

e de proteger indivíduos do grupo de risco, como neonatos e lactentes, que não são 

capazes de responder às vacinas polissacarídicas (Peltola 2000, Ramsay et al. 2001). 

Esta abordagem foi possível através do uso do conceito de hapteno-carreador 

utilizado por Avery e Goebel, onde o conjugado induz a produção de anticorpos 

protetores para a porção polissacarídica, bem como à proteína carreadora (Avery e 

Goebel 1929, 1931, Paul et al. 1966, Katz et al. 1970, Mitchison 1971).  
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Existem três importantes características da resposta humoral ao hapteno 

presente no conjugado: existência de células B específicas ao hapteno e células T 

específicas à proteína carreadora, ligação covalente entre os dois componentes e a 

interação entre células B e T deve ter restrição pelas moléculas do MHC de classe II 

(Mitchison 1971).  

Os primeiros estudos realizados utilizando o conceito de hapteno-carreador 

avaliaram colaboração entre as células B e T. Deste modo, postulou-se que a seleção 

clonal e a diferenciação de células B em células plasmáticas poderiam ser controladas 

de um modo antígeno-específico por células T auxiliares (T CD4). Estes estudos 

celulares clássicos forneceram a base para a compreensão atual de regulação 

cognata (específica) na imunidade adaptativa. Além desta interação, o papel das 

células dendríticas nesta resposta, como células especializadas apresentadoras de 

antígenos, é atualmente bastante consolidado (McHeyzer-Williams e McHeyzer-

Williams 2005). 

Seguindo a linha do sucesso dos conjugados, os primeiros estudos para 

obtenção de vacinas contra N. meningitidis foram realizados na década de 80, por 

Jennings e Lugowski (1981), que conjugaram os polissacarídeos A, B e C diretamente 

à anatoxina tetânica. Os conjugados obtidos com polissacarídeos dos grupos A e C 

foram imunogênicos em animais. Em seguida, outros pesquisadores comprovaram a 

resposta imunológica T-dependente através da conjugação ao carreador tetânico, 

observando memória imunológica, produção de anticorpos IgG específicos e 

bactericidas, e a persistência da resposta obtida (Beuvery et al. 1983a, 1983b).  

Outros estudos foram realizados, utilizando diferentes metodologias de 

conjugação, contendo polissacarídeos meningocócicos dos grupos A e C, utilizando o 

CRM197 como carreador. Estes conjugados foram imunogênicos e seguros em 

voluntários adultos, induzindo anticorpos do tipo IgG contra ambos os polissacarídeos 

(Constantino et al. 1992). Posteriormente, testes clínicos preliminares com uma vacina 

também composta de polissacarídeo grupo C e CRM197 mostraram que a vacina 

conjugada é segura e imunogênica, com a indução de memória imunológica em 

crianças e adolescentes (MacDonald et al. 1998, Richmond et al. 1999, MacLennan 

et al. 2000, English et al. 2001, Bramley et al. 2001, Richmond et al. 2001a, 2001b). 
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1.6 Geração e manutenção da memória imunológica e da produção de 

anticorpos 

1.6.1 Progressão da resposta imunológica 

A resposta imunológica aos patógenos começa no reconhecimento de PAMPs 

pela imunidade inata, como o reconhecimento de LPS pelos TLRs nas bactérias Gram 

negativas (Murphy et al. 2010). Em algumas estratégias de vacinação, adjuvantes 

imunológicos são necessários para ativar células apresentadoras de antígenos 

através desses receptores. Células dendríticas ativadas também regulam 

positivamente moléculas co-estimuladoras como CD40, CD80 e CD86, e receptores 

de quimiocinas, como CCR7, a fim de se realocarem dos sítios de inflamação para 

áreas de células T nos linfonodos (McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 2005). 

Os primeiros mecanismos de defesa mobilizados na infecção aos 

meningococos são fagócitos mononucleares, neutrófilos, células NK, proteínas 

ligadoras de manose e sistema complemento. É bem descrito que células fagocíticas, 

como os macrófagos, têm um papel importante na imunidade inata na infecção 

bacteriana (Mekori e Metcalfe 2000, Murphy et al. 2010). Apesar da proteção à DM 

ser principalmente correlacionada com a presença de anticorpos bactericidas, é 

importante considerar a resposta imunológica celular e a morte da bactéria por 

fagocitose como fatores importantes na defesa do hospedeiro (Dlawer e Ala’Aldeen 

1996, Infante et al. 2001). Sendo assim, o tipo de abordagem vacinal usado tem 

grande impacto na qualidade da resposta adaptativa subsequente (McHeyzer-

Williams e McHeyzer-Williams 2005; Bergmann et al. 2013; Silva e Klein 2015).  

O desenvolvimento do repertório de células B é realizado na medula óssea, um 

órgão linfoide primário, onde ocorre a recombinação das regiões gênicas (VDJ) dos 

anticorpos produzidos, gerando anticorpos variados, mas de baixa afinidade (IgM) aos 

antígenos. Após isto, as células B imaturas migram até órgãos linfoides secundários, 

como o baço, e se diferenciam em células maduras, aumentando a afinidade de seus 

anticorpos (IgG, IgA e IgE). A estimulação antigênica do receptor da célula B (BCR) 

com auxílio da célula T cognata, estimula a proliferação e diferenciação de linfócitos 

B antígeno-específicos em células plasmáticas ou células B de memória (Rajewsky 

1996; Bergmann et al. 2013). 

Células de memória carregando genes de imunoglobulinas somaticamente 

mutadas e de alta afinidade sobrevivem em tecidos linfoides na ausência de antígenos 

e medeiam a resposta imunológica em um segundo reencontro antigênico (Rajewsky 
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1997, Maruyama et al. 2000), contudo é possível a existência de células de memória 

cujas imunoglobulinas não trocaram de classe, cujas células proliferaram fora dos 

CGs (Rajeswky 1997). A memória imunológica é caracterizada pela capacidade do 

organismo em reagir especificamente e mais rapidamente após um segundo encontro 

com um patógeno ou antígeno, sendo este, o conceito-base para a vacinação 

(Gourley et al. 2004). 

A utilização da vacina conjugada contra N. meningitidis possui o objetivo de, 

não apenas induzir proteção por altos títulos de anticorpos bactericidas, mas também 

gerar uma resposta imunológica de memória duradoura e a ampliação da cobertura 

de proteção das faixas etárias, características não obtidas com as vacinas 

polissacarídicas. Sendo assim, é extremamente necessário que a vacina produzida 

seja capaz de ativar corretamente as vias e mecanismos do sistema imunológico timo-

dependente, como já discutido em tópicos anteriores. 

O mecanismo mais importante e eficaz para a manutenção da imunidade é a 

periódica re-exposição ao agente patogênico. As re-infecções são geralmente 

assintomáticas e agem como um impulsionador natural para o sistema imunológico 

(Gourley et al. 2004).  

 

1.6.2 Interação entre células B e T 

Células B naive ao encontrar o antígeno, com a ajuda das células T CD4, são 

ativadas e proliferam nas ZMs ou bainha linfoide periarteriolar, no baço e linfonodos. 

As células B ativadas podem então continuar por uma de duas vias: (1) permanecer 

na ZM e diferenciar-se em células plasmáticas de curta duração (efetoras), ou (2) 

migrar para os folículos das células B e, com o auxílio de células T CD4, iniciar uma 

reação de CG (Gourley et al. 2004, Shapiro-Shelef e Calame 2005, Murphy et al. 2010, 

Bergmann et al. 2013). 

É bem estabelecido que a ajuda das células T CD4 e das células dentríticas 

foliculares é necessária para a reação de CG, para o desenvolvimento de células B 

de memória (resposta humoral T-dependente) (Gourley et al. 2004, Shapiro-Shelef e 

Calame 2005, Murphy et al. 2010, Bergmann et al. 2013).  

A interação entre células B e T se dá pelo reconhecimento do MHC de classe 

II pelo receptor da célula T (TCR) de células T CD4, e é central para o 

desenvolvimento da resposta adaptativa (McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 

2005, Murphy et al. 2010), o que justifica, conforme já anteriormente descrito, que as 
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vacinas conjugadas influenciem respostas idealmente mais completas que as vacinas 

polissacarídicas. 

A interação cognata do TCR ao MHC (contendo o antígeno) ocorre na 

superfície celular e é chamada de sinapse imunológica; onde, pelo menos, 2h de 

interação são necessárias para promover a proliferação de células T CD4. Este 

processo se torna o primeiro grande checkpoint no desenvolvimento da resposta 

celular B (que é regulada pelas T auxiliares). Uma vez ativadas, há uma ampla 

expansão clonal de células T CD4 específicas, seguida de diferenciação em células 

efetoras (McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 2005, Murphy et al. 2010). 

Lanzavecchia (1985) experimentalmente viu a ideia de uma ponte antigênica entre 

células B e T CD4 em dois tipos de sinais, o primeiro envolvendo o reconhecimento 

do antígeno pelo BCR e o segundo envolvendo o processamento do antígeno pelo 

MHC de classe II. A figura 1.5 esquematiza essa interação através do MHC de classe 

II.  

Fig. 1.5: Interação entre células B e T através do MHC de classe II. Adaptado de 

Pierce (2002) 
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Além da interação TCR-MHCII, o segundo checkpoint se dá através de 

moléculas de superfície, como o CD40. O CD40 é constitutivamente expresso em 

células B, e o CD40L é regulado positivamente em células T CD4 ativadas. Este 

processo é conhecido por ser essencial na recombinação de troca de classe das 

imunoglobulinas no CG (Rajewsky 1996, McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 

2005, Murphy et al. 2010; Bergmann et al. 2013).  

A quantidade e o espectro de isotipos de anticorpos expressos e secretados 

por células B específicas provê a mais sensível e quantitativa medida da ajuda 

cognata de células T CD4. Sinais celulares como CD40-CD40L são necessários para 

iniciar a troca de classe/isotipo de anticorpos, in vivo. Contudo, as citocinas produzidas 

pelas células T CD4 também são reguladores influentes nesse processo (McHeyzer-

Williams e McHeyzer-Williams 2005, Murphy et al. 2010).  

Consequentemente, a indução da recombinação para troca de isotipo, a 

propagação e sobrevivência dessas células B produtoras de anticorpos com maior 

afinidade (pela troca de classe) e o seu desenvolvimento em plasmócitos de curta 

duração é característica do encontro de células T auxiliares (Th2) efetoras específicas 

e células B já primadas, através da produção de IL-4, por exemplo, citocina que 

conduz a troca de classe para IgG (McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 2005). 

Imunizações repetidas favorecem o aumento do número de células T auxiliares 

específicas da proteína carreadora que fornecem ajuda para as células B específicas 

ao polissacarídeo, resultando na diferenciação de células B em plasmócitos de curta 

duração, e, por consequência, há o aumento da avidez das imunoglobulinas através 

da hipermutação somática (troca de classe) que ocorre nos CGs (Klein et al. 1998, 

McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 2005, Kelly et al. 2005; Bergmann et al. 

2013). O desenvolvimento dos plasmócitos corresponde à segunda fase da resposta 

humoral observada para antígenos T-dependentes (Lanzavecchia 1985, 1986, 

McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 2005). 

 

1.6.3 Centros Germinais (CG), plasmócitos e células de memória 

A terceira fase da resposta imunológica a antígenos T-dependentes consiste 

no estabelecimento de CGs (McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 2005, Murphy 

et al. 2010).  

O CG é uma região micro-anatômica dividida em zonas clara e escura, onde, 

na primeira, se encontram as células foliculares dendríticas com os antígenos 
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capturados e células B naive, na última, as células B proliferativas e, ao redor, as 

células T auxiliares. As células B migram entre esses dois compartimentos, gerando 

ciclos de maturação de afinidade (Victora e Nussenzweig 2012; Silva e Klein 2015). O 

CG é, portanto, uma área especializada nos folículos onde células B passam por ciclos 

de proliferação, e onde ocorre recombinação para troca de classe, aumento da avidez 

e maturação de afinidade das imunoglobulinas (Rajewsky 1996, Shapiro-Shelef e 

Calame 2005, Victora e Nussenzweig 2012; Bergmann et al. 2013, Silva e Klein 2015).  

As células foliculares dendríticas são responsáveis por sequestrar e expressar 

antígenos no CG, e são cruciais para a fina seleção de clones altamente específicos 

(Shapiro-Shelef e Calame 2005; Bergmann et al. 2013, Silva e Klein 2015); as células 

T CD4, apesar de estarem em menor número, são também essenciais para a reação 

característica contra antígeno TD, manutenção do CG e para a maturação de 

afinidade dos clones de célula B (Victora e Nussenzweig 2012; Bergmann et al. 2013). 

Sob condições experimentais, o CG se formam por volta de 6 dias após a 

imunização primária ou encontro com patógeno, quando os foci de células B altamente 

proliferativas começam a aparecer nos folículos do baço e dos linfonodos (Victora e 

Nussenzweig 2012). 

Dentro de poucos dias, entre 10-14, o CG se expande e se diferencia numa 

reação madura, e se torna o sítio de maturação e seleção de clones de células B. Há 

consequente expansão clonal pareada à diversificação do BCR, através da 

hipermutação somática. O BCR variante é então expresso na superfície celular, 

permitindo a seleção de clones de alta afinidade e avidez, específicas ao antígeno, de 

memória e de longa duração, que se diferenciam em plasmócitos, sob o controle de 

células T de memória. As células dendríticas foliculares são responsáveis por essa 

seleção específica, devido à sua presença na zona clara do CG (McHeyzer-Williams 

e McHeyzer-Williams 2005, Murphy et al. 2010, Victora e Nussenzweig 2012; Silva e 

Klein 2015). 

Apenas os clones de alta afinidade recebem sinais co-estimulatórios positivos 

para entrar e permanecer no CG, que os impedem de entrar em apoptose. Esse 

processo é regulado por células T CD4 cognatas (Rajewsky 1997, McHeyzer-Williams 

e McHeyzer-Williams 2005, Shapiro-Shelef e Calame 2005, Murphy et al. 2010, Silva 

e Klein 2015). Assim, as subpopulações celulares altamente específicas podem sair 

do nicho no CG e entrar no compartimento de células B de memória, tornando-se 

células B de memória de longa duração (McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 

2005). Apesar da evidente competição pela permanência no nicho anatômico dos 
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CGs, novas células B naive podem reutilizar os CGs pre-existentes, segundo Silva e 

Klein (2015). 

A reação de CG dá origem a importantes subpopulações de células B. Os 

plasmócitos, células efetoras, não se dividem, são terminalmente diferenciados, 

transitam entre o baço e a medula óssea e são a principal fonte de anticorpos, 

secretando-os em altas taxas (Manz et al. 1997, Bernasconi et al. 2002). Células B de 

memória possuem BCR de alta afinidade e podem persistir por muitas décadas após 

a infecção inicial ou vacinação (Gourley et al. 2004, Manz et al. 2005, Shapiro-Shelef 

e Calame 2005). Elas são capazes de responder mais rapidamente ao encontro 

antigênico do que as células naive, embora precisem de recursos das células 

estromais (Shapiro-Shelef e Calame 2005).  

A produção de longo prazo de anticorpos é uma grande característica das 

vacinas eficazes. A re-exposição periódica ao agente patogênico é um mecanismo 

que fortalece naturalmente a memória humoral e celular por tempo indeterminado. 

Assim, a re-exposição ao agente patogênico através da vacinação de reforço é, sem 

dúvidas, o mecanismo mais eficaz para aumentar os níveis de ambos os anticorpos 

específicos, com alta avidez e o número de células B de memória (Gourley et al. 2004, 

Manz et al. 2005). A avidez dos anticorpos é uma importante medida de proteção aos 

antígenos TD e aumenta conforme à re-exposição ao antígeno. O aumento dessa 

avidez é resultado da hipermutação somática que ocorre nos CGs, que resulta em 

clones de alta afinidade. Dessa maneira, a avidez dos anticorpos tem sido usada como 

um importante marcador do priming imunológico à antígenos TD (Kelly et al. 2005). 

No entanto, na ausência de re-exposição ao patógeno os níveis de anticorpos 

podem, ainda, ser mantidos durante muitos anos. Existem duas hipóteses que 

explicam a longevidade desta resposta humoral. A primeira proposta por Manz et al. 

(1997) e Slifka et al. (1998) diz que os níveis de anticorpos são mantidos pela 

presença de células plasmáticas de longa duração, na medula óssea, que secretam 

anticorpos específicos por períodos prolongados, com potencial para toda a vida do 

indivíduo. A segunda proposta, descrita por Bernasconi et al. (2002), indica que as 

células B de memória estão continuamente em diferenciação em células plasmáticas, 

de forma independente de antígeno, devido a ativação bystander ou policlonal, 

caracterizada pelo estímulo da célula B por uma célula T não-cognata via CD40L e 

produção de citocinas. Ambos os mecanismos podem ocorrer simultaneamente no 

indivíduo. Esta última hipótese é BCR-independente, onde, moléculas que ativam as 

vias de sinalização inatas, tais como LPS e CpG, podem estimular as células B de 
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memória a se diferenciar em células plasmáticas. Assim, esta hipótese sugere que a 

ativação bystander possa ser um dos mecanismos para que a produção de anticorpos 

por células plasmáticas se sustente na ausência de antígeno, através da vida do 

indivíduo. Clarke et al. (2013b) corroboram estas afirmações. 

 

1.6.4 Plasmócitos de longa duração 

Em vários estudos tem sido observada a presença de células B na medula 

óssea de animais imunizados por vacinas, por longos períodos, que correspondem às 

células B produtoras de IgG de longa duração em resposta ao estímulo vacinal (Slifka 

et al. 1998, Gourley et al. 2004, Manz et al. 2005, McHeyzer-Williams e McHeyzer-

Williams 2005).  

Os plasmócitos de longa duração são células capazes de secretar anticorpos 

(células efetoras), mas que também fazem parte do compartimento de células de 

memória. Estas células secretam anticorpos que sofreram troca de classe e 

demonstram evidência do aumento da afinidade pela hipermutação somática. Esse 

compartimento de células aparece após a formação de CGs, surgindo apenas após a 

segunda semana de exposição ao antígeno (patógeno ou vacinal). Esta subpopulação 

migra para a medula óssea, recebendo estímulos de células estromais, podendo 

permanecer durante tempo indeterminado na vida do indivíduo. Elas contribuem para 

a memória sorológica, capazes de secretar anticorpos com avidez superior por 

extensos períodos, em relação às outras células de memória (McHeyzer-Williams e 

McHeyzer-Williams 2005). 

Esta subpopulação celular torna-se, então, muito importante para a vacinação, 

restando averiguar os seguintes aspectos: se essa subpopulação poderia ser gerada 

durante a vacinação infantil e sobreviver na medula óssea do indivíduo por décadas, 

e quais os mecanismos que promovem a sobrevivência destas células na medula 

óssea (Gourley et al. 2004). É evidente que o próprio nicho de medula óssea pode 

proporcionar sinais de sobrevivência para estas células plasmáticas, como a presença 

de células estromais, citocinas (IL-6) e outras moléculas (IL-5, TNF-α, CD44, BAFF), 

e fatores anti-apoptóticos (Gourley et al. 2004, Manz et al. 2005). 

Contudo, é importante notar que, dado ao espaço restrito e à concorrência com 

novas células plasmáticas pelo nicho na medula óssea, algumas células plasmáticas 

de longa duração podem, eventualmente, morrer. Isto sugere que a diferenciação de 

células B de memória em células plasmáticas pode complementar o conjunto de 
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células de longa vida, mantendo, assim, os números estáveis de células plasmáticas 

antígeno-específicas durante a vida do indivíduo, pois as células B de memória podem 

se diferenciar rapidamente em células plasmáticas após reinfecção ou desafio 

antigênico ou vacinação de reforço. Assim, é possível assumir que a manutenção dos 

níveis séricos de anticorpos é um processo multifatorial (Gourley et al. 2004, Manz et 

al. 2005).  

 Da mesma forma que para outras bactérias extracelulares, a eficácia de 

vacinas compostas de conjugados polissacarídeo-proteína é comprovadamente 

relacionada à sua capacidade de induzir proteção através de anticorpos séricos e 

conferir imunidade de rebanho, através da eliminação do estado de portador 

(McVernon et al. 2003, Pichichero 2005, Kelly et al. 2005, 2006, Piccini et al. 2016, 

Borrow et al. 2017). A manutenção da imunidade de rebanho ao longo de anos ou 

décadas depende da capacidade do sistema imunológico em impedir a aquisição do 

microrganismo pelos indivíduos ou grupos da população que são os principais 

transmissores. Acredita-se que seja mediada pelos anticorpos da mucosa, ou os 

anticorpos do soro que atravessam a mucosa. Em resumo, a persistência de níveis 

adequados de anticorpos bactericidas parece ser o fator determinante de proteção 

individual contra o meningococo C e a imunidade de rebanho é o mecanismo de 

proteção mais importante consequente da persistência de anticorpos nos portadores 

sadios. Assim, o principal requisito para uma proteção em longo prazo, é a 

manutenção dos níveis de anticorpos séricos nos indivíduos portadores, acima do 

limiar de proteção (Pollard et al., 2009). 

Entretanto, a análise de eficácia das vacinas conjugadas contra Hib e 

meningococo grupo C no Reino Unido, demonstrou casos esporádicos de falha 

vacinal, onde pessoas vacinadas não tinham o nível adequado de anticorpos 

circulantes e tornaram-se susceptíveis à doença, mesmo que suas células já tenham 

sido “primadas” (McVernon et al. 2003, Pichichero 2005, Kelly et al. 2005, Auckland 

et al. 2006, Kelly et al. 2006, Wing et al. 2012, Clarke et al. 2013a, Piccini et al. 2016). 

Como nestes casos de infecção podem ocorrer invasão e doença em até 48h após 

exposição ao micro-organismo, fornecendo pouco tempo para a resposta adaptativa 

se iniciar, a manutenção de títulos de anticorpos com alta avidez a partir de 

plasmócitos de longa duração, foi considerado um mecanismo de grande importância 

para proteção dos indivíduos (McVernon et al. 2003, Pichichero 2005, Kelly et al. 2005, 

2006). 
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O mecanismo de ação das vacinas polissacarídicas e conjugadas está 

demonstrado na figura 1.6. 

 

Fig. 1.6: Diagrama esquemático da ação de vacinas polissacarídicas e vacinas 
conjugadas. (a) Vacinas polissacarídicas estimulam células B de zona marginal (ZM), 
que proliferam localmente e diferenciam-se em plasmócitos de curta duração, 
responsáveis por uma rápida liberação de anticorpos de baixa afinidade, sendo a 
primeira linha de defesa contra os patógenos. (b) Vacinas conjugadas estimulam 
blastos de células B que migram até o centro germinal (CG), onde proliferam e passam 
por hipermutação somática e troca de classe de imunoglobulinas, podendo 
diferenciar-se entre plasmócitos de longa duração (que produzem anticorpos de alta 
afinidade) e células de memória. Adaptado de Klouwenberg e Bont (2008). 
 
 

1.7   Determinação das subpopulações celulares 

O fenótipo da superfície celular diferencia importantes subpopulações a fim de 

se estudar o conjunto de células recrutadas para a resposta ao antígeno vacinal. 

Existem várias subpopulações de células B de memória antígeno-específicas, que 

dependem do antígeno, dose, via de entrada e uso de adjuvantes. Há diversos 
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marcadores que identificam subpopulações de células B e T, efetoras e de memória. 

Agematsu et al. (1998) identificaram uma subpopulação de células B IgD+ no sangue 

periférico, que pode ser diferenciada pela expressão de CD27. As células com 

fenótipo CD27+IgD+ diferem de células B naive (CD27-IgD+) porque são capazes de 

responder à estimulação produzindo altos títulos de IgM, sugerindo que são células já 

sensibilizadas ou células de memória. Outra subpopulação, definida de células B de 

memória com fenótipo CD27+IgD-, são células que sofreram mudança de classe, não 

secretam anticorpos mas expressam imunoglobulinas (IgG, IgA ou IgM) com alta 

afinidade na superfície e são responsáveis pelos anticorpos com maior avidez em uma 

resposta secundária (Klein et al. 1998). CD27, um membro da superfamília de 

receptores do TNF, além de ter várias funções, parece ser um marcador importante 

de células B de memória, que adquirem a sua expressão nos CGs e a mantém até o 

estágio de plasmócitos. Entretanto, a molécula CD27 também é expressa na maioria 

de células T do sangue periférico e em células NK. O seu ligante natural é CD70, e as 

interações CD27/CD70 regulam a proliferação e diferenciação de células B pelas 

células T e também regulam a ativação de células T (Borst et al. 2005; Bergmann et 

al. 2013).  

 

1.8   Vacina de Bio-Manguinhos (MenCBio) 

Bio-Manguinhos desenvolveu uma vacina meningocócica C conjugada 

monovalente (MenCBio), utilizando o método modificado de aminação redutiva e a 

proteína tetânica (TT) como proteína carreadora, conforme os requerimentos da OMS 

(WHO 2004, Silveira et al. 2007, Jessouroun et al. 2015). Todas as etapas para a 

produção, purificação e controle de qualidade da MenCBio foram padronizadas e 

vários lotes de conjugados foram produzidos em diferentes escalas, sob condições 

reprodutíveis. A vacina foi submetida a estudos clínicos de Fase I e II, em adultos e 

crianças de 1 a 9 anos, respectivamente, e demostrou segurança e imunogenicidade 

satisfatórias (Martins et al. 2010, Engstrom et al. 2012). 

 A MenCBio foi ainda estudada após revacinação das crianças com uma dose 

reforço, em comparação com a vacina comercial (NeisVac®), para avaliação da 

memória e da persistência dos anticorpos induzidos. Após revacinação, a análise da 

resposta imunológica humoral tipo booster, com ambas as vacinas, demonstrou que 

foi induzida memória imunológica vigorosa (Engstrom et al. 2012). 
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Em função dos resultados do estudo clínico de Fase II, aonde foram 

observados títulos mais elevados de anticorpos contra a proteína carreadora em 

detrimento da resposta ao polissacarídeo, foram realizados ensaios de otimização da 

taxa de conjugação para melhoria da resposta imunológica e ensaios de otimização 

da produção e purificação do Polissacarídeo do grupo C. Posteriormente foi realizado 

o escalonamento da produção da vacina para obtenção de lotes industriais, 

apresentando resultados satisfatórios (Bastos et al. 2015). Três lotes de conjugado 

otimizado obtidos em escala industrial foram produzidos em condições de BPF e um 

lote foi formulado, envasado, liofilizado e submetido ao 3° estudo de campo de Fase 

I, em comparação com uma vacina comercial (NeisVac®) e os resultados de 

reatogenicidade demonstraram ausência de eventos adversos importantes e 

imunogenicidade similar. O estudo clínico de Fase II/III, em voluntários com faixa 

etária de crianças lactentes até adultos jovens com 19 anos será realizado ainda neste 

ano (2017). O ciclo de desenvolvimento desta vacina encontra-se no item 1 do Anexo. 

Com o objetivo de ampliar o estudo da imunogenicidade da vacina conjugada 

MenCBio, produzida através de desenvolvimento autóctone, após o processo de 

otimização e escalonamento, o presente trabalho propõe a avaliação da resposta 

celular e humoral obtida pela vacina em camundongos. Esta caracterização 

possibilitará a discussão dos testes a serem empregados na avaliação da resposta 

celular de voluntários com faixa etária de 11 a 19 anos de idade, que serão imunizados 

com a MenCBio no estudo clínico de Fase II/III em 2017.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1       Objetivo geral 

Estudar a resposta imunológica celular e humoral induzida pela vacina 

meningocócica C Conjugada otimizada e escalonada desenvolvida em Bio-

Manguinhos (MenCBio). 

2.2       Objetivos específicos 

▪ Quantificar os títulos totais de anticorpos IgG por ELISA após imunizações 

e desafio; 

▪ Avaliar o índice de avidez dos anticorpos por ELISA após imunizações e 

desafio; 

▪ Avaliar a atividade bactericida dos anticorpos após imunizações e desafio; 

▪ Determinar a fenotipagem das subpopulações linfocitárias induzidas pelas 

formulações experimentais na resposta aos antígenos empregados, 

utilizando anticorpos monoclonais marcados com diferentes fluorocromos e 

análise por citometria de fluxo; 

▪ Avaliar a existência de células B de memória induzidas pelas formulações 

experimentais na resposta aos antígenos empregados através da marcação 

com anticorpos monoclonais marcados com diferentes fluorocromos e 

análise por citometria de fluxo; 

▪ Avaliar a presença de plasmócitos de curta e longa duração produtores de 

IgG, presentes no baço e medula, respectivamente, de camundongos 

imunizados, através do ensaio de ELISPOT; 

▪ Estudar a correlação entre a resposta humoral e celular induzida pela vacina 

conjugada MenCBio; 

▪ Realizar o ensaio desafio dos camundongos imunizados com a cepa 

homóloga 2135 (grupo C) a fim de verificar a capacidade de proteção das 

vacinas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1    Obtenção dos antígenos e do adjuvante 

3.1.1    Polissacarídeo meningocócico do grupo C nativo (PSC) 

O polissacarídeo meningocócico C nativo (MenPSC) foi obtido a partir da cepa 

oriunda do Instituto Mérieux (IM 2135), com caracterização genotípica de C:2a:P1.5,2 

(Instituto Adolfo Lutz/SP), no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-

Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, segundo os Requerimentos 

da OMS (WHO 1981). 

3.1.2      Anatoxina Tetânica 

A anatoxina tetânica (TT) isolada, purificada e submetida a testes de controle 

de qualidade seguindo os procedimentos descritos nos Requerimentos da OMS (WHO 

1990) foi obtida do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). 

3.1.3     Vacina meningocócica C conjugada (Bio-Manguinhos), 

Brasil 

A vacina meningocócica C conjugada e o conjugado empregado para os 

estímulos in vitro foram produzidos por aminação redutiva em escala industrial em 

Boas Práticas de Fabricação (BPF), no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 

(Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, de acordo com os 

Requerimentos da OMS (WHO 2004) e conforme descrito por Jessouroun et al. (2015) 

e Bastos et al. (2015). 

 3.1.4      Vacina NeisVac (Baxter), Estados Unidos 

A vacina NeisVac utilizada foi adquirida comercialmente. 

 3.1.5       Hidróxido de Alumínio (HA) 

O adjuvante utilizado foi ALHYDROGEL® 2%, uma suspensão de Hidróxido de 

Alumínio a 2%, produzido pela Brenntag Biosector, Dinamarca.
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3.2      Imunização dos animais 

 Foram utilizados camundongos suíços de ambos os sexos, em boas condições 

sanitárias (livres de agentes patogênicos especificados), para imunização com: a 

vacina meningocócica C conjugada de Bio-Manguinhos (MenCBio), a vacina 

meningocócica comercial comparadora (NeisVac® – Baxter), que utiliza o mesmo 

carreador proteico da vacina deste estudo, e as outras diferentes formulações 

vacinais, sob aprovação da Comissão de Ética de Utilização Animal (CEUA – 

protocolo número LW65/14). O primeiro grupo de animais foi obtido da Fundação 

Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras: CERTI – UFSC, e foi utilizado 

para a padronização das técnicas empregadas. O segundo grupo foi obtido do Centro 

Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência em Animais de 

Laboratório: CEMIB – UNICAMP, e foi utilizado para a obtenção dos resultados do 

presente trabalho. Os grupos, formados de acordo com as diferentes formulações 

vacinais, foram imunizados por via intramuscular, em um esquema primário de 3 

doses, em intervalos de 15 dias, e 1 reforço após 5 meses da primeira imunização 

(tabelas 3.1 e 3.2), a fim de avaliar a cinética das diferentes doses administradas. 

 

Tabela 3.1: Protocolo de imunização de ambos os grupos de camundongos  

Grupo 
Vacina/ 

Estímulo 
Lote Formulação Dose/Volume 

Nº de 
animais 

1 MenCBio 138EXVMC03 
Conjugado MenPSC-TT + 

Hidróxido de alumínio  
(35 µg Al+3/dose) 

Conjugado: 

1 g/0,2 mL 
45 

2 NeisVac 907770 
Conjugado PSC-TT + 
Hidróxido de alumínio 

(50 µg Al+3/dose) 

Conjugado: 

1 g/0,2 mL 
20 

3 
Polissacarídeo 
do grupo C – 

PSC 
124EMPCP05 

PSC + Hidróxido de 
alumínio 

(35 µg Al+3/dose) 

PSC: 

5 g/0,2 mL 
15 

4 
Proteína 

Tetânica – TT 
TT 007/12C 

TT + Hidróxido de 
alumínio 

(35 µg Al+3/dose) 

TTH: 

2 g/0,2 mL 
15 

5 
Sem 

imunização 
- - - 5 

Nº de camundongos: 100  

 

A escolha da dose administrada de 1µg para os conjugados e de 5µg para o 

polissacarídeo do grupo (PSC), representa 1/10 da dose humana (10µg e 50 µg em 

0,5mL, respectivamente), é proporcional ao menor peso dos animais e está de acordo 

com a relação de dose que tem sido normalmente utilizada para a imunização de 
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camundongos com vacinas contra meningococos (Infante et al., 2001, Cuello et al. 

2007, Silveira et al., 2007). Em relação à dose de 2µg de TT empregada para 

imunização dos animais, a escolha foi baseada na razão açúcar:proteína de 1:2, ou 

taxa de conjugação igual a 0,5, assumida para o conjugado obtido em Bio-Manguinhos 

e pela Baxter. 

 

Tabela 3.2: Datas de imunização do segundo grupo de animais (UNICAMP) 

1ª dose 2ª dose 3ª dose Reforço 

30/06/16 15/07/16 30/07/16 30/11/16 

 

 A diferença na quantidade total de camundongos imunizados no Grupo 1 

(Vacina de Bio-Manguinhos – MenCBio) e Grupo 2 (vacina comercial de referência – 

NeisVac) de camundongos é devido à atual e provisória indisponibilidade da vacina 

NeisVac no mercado, impossibilitando a compra de novas doses, o que limitou a 

imunização do número inicialmente estabelecido. 

 

3.3     Obtenção do soro 

 Os animais foram submetidos à coleta de sangue pelo plexo retro-orbital, com 

uso de anestésico (tabela 3.3). Todos os procedimentos foram realizados por 

profissionais treinados do Laboratório de Experimentação Animal (LAEAN), conforme 

exigência da CEUA. 

 

Tabela 3.3: Tempos de sangria do segundo grupo de animais (UNICAMP), onde os 
tempos são contados em relação à data da primeira imunização.   

Tempo Equivalência 

T0 Antes da 1ª imunização 

T15 15 dias após a 1ª dose 

T30 30 dias após a 1ª dose ou 15 dias após a 2ª dose 

T45 45 dias após a 1ª dose, ou 15 dias após a 3ª dose 

T150 Pré-reforço: 5 meses após a 1ª dose ou 4 meses após a 3ª dose 

T165 Pós-reforço: 15 dias após a 4ª dose 

T250 Pré-desafio 

T258 Pós-desafio: 7 dias 

T265 Pós-desafio: 14 dias 
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 Os tubos com gel separador contendo o sangue do plexo retro-orbital dos 

camundongos foram submetidos à centrifugação (IEC CENTRA CL2 – Thermo 

Electron Corp.) a 1000 xg, por 10 min, para a obtenção dos soros (± 400L). As 

alíquotas (± 200 L) foram distribuídas em criotubos e conservadas a -20°C até o uso. 

Os soros dos animais foram utilizados para a avaliação dos títulos totais de anticorpos 

IgG, índice de avidez (IA) e atividade bactericida (SBA). 

 

3.4     Resposta Humoral  

3.4.1      ELISA para quantificação de títulos totais de IgG contra o 

PSC 

A quantificação dos títulos totais de IgG contra o PSC em soros dos animais de 

todos os grupos foi realizada por ELISA conforme descrito anteriormente por 

Gheesling et al. (1994) e Silveira et al. (2007).  

Placas de 96 orifícios (Immulux – Dynex Technologies REF. 1010) foram 

sensibilizadas com 100 L de uma mistura contendo o PSC (5 g/mL) e Albulmina 

Humana Metilada (mHSA – 5 g/mL), necessária para a fixação do complexo 

polissacarídeo e mHSA na placa. As placas foram incubadas durante 16h, a 4ºC. Após 

6 lavagens com 200 L de tampão (TBS: Tris 0,02 M; NaCl 0,5 M; Tween20 0,2% e 

H2O destilada), utilizando uma lavadora automática (AquaMax 2000 – Molecular 

Devices), foi adicionado o tampão para o bloqueio: TBS 5% SFB (Soro Fetal Bovino – 

GIBCO), para garantir 100% de cobertura da placa e evitar falsos resultados. Após 1h 

de bloqueio (em temperatura ambiente) foi retirado o tampão excedente, e foram 

adicionados, através de diluição seriada, os soros dos animais e o soro padrão já 

determinado anteriormente, com diluições iniciais (em 200 L) adequadas aos tempos 

de coleta dos soros. As placas foram incubadas por 16h, a 4ºC, com volume final de 

100 L. Após incubação, as placas foram lavadas 6 vezes utilizando a lavadora 

automática e incubadas com 100 L da solução 1:2000 de anticorpo murino anti-IgG 

conjugado à fosfatase alcalina (Sigma-Aldrich REF. A3688) durante 2h. Após isto, 

foram adicionados 100 L da solução tampão substrato + p-nitrofenil fosfatase (1 

mg/mL – Sigma-Aldrich REF. S0942). A leitura da absorbância foi realizada após 20-

30 min em uma leitora de microplacas (NanoQuant Infinite® M200PRO – RCHISTO) 

num comprimento de onda de 405 nm. Os títulos de anticorpos das amostras foram 

calculados a partir de unidade arbitrária de ELISA atribuída ao soro padrão 

anteriormente determinado, utilizado para a obtenção da curva padrão (743 EU/mL). 
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Os títulos foram calculados pelo programa SoftmaxPRO® (Molecular Devices), 

analisados em parâmetro logístico 4 e transformados em EU/mL. 

 

3.4.2        ELISA para determinação do Índice de Avidez (IA) de IgG 

contra o PSC 

A avidez dos anticorpos foi detectada pelo método de eluição com o agente 

caotrópico tiocianato de amônio, agente desnaturante capaz de dissociar 50% dos 

complexos antígeno-anticorpo fracos, conforme descrito anteriormente por Goldblatt 

(1997) e Silveira et al. (2007). 

Neste ensaio, as placas foram sensibilizadas com o PSC conforme o protocolo 

de ELISA IgG total descrito acima. Foram adicionados, em duplicatas, em toda a 

placa, 100 L/poço do Soro Padrão (anteriormente determinado) e dos soros dos 

camundongos imunizados numa diluição onde a absorbância (D.O.) das amostras 

encontrava-se entre 0,8 a 1,2, e incubou-se por 16h a 4ºC. Após isto, foi realizada 

uma diluição seriada de tiocianato de amônio iniciando a 4 M e incubou-se por 15 

minutos. Após este período, o ensaio foi realizado conforme o protocolo de ELISA 

anterior. O IA dos anticorpos é correspondente à concentração de tiocianato de 

amônio necessária para reduzir a absorbância em 50%, calculado conforme a 

equação abaixo: 

 

Onde,  
IA = Índice de Avidez; 
log50 = 1,70; 
A = menor concentração de tiocianato de amônio que reduz a absorbância em menos 
de 50%; 
B = maior concentração de tiocianato de amônio que reduz a absorbância em mais de 
50%. 

 

3.4.3       Ensaio para determinação da atividade bactericida do soro 

(SBA) 

 A atividade bactericida dos anticorpos induzidos por diferentes formulações 

experimentais foi avaliada pelo método da gota pendente, descrito anteriormente por 

Borrow e Carlone (2001). Esta técnica é a mais empregada para o estudo da avaliação 

funcional de anticorpos contra o meningococo, que são considerados protetores. 

IA  
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 O Soro Padrão, previamente determinado, e os soros de animais imunizados 

com as diferentes formulações, foram incubados com uma suspensão bacteriana 

padronizada de N. meningitidis grupo C (cepa heteróloga C11), com genótipo 

C:16:P1.7-1,1, gentilmente cedida pelo Health Protection Agency da Inglaterra, em 

diluições seriadas com fator de 2. Em cada poço foi adicionado soro humano, como 

fonte de complemento, destituído de atividade bactericida intrínseca detectável 

(inativação a 56ºC durante 30 minutos). As placas de ágar Columbia enriquecido com 

sangue foram incubadas a 37ºC por 60 min e o número de Unidades Formadoras de 

Colônias por mL (UFC/mL) foi contado. Os títulos de SBA foram expressos como a 

recíproca da diluição do soro capaz de induzir ≥ 50% de lise bacteriana, quando 

comparado ao número de células alvo, presentes antes da incubação com o soro e 

complemento (Zollinger e Mandrell 1983). Foram utilizados soros de controle positivo 

e negativo em cada ensaio. Dados de Goldschneider et al. (1969) estabeleceram que 

o título de anticorpos bactericidas ≥ 4 ou seja, 22, utilizando complemento de soro 

humano, é capaz de conferir proteção contra a doença causada pelo meningococo. 

 Para o cálculo dos títulos bactericidas, os valores foram obtidos na forma de 

título médio (tm), através da fórmula de Nauta (2011), e descritos como média 

geométrica dos valores calculados: 

 

𝑡𝑚 = (𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑝 + log 𝑡𝑟) 2⁄  

Onde, 
log tp = logaritmo do título padrão e  
log tr = logaritmo da recíproca da diluição imediatamente superior àquela diluição 
referente ao título padrão 
 

3.5     Resposta celular 

3.5.1    Obtenção das células  

 As células B e T foram obtidas de baço e medula óssea (fêmur) dos animais 

imunizados para marcação das subpopulações linfocitárias envolvidas na resposta 

imunológica às preparações vacinais, detecção de células produtoras de citocinas (IL-

2 e IL-4), e detecção de células produtoras de IgG de curta e longa duração. De acordo 

com a literatura, a população de células de memória em camundongos é detectada 

por volta de 4 meses após a imunização primária (Bergmann et al. 2013). 

 As células do primeiro grupo de camundongos foram obtidas em diferentes 

intervalos de tempo ao longo da cinética de imunização e foram utilizadas na extensiva 
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padronização dos protocolos que serão descritos a seguir. As células do segundo 

grupo, utilizadas para aquisição dos resultados, foram obtidas conforme a tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Esquema de retirada de baço e medula do segundo grupo de animais 
(CEMIB – UNICAMP) 

Tempo Equivalência/objetivo 

T45 Pesquisa de células efetoras 15 dias após a 3ª dose 

T150 Pré-reforço: Pesquisa de células de memória 5 meses após a 1ª dose 

T151 Administração da 4ª dose (reforço) 

T165 Pós-reforço: Pesquisa de células efetoras 14 dias após 4ª dose 

T250 Pré-desafio: Pesquisa de células de memória 3 meses após reforço 

T251 Desafio com a cepa 2135 de N. meningitidis 

T257 Pós-desafio: Pesquisa das células efetoras 7 dias após desafio 

T264 Pós-desafio: Pesquisa das células efetoras 14 dias após desafio 

 Os baços e medulas dos camundongos foram extraídos e acondicionados em 

meio RPMI 1640 (GIBCO) completo: 1% piruvato, 1% vitamina, 1% L-Glutamina, 1% 

HEPES, 1% aminoácidos não-essenciais (GIBCO), 0,5% β-mercaptoetanol (de uma 

solução a 0,01M, Sigma-Aldrich), 100 mg/L de canamicina (Sigma-Aldrich), 10% SFB 

(GIBCO), em pH 7,4.  

 Todos os protocolos descritos a seguir foram preparados de acordo com: a 

Instrução de Trabalho (IT) 9474, elaborada pelo Laboratório de Tecnologia 

Imunológica (LATIM); Silveira (2007), Jeurink et al. (2008); e Ramachandran et al. 

(2012). 

   3.5.2    Processamento 

 Após obtidos, os baços foram macerados em filtros de nylon (CellStrainer 70 

m – BD Falcon REF. 352350), até completa dissociação das células. Os esplenócitos 

e células da medula foram centrifugados a 400 xg à temperatura ambiente por 10 

minutos e ressuspensos gentilmente em 3 mL de solução hemolisante (Pharm Lyse™ 

– BD Biosciences REF. 555899), a fim de eliminar as hemácias do pool total de 

células. Após, as células foram centrifugadas a 400 xg por 5 minutos, lavadas 1 vez 

(centrifugadas a 400 xg) com 10 mL de meio RPMI completo, e ressuspensas para os 
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procedimentos posteriores. A partir deste momento as células foram encaminhadas 

para o congelamento, ELISPOT ou citometria de fluxo. 

  3.5.3       Congelamento 

 Foram preparadas alíquotas da suspensão celular em 1 mL de SFB 10% DMSO 

(dimetilsulfóxido) por criotubo. Os criotubos, em câmaras de congelamento contendo 

isopropanol, foram estocados no freezer -70ºC durante 24 horas e, após, foram 

transferidos para o nitrogênio líquido e armazenados até o uso. 

  3.5.4       Descongelamento 

 Os criotubos foram retirados do nitrogênio líquido e imediatamente 

acondicionados a 37ºC em banho-maria. As células foram observadas durante o 

descongelamento e puderam permanecer de 10 a 30 minutos no banho-maria. 

Secando o exterior dos criotubos para evitar contaminação, foram acrescentadas 

gotas de RPMI completo aquecido (37ºC). A suspensão celular foi transferida para 

tubos de 15 mL (Falcon) contendo 5 mL de meio RPMI completo aquecido. Os tubos 

foram centrifugados a 400 xg à temperatura ambiente por 10 minutos e as células 

foram lavadas com 5 mL de meio RPMI completo aquecido para retirada da solução 

de congelamento. As células foram, então, ressuspensas em 1 mL de meio RPMI 

completo aquecido. A contagem de células foi realizada em câmara de Neubauer (nos 

quadrantes dos linfócitos) utilizando uma solução de 0,1-0,2% de Azul de Trypan 

(GIBCO) em PBS, como marcador de viabilidade celular. Após isto, puderam seguir 

para citometria de fluxo ou ELISPOT. 

3.6     Cultura e marcação de superfície de esplenócitos e células da 

medula 

As células obtidas de baço e medula dos animais imunizados com as diferentes 

formulações experimentais foram submetidas ao estudo das subpopulações celulares 

envolvidas na resposta imunológica aos imunógenos, através de marcadores de 

superfície em ensaios de citometria de fluxo. Os marcadores celulares frequentemente 

não são exclusivos, o que força a associação de diversos marcadores para identificar 

as subpopulações. A tabela de marcação celular de superfície abaixo (tabela 3.5) foi 

definida de acordo com Klein et al. (1998), Perrett et al. (2012) e Clutterbuck et al. 

(2012). 
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Tabela 3.5: Fenótipo para marcação de superfície das subpopulações celulares  

Célula B 

Fenótipo Subpopulação 

B220+ CD23+ IgM+ Folicular 

B220+ CD23- IgM+ Zona Marginal 

CD19+ CD27+ IgD+ Memória “naive” 

CD19+ CD27+ IgD- Memória (troca de classe de Ig) 

 

Célula T 

Fenótipo Subpopulação 

CD4+ CD44- Naive 

CD4+ CD44+ Memória 

CD4+ CD69+ Ativada 

 

O protocolo de marcação de superfície utilizado foi elaborado pelo LATIM, 

registrado na IT 2960.  

 Foram plaqueados 100 L de uma suspensão celular (4x105 células/poço), em 

duplicata, estimulada com 100 L de: antígeno conjugado vacinal MenPSC-TT (64 

g/poço, lote 166EMPCT01), TT (10 g/poço, lote 007/2C) e LPS de Escherichia coli 

(10 g/poço – Sigma-Aldrich REF. L4391), para células B, ou Concanavalina A (ConA 

– 10 g/poço – Sigma-Aldrich REF. C5275), para células T. 

Após o período de proliferação (72h), as células foram retiradas dos poços, 

lavadas (centrifugação a 400 xg por 10 min – Eppendorf 5418R) com tampão FACS 

(PBS 10% SFB) e, então, marcadas com diversos anticorpos monoclonais conjugados 

a diferentes fluorocromos (BD Biosciences), de acordo com a tabela 3.5. As células 

foram incubadas com os anticorpos durante 30 minutos, no escuro, conforme 

instrução do fabricante, e após isto, lavadas com tampão de FACS, fixadas com 150 

L de paraformaldeído 2% (PFA), e então, novamente lavadas e armazenadas. 

Os tubos foram conservados a 4ºC, por breve período de tempo, até aquisição 

das células no citômetro de fluxo FACSFortessa™ (BD Biosciences), utilizando o 

software FlowJo™ (Tree Star) para as análises. 
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3.7     ELISPOT 

3.7.1   ELISPOT para detecção de células produtoras de citocinas  

 Uma técnica importante para o estudo das citocinas estimuladas por antígenos 

é a de ELISPOT, que pode ser realizada com eficiência tanto com células recém-

obtidas, quanto criopreservadas e até mesmo a partir da cultura de células obtidas 

após estímulo antigênico (Kreher et al. 2003). 

Estes ensaios foram realizados utilizando os kits comerciais ELISpotPLUS for 

mouse IL-2 (MABTECH – REF. 3441-4APW-10) e ELISpotPLUS for mouse IL-4 (REF. 

3311-4APW-10), conforme instruções do fabricante.  

A placa foi lavada 4 vezes com 200 L/poço de PBS (pH 7,4) estéril. Após esse 

procedimento, foram adicionados 200 L/poço do meio utilizado para as suspensões 

celulares por 30 min à temperatura ambiente. O meio foi então removido e as células 

foram plaqueadas (2,5x105 células/poço) em duplicatas e incubadas com os 

estímulos: antígeno conjugado vacinal MenPSC-TT (64 g/poço, lote 166EMPCT01), 

TT (8 g/poço, lote 007/2C) e ConA (10 g/poço – Sigma-Aldrich REF. C5275), por 

48h em estufa a 37ºC com 5% de CO2. Após isto, a placa foi lavada conforme 

anteriormente descrito, foram adicionados 100 L/poço do anticorpo de detecção 

correspondente (IL-2 ou IL-4), e a placa foi incubada por 2h à temperatura ambiente. 

A placa foi novamente lavada, foram adicionados 100 L/poço de Estreptavidina e a 

placa foi incubada por 1h à temperatura ambiente. Após esta etapa, a placa foi mais 

uma vez lavada e foram adicionados 100 L/poço da solução-substrato filtrada. Após 

o surgimento dos spots, o desenvolvimento da cor foi interrompido pela extensiva 

lavagem da placa com água (para que não houvesse sobreposição de spots). A placa 

foi mantida à temperatura ambiente para secagem e posterior contagem de spots em 

leitora (ImmunoSpot® S6 Universal – CTL). Após a contagem dos spots, foi 

descontado o background (spots gerados por células não-estimuladas) do valor dos 

demais estímulos. Os números de spots gerados foram expressos por 106 células, 

para obtenção do resultado final. 

3.7.2      ELISPOT para detecção de células produtoras de anticorpos 

Esta técnica tem a finalidade de pesquisar células B produtoras de IgG de curta 

e longa duração presentes no baço e medula, respectivamente. Nesta técnica, os 

anticorpos se ligam ao antígeno na vizinhança imediata de células produtoras do 

anticorpo específico. Os spots de anticorpos ligados são então detectados através da 
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enzima acoplada ao anticorpo anti-IgG e ao cromógeno. Desta forma, pode-se contar 

o número de células produtoras de spots (CPS) específicas após desafio com os 

antígenos (Czerkinsky et al. 1983, Sedgwick e Holt 1983, Bernasconi, et al. 2002, 

Meiklejohn et al. 2004). 

Este ensaio foi realizado utilizando o kit comercial Mouse IgG ELISpotBASIC 

(MABTECH REF. 3825-2A) conforme o fabricante, Silveira (2007), e Clarke et al. 

(2013b). 

Para isto, a placa foi tratada com uma solução de etanol a 35% (15 L/poço) 

por até 1 min, e então imediatamente lavada 5 vezes com 200 L/poço de água estéril 

(pH 7,4). A sensibilização foi feita com os seguintes antígenos: uma mistura contendo 

o MenPSC (5 g/mL) e mHSA (5 g/mL); com o antígeno vacinal conjugado 

(MenPSC-TT – 4 g/mL – Lote 166EMPCT01); e com TT (4 g/mL – Lote 007/2C), e 

a placa foi incubada overnight à 4ºC. Após isto, a placa foi lavada com 200 L/poço 

de PBS estéril (pH 7,4) e bloqueada com 200 L/poço do meio utilizado para as 

suspensões celulares por 30 min à temperatura ambiente. O meio foi removido e as 

células foram plaqueadas (2,5x105 células/poço) e incubadas overnight em estufa a 

37ºC com 5% de CO2. Após isto, a placa foi lavada conforme anteriormente descrito, 

foram adicionados 100 L/poço do anticorpo de detecção anti-IgG-biotinilado, e a 

placa foi incubada por 2h à temperatura ambiente. A placa foi novamente lavada, 

foram adicionados 100 L/poço de Estreptavidina e a placa foi incubada por 1h à 

temperatura ambiente. Após esta etapa, a placa foi mais uma vez lavada e foram 

adicionados 100 L/poço da solução-substrato filtrada. Após o surgimento dos spots, 

o desenvolvimento da cor foi interrompido pela extensiva lavagem da placa com água 

(para que não houvesse sobreposição de spots). A placa foi mantida à temperatura 

ambiente para secagem e posterior contagem de spots em leitora (ImmunoSpot® S6 

Universal – CTL). Após a contagem dos spots, foi descontado o background (spots 

gerados por células não-estimuladas) do valor dos demais estímulos. Os números de 

spots gerados foram expressos por 106 células, para obtenção do resultado final. 

 

3.8     Ensaio Desafio 

Este ensaio foi realizado de acordo com Sifontes el al. (1997), utilizando um 

modelo de infecção hiperferrêmico. Paralelamente ao teste desafio com a cepa 2135 

de N. meningitidis do grupo C (cepa vacinal), foi realizado o ensaio para obtenção da 
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Dose Letal 50 (DL50), dose de suspensão bacteriana capaz de induzir 50% de morte 

dos animais, determinada para avaliação da virulência da suspensão. 

Os animais foram inoculados via intraperitoneal com 9 mg de ferro-dextran 

(Sigma REF. D8517), em 0,5 mL de suspensão, imediatamente antes da inoculação 

com 0,5 mL da suspensão bacteriana (6x106 UFC/mL), que corresponde a 3 DL50, 

também por via intraperitoneal. Os animais foram acompanhados por 72h, para 

avaliação das taxas de sobrevida (Jessouroun et al. 2004 e Silveira 2007). Os soros 

e células, de baço e medula, dos sobreviventes, foram coletados 7 e 14 dias após o 

ensaio. 

  

3.9      Análises estatísticas 

 Para todas as análises estatísticas foi utilizado o programa GraphPad Prism® 

versão 6.01 e o nível de significância estatística foi determinado para p<0,05. Os 

dados foram submetidos ao teste de normalidade de D’Agostino & Pearson. A 

significância das diferenças nos níveis de IgG, IA e títulos SBA dos camundongos 

imunizados foi avaliada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. Entretanto, a 

significância das diferenças da frequência de células produtoras de IgG (baço e 

medula) e de citocinas (IL-2 e IL-4) dos camundongos imunizados foi avaliada pelo 

teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Este mesmo teste foi empregado para as 

análises intra-grupos (entre os tempos de imunização), seguido pelo método de Dunn. 

A correlação entre os títulos de IgG, títulos SBA e IA foi calculada pelo teste de 

correlação de Spearman (rs) e a determinação do nível de correlação seguiu a 

classificação de Lira (2004). Um p-valor < 0,05 significa que o acaso não é suficiente 

para explicar os resultados. O nível de correlação varia entre: rs < 0,2 (negligenciável); 

0,2 ≤ rs  < 0,4 (fraca); 0,4 ≤ rs  < 0,6   (moderada); 0,6 ≤ rs  < 0,8 (forte); e rs ≥ 0,8 (muito 

forte). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1      Resposta Humoral 

4.1.1       Quantificação dos títulos totais de IgG contra PSC 

O título total de IgG foi quantificado e expresso em unidades de ELISA por mL 

(EU/mL), no soro de camundongos imunizados com a vacina MenCBio (Fig 4.1 A); 

com a vacina NeisVac (4.1 B); e dos grupos controles imunizados apenas com o PSC, 

com o TT ou não imunizados. Os três últimos grupos, apresentaram valores abaixo 

da linha de detecção do teste, ou seja, ausência de anticorpos do tipo IgG (resultados 

não mostrados). 

Observa-se na figura 4.1 o aumento significativo dos títulos de IgG após a segunda 

dose (MenCBio: 932 EU/mL e NeisVac: 55,5 EU/mL) do esquema primário de 

imunização para ambas as vacinas testadas, em relação ao T0 (p < 0,05). Os títulos 

alcançam o pico após a terceira dose MenCBio: 2083,7 EU/mL e NeisVac: 134,65 

EU/mL, e, então, há o decaimento significativo entre o T45 e o Pré-reforço (5 meses 

após o início do esquema de imunização, que são retomados após a dose reforço 

apenas para a MenCBio (p < 0,001).  

Entretanto, para a MenCBio, os títulos caem de forma significativa entre o Pós-

reforço e o Pré-desafio e, então, se mantém similares nos dois tempos após o desafio, 

7 e 14 dias (p < 0,001). Para a NeisVac, os títulos se mantém iguais entre Pós-reforço 

e Pré-desafio, e entre Pré- e Pós-desafio (7 e 14 dias), sem diferenças significativas. 

Há diferença estatística na magnitude da resposta entre a vacina de Bio-

Manguinhos e a vacina comercial em todos os tempos, exceto no Pós-desafio. O 

ensaio desafio, por sua vez, não induziu o aumento de títulos de IgG para ambas as 

vacinas 

4.1.2      Determinação do Índice de Avidez (IA) de IgG ao PSC 

O IA de ligação de anticorpos (IgG) induzidos pelas vacinas foi avaliado pela 

utilização do agente caotrópico tiocianato de amônio (NH4SCN) e corresponde 
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Fig. 4.1: Determinação dos títulos totais de IgG contra o PSC nos soros de camundongos 

imunizados com a vacina experimental MenCBio (A) e a vacina referência NeisVac (B) nos 

tempos T0: antes da 1ª dose, T15: 15 dias após a 1ª dose, T30: 15 dias após a 2ª dose, T45: 

15 dias após a 3ª dose, Pré-reforço: 5 meses após a 1ª dose, Pós-reforço: 14 dias após a 4ª 

dose, Pré-desafio: 3 meses após a 4ª dose, Pós-desafio 7: 7 dias após o desafio, Pós-desafio 

14: 14 dias após o desafio. Os valores representam replicatas de pool de soros de 5 

camundongos/caixa imunizados com as vacinas MenCBio (9 caixas) e NeisVac (4 caixas). As 

linhas vermelhas representam as medianas das amostras. Os testes estatísticos realizados 

foram Kruskall-Wallis e Dunn, intragrupo; e Mann-Whitney, intergrupo.  

A 

B 

1 dose 2 doses 3 doses 

1ª dose 2ª dose 3ª dose 
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diretamente à concentração do agente (expresso em molaridade) necessária para 

dissociar 50% das ligações antígeno-anticorpo fracas. 

A figura 4.2 representa o aumento gradual desse IA no soro dos animais 

imunizados com a vacina MenCBio e NeisVac durante os diferentes tempos de 

acompanhamento dos grupos, com diferença significativa apenas após o tempo Pré-

reforço (5 meses após o início da imunização) para MenCBio (0,67 M NH4SCN), em 

relação ao T0, aumentando após a dose reforço (0,83 M NH4SCN) (p < 0,001). Estes 

índices se mantiveram similares após o desafio (MenCBio: 1,09 e NeisVac: 0,79 M 

NH4SCN). Não há diferença significativa no índice de avidez entre os animais 

imunizados com as vacinas MenCBio e NeisVac (p > 0,05). Os grupos controle PSC, 

TT e sem imunização não apresentaram valores de IgG no ELISA. Por não obter uma 

D.O. próxima a 1,0, o teste de avidez de IgG não foi realizado. 

 

Fig. 4.2: Determinação do índice de avidez de IgG ao PSC dos soros de camundongos 

imunizados com a vacina experimental MenCBio (●) e o comparador NeisVac (▪) nos tempos 
T0: antes da 1ª dose, T15: 15 dias após a 1ª dose, T30: 15 dias após a 2ª dose, T45: 15 dias 
após a 3ª dose, Pré-reforço: 5 meses após a 1ª dose, Pós-reforço: 14 dias após a 4ª dose, 
Pré-desafio: 3 meses após a 4ª dose, Pós-desafio 7: 7 dias após o desafio, Pós-desafio 14: 
14 dias após o desafio. Os valores representam o pool de soros de 5 camundongos/caixa 
imunizados com as vacinas MenCBio (9 caixas) e NeisVac (4 caixas). As linhas (em 
respectivas cores) representam as medianas das amostras. Os testes estatísticos realizados 
foram Kruskall-Wallis e Dunn, intragrupo; e Mann-Whitney, intergrupo. 

1ª dose 2ª dose 3ª dose 



45 
 

4.1.3     Avaliação da atividade bactericida (SBA) dos anticorpos contra a 

cepa C11 de N. meningitidis (grupo C) 

O teste bactericida é o padrão ouro para identificação da proteção de indivíduos 

imunizados contra o meningogoco, uma vez que a atividade bactericida é o 

mecanismo principal de eliminação da bactéria, através de lise com auxílio do sistema 

complemento (MAC). Na figura 4.3 estão representados os títulos SBA induzidos 

pelas vacinas MenCBio e NeisVac. Há um aumento significativo (p < 0,001) a partir 

do T45, dos títulos de anticorpos bactericidas para ambas as vacinas em relação ao 

T0 (MenCBio: 212 e NeisVac: 211), com maior aumento no Pós-reforço, também em 

relação ao T0 (MenCBio: 213 e NeisVac: 212; p < 0,001). A dose reforço e o desafio 

não aumentaram significativamente estes títulos, em relação ao T45. As vacinas são 

estatisticamente iguais (p = 0,869) na capacidade de induzir a produção de altos títulos 

de anticorpos bactericidas, acima do título considerado protetor: 22, quando se utiliza 

complemento humano. Os grupos controle PSC, TT e sem imunização não 

apresentaram anticorpos bactericidas (resultados não mostrados). 

 

Fig. 4.3: Determinação da atividade bactericida de anticorpos presentes nos soros de 

camundongos imunizados com a vacina experimental MenCBio (●) e o comparador NeisVac 

(▪) nos tempos T0: antes da 1ª dose, T15: 15 dias após a 1ª dose, T30: 15 dias após a 2ª 

dose, T45: 15 dias após a 3ª dose, Pré-reforço: 5 meses após a 1ª dose, Pós-reforço: 14 dias 

após a 4ª dose, Pré-desafio: 3 meses após a 4ª dose, Pós-desafio 7: 7 dias após o desafio, 

Pós-desafio 14: 14 dias após o desafio. Os valores representam o pool de soros de 5 

camundongos/caixa imunizados com as vacinas MenCBio (9 caixas) e NeisVac (4 caixas). Os 

testes estatísticos realizados foram Kruskall-Wallis e Dunn, intragrupo; e Mann-Whitney, 

intergrupo. Os títulos de SBA foram expressos em valores de log na base 2 representando a 

diluição do soro capaz de induzir ≥ 50% de lise bacteriana.  

1ª dose 2ª dose 3ª dose 
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4.2    Resposta Celular 

4.2.1    Produção de citocinas por células T 

  4.2.1.1       Produção de IL-2 

As células T produzem IL-2, citocina que promove o crescimento e a ativação 

de maneira autócrina e parácrina (Madigan et al. 2010, Murphy et al. 2010). Esta 

produção foi avaliada a fim de verificar o estabelecimento da resposta T-dependente 

do conjugado através do teste de ELISPOT. As figuras 4.4 e 4.5 demonstram a 

capacidade das vacinas MenCBio e NeisVac em ativar esta resposta, devido à 

presença de spots gerados pela produção desta citocina in vitro (fig. 4.4). 

Fig. 4.4: Fotografia representativa da placa de ELISPOT com detecção de células produtoras 
de IL-2 no Baço no T45 (15 dias após a 3ª dose), onde as linhas representam os estímulos in 
vitro e as colunas as células obtidas dos camundongos dos diferentes grupos imunizados, 
incluindo grupos controles (PSC e TT). As células foram plaqueadas em duplicata. Legenda: 
BKG = Background, ou seja, produção espontânea da citocina por células em repouso, cujo 
valor foi normalizado para zero e descontado dos demais estímulos; CONJ = conjugado 
vacinal PSC-TT; TT = proteína tetânica; e ConA = Concanavalina A (mitógeno).  

A figura 4.5 é a representação gráfica dos números de spots obtidos nos testes 

realizados e informa a produção desta citocina em resposta aos antígenos in vitro ao 

longo dos tempos acompanhados. Observa-se que ambas as vacinas, MenCBio (4.5 

A) e NeisVac (4.5 B), são capazes de estimular a produção de IL-2 em resposta ao 

conjugado vacinal, demonstrando a ativação da resposta T-dependente deste 

estímulo. 

A TT e a ConA foram os estímulos que apresentaram uma resposta mais 

robusta, com p < 0,05 (CONJ: p = 0,0546) nos tempos avaliados, induzindo maior 

número de células produtoras de IL-2 em relação ao BKG. Esta resposta é esperada 

devido à natureza proteica do TT e à atividade mitogênica da ConA. Apesar do teste 

estatístico não identificar uma diferença na produção de IL-2 em reposta ao conjugado 

vacinal em comparação ao background, foi observada a presença de numerosos spots 
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 Fig. 4.5: Produção de IL-2 por células T do baço de camundongos imunizados com a vacina 
experimental MenCBio (A), com o comparador NeisVac (B), apenas com o PSC (C) e apenas 
com o TT (D) ao longo dos tempos T45: 15 dias após a 3ª dose, Pré-reforço: 5 meses após a 
1ª dose, Pós-reforço: 14 dias após a 4ª dose, Pré-desafio: 3 meses após a 4ª dose, Pós-
desafio 7: 7 dias após o desafio, Pós-desafio 14: 14 dias após o desafio. Os testes estatísticos 
realizados foram Kruskall-Wallis e Dunn, intragrupo e intergrupo. As amostras estão 
representadas pelas suas medianas (topo das barras) e barra de intervalos (máximos e 
mínimos). Os valores estão expressos em nº de spots por 106 células. MenCBio: n = 1 a 8. 
NeisVac: 1 a 3. PSC e TT: n = 1 a 2 baços/tempo. 

B 

B 

A 

C 
D 
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em resposta ao conjugado, antígeno de ambas as vacinas, MenCBio e NeisVac (fig. 

4.5 A e B), com leves diferenças no padrão de reposta (maior produção no T45 para 

MenCBio; 166 spots/106 células e maior produção para NeisVac no pós-reforço; 74 

spots/106 células). 

De maneira geral, ao observar todos os tempos, os animais do grupo controle 

PSC apresentaram uma resposta fraca, semelhante ao background (células em 

repouso) e os animais do grupo controle TT responderam adequadamente ao estímulo 

proteico recebido. 

Os grupos PSC e TT não possuem resultado de Pós-reforço pois não foi 

possível recuperar células deste grupo após o congelamento neste tempo devido a 

problemas técnicos. 

 

4.2.1.2       Produção de IL-4 

As células Th produzem IL-4, citocina que ativa a célula B. As figuras 4.6 e 4.7 

demonstram a capacidade das vacinas MenCBio e NeisVac em induzir a produção 

desta citocina devido ao aparecimento de spots específicos ao conjugado vacinal.  

Fig. 4.6: Fotografia representativa da placa de ELISPOT com detecção das células produtoras 
de IL-4 no Baço, nos tempos T45 (45 dias após a 1ª dose – em cima) e Pré-desafio (5 meses 
após a 1ª dose – embaixo), onde as linhas representam os estímulos in vitro e as colunas 
representam as células obtidas dos diferentes grupos imunizados e dos grupos controle, PSC 
TT e sem imunização. As células foram plaqueadas em duplicata. Legenda: BKG = 
Background, ou seja, produção espontânea da citocina por células em repouso, cujo valor foi 
normalizado para zero e descontado dos demais estímulos; CONJ = conjugado vacinal PSC-
TT; TT = proteína tetânica; e ConA = Concanavalina A (mitógeno). Apesar do fundo 
escurecido na figura, é possível determinar os spots com clareza. 
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 Fig. 4.7: Produção de IL-4 por células T do baço de camundongos imunizados com a vacina 
experimental MenCBio (A), com o comparador NeisVac (B), apenas com o PSC (C) e apenas 
com o TT (D) ao longo dos tempos T45: 15 dias após a 3ª dose, Pré-reforço: 5 meses após a 
1ª dose, Pós-reforço: 14 dias após a 4ª dose, Pré-desafio: 3 meses após a 4ª dose, Pós-
desafio 7: 7 dias após o desafio, Pós-desafio 14: 14 dias após o desafio. Os testes estatísticos 
realizados foram Kruskall-Wallis e Dunn, intragrupo e intergrupo. As amostras estão 
representadas pelas suas medianas (topos das barras) e e barra de intervalos (máximos e 
mínimos). Os valores estão expressos em nº de spots por 106 células. MenCBio: n = 1 a 8. 
NeisVac: 1 a 3. PSC e TT: n = 1 a 2 baços/tempo. 

B 

A 

C D 
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A figura 4.7 é a representação gráfica dos números de spots obtidos nos testes 

realizados e informa a produção desta citocina ao longo da cinética de imunização. 

Observa-se que ambas as vacinas, MenCBio (A) e NeisVac (B), são capazes de 

estimular uma fraca produção de IL-4 em resposta ao conjugado vacinal (T45: 

MenCBio: 26 spots/106 células e NeisVac: 4 spots/106 células. Os animais dos grupos 

controles PSC não responderam aos estímulos empregados, enquanto que o grupo 

controle TT respondeu de acordo com estímulo vacinal recebido na imunização, 

respondendo in vitro à parte proteica do conjugado e à proteína tetânica. 

A análise estatística demonstrou que, de maneira geral, frente aos estímulos 

empregados e tempos analisados, as vacinas são semelhantes (p > 0,05). A ConA foi 

o antígeno que mais estimulou a produção de spots nos tempos avaliados, de forma 

significativa (p < 0,05), quando comparado ao BKG e ao conjugado. Esta resposta é 

esperada devido à natureza mitogênica deste antígeno. A análise estatística foi 

dificultada, também, pelo número reduzido de amostras, para este teste.  

Os grupos PSC e TT não possuem resultado de Pós-reforço pois não foi 

possível recuperar células deste grupo após o congelamento neste tempo devido a 

problemas técnicos. 

 

4.2.2          Detecção de células produtoras de IgG 

       4.2.2.1       Plasmócitos de curta duração – Baço 

  A principal característica da resposta T-dependente é a produção de 

imunoglobulinas específicas ao antígeno, com troca de classe (IgG) e maior afinidade. 

Esta resposta, conforme anteriormente descrito, é montada em centros germinais no 

baço. Nas figuras 4.8 e 4.9 é possível observar o aparecimento de spots (mais difusos 

que os spots de citocina, mas ainda bem determinados), caracterizando a presença 

de plasmócitos de curta duração, ou seja, de células efetoras, no baço de animais 

imunizados com a vacina MenCBio (figs. 4.8 e 4.9 A) e NeisVac (figs. 4.8 e 4.9 B).  

O Pré-reforço (fig. 4.8 em cima) demonstra a tendência ao desaparecimento 

destes plasmócitos de curta duração após a resposta aguda (5 meses após o início 

do esquema de imunização) e o Pós-reforço (fig 4.5 embaixo) mostra um novo 

recrutamento e proliferação celular após re-estímulo devido ao aumento do número 

de spots. Não foi possível obter um controle positivo com LPS por ausência de insumo 

adequado. 
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Fig. 4.8: Fotografia representativa da placa de ELISPOT com detecção de células produtoras 
de IgG presentes no baço dos camundongos nos tempos Pré-reforço (5 meses após a 1ª dose 
– em cima) e Pós-reforço (após a 4ª dose – embaixo), onde, nas linhas, estão os estímulos in 
vitro e, nas colunas, estão as células obtidas dos diferentes grupos imunizados e do grupo 
controle sem estímulo. As células foram plaqueadas em duplicata Legenda: PBS = poços 
sensibilizados com PBS, ou seja, corresponde à produção espontânea de IgG por células em 
repouso, cujo valor foi normalizado para zero e descontado do valor final dos demais 
estímulos; PSC = sensibilizado com o polissacarídeo do grupo C; CONJ = sensibilizado com 
o conjugado vacinal PSC-TT; TT = sensibilizado com proteína tetânica.  

A figura 4.9 é a representação gráfica dos números de spots obtidos nos testes 

realizados e informa o número de células produtoras de IgG nos baços dos animais 

dos diferentes grupos ao longo dos tempos acompanhados. 

Observa-se a alta produção de células produtoras de IgGs específicas ao PSC 

e ao conjugado vacinal para ambas as vacinas, MenCBio (A) e NeisVac (B). O grupo 

controle PSC apresenta ínfimos spots específicos, sem produção de plasmócitos com 

significância estatística, e o grupo controle TT responde de acordo com o estímulo 

vacinal recebido, gerando spots contra o estímulo tetânico in vitro. 

Para a MenCBio, o conjugado vacinal, como estímulo in vitro, induziu grande 

número de plasmócitos no T45 (196 spots/106 células; p = 0,0020) em relação ao 

background, número que se manteve alto no Pré-reforço (107 spots/106 células; p = 

0,0061), no Pós-reforço (638 spots/106 células) e no Pré-desafio (70 spots/106 células; 

p = 0,0014). Foi observado, no Pós-reforço, que o PSC induziu grande número de 

plasmócitos (414 spots/106 células; p = 0,0014) em relação ao background. 
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Fig. 4.9: Produção de IgG por plasmócitos de curta duração do baço de camundongos 
imunizados com a vacina experimental MenCBio (A), com o comparador NeisVac (B), apenas 
com o PSC (C) e apenas com o TT (D) ao longo dos tempos T45: 15 dias após a 3ª dose, 
Pré-reforço: 5 meses após a 1ª dose, Pós-reforço: 14 dias após a 4ª dose, Pré-desafio: 3 
meses após a 4ª dose, Pós-desafio 7: 7 dias após o desafio, Pós-desafio 14: 14 dias após o 
desafio. Os testes estatísticos realizados foram Kruskall-Wallis e Dunn, intragrupo e 
intergrupo. As amostras estão representadas pelas suas medianas (topos das barras) e barra 
de intervalos (máximos e mínimos). Os valores estão expressos em nº de spots por 106 
células. MenCBio: n = 1 a 8. NeisVac: 1 a 3. PSC e TT: n = 1 a 2 baços/tempo. 

A 

B 
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Para a NeisVac, nos tempos T45 e Pré-reforço, o PSC (66 spots/106 células; p 

= 0,0440) e o CONJ (12 spots/106 células; p = 0,0215), respectivamente, estimularam 

in vitro as células induzindo o aumento da produção de spots, em relação ao 

background. Em relação aos outros tempos, a análise estatística não foi possível de 

ser realizada em função do número reduzido de amostras. As análises estatísticas 

demonstraram que ambas as vacinas apresentam resposta semelhante.  

Os animais dos grupos controles PSC não responderam aos estímulos 

específicos empregados (PSC e CONJ.), enquanto que o grupo controle TT 

respondeu de acordo com estímulo vacinal recebido na imunização, respondendo in 

vitro à parte proteica do conjugado e à proteína tetânica. Estes grupos não possuem 

resultado no pós-reforço pois não foi possível recuperar células após o congelamento 

neste tempo devido a problemas técnicos. 

4.2.2.2       Plasmócitos de longa duração – Medula 

Após a maturação da resposta T-dependente, há o aparecimento de duas 

subpopulações possíveis no baço: o pool de memória e de plasmócitos. É possível 

que alguns clones migrem do baço para a medula óssea, permanecendo neste nicho 

produzindo anticorpos durante um grande período de tempo. A pesquisa destes 

plasmócitos de longa duração, na medula dos animais, foi realizada para averiguar a 

permanência da proteção dos indivíduos vacinados. É possível observar nas figuras 

4.10 e 4.11 a presença de plasmócitos na medula dos animais imunizados com a 

MenCBio (4.11 A) e com a NeisVac (4.11 B).  

Fig. 4.10: Fotografia representativa da placa de ELISPOT com detecção de células produtoras 
de IgG presentes na medula dos camundongos no tempo Pré-reforço (5 meses após a 1ª 
dose), onde, nas linhas, estão os estímulos in vitro e, nas colunas, estão as células obtidas 
dos diferentes grupos imunizados e do grupo controle sem estímulo. As células foram 
plaqueadas em duplicata. Legenda: PBS = poços sensibilizados com PBS, ou seja, 
corresponde à produção espontânea de IgG por células em repouso, cujo valor foi 
normalizado para zero e descontado do valor final dos demais estímulos; PSC = sensibilizado 
com o polissacarídeo do grupo C; CONJ = sensibilizado com o conjugado vacinal PSC-TT; 
TT = sensibilizado com proteína tetânica.  
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  Fig. 4.11: Produção de IgG por plasmócitos de longa duração da medula de camundongos 
imunizados com a vacina experimental MenCBio (A), co o comparador NeisVac (B), apenas 
com o PSC (C) e apenas com o TT (D) ao longo dos tempos T45: 15 dias após a 3ª dose, 
Pré-reforço: 5 meses após a 1ª dose, Pós-reforço: 14 dias após a 4ª dose, Pré-desafio: 3 
meses após a 4ª dose, Pós-desafio 7: 7 dias após o desafio, Pós-desafio 14: 14 dias após o 
desafio. Os testes estatísticos realizados foram Kruskall-Wallis e Dunn e intergrupo. As 
amostras estão representadas pelas suas medianas (topos das barras) e e barra de intervalos 
(máximos e mínimos). Os valores estão expressos em nº de spots por 106 células. MenCBio: 
n = 1 a 7. NeisVac: 1 a 3. PSC e TT: n = 1 a 2 medulas/tempo. 
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A figura 4.11 demonstra a capacidade de ambas as vacinas, MenCBio (A) e 

NeisVac (B) em induzir a presença destas células neste nicho, caracterizando a 

subpopulação de plasmócitos de longa duração. Os grupos controles PSC, TT e sem 

estímulo não apresentaram estes spots característicos ao longo dos testes. A 

presença destas células na medula no tempo Pré-reforço, 4 meses após a última dose, 

demonstra a capacidade das vacinas em induzir estas células durante longo tempo. 

A análise estatística dos estímulos in vitro PSC e CONJ. mostrou a indução 

significativa de um grande número de plasmócitos de longa duração, em relação ao 

background, nos tempos Pré-reforço, (PSC: MenCBio 307 spots/106 células e NeisVac 

46 spots/106 células; CONJ.: MenCBio 237 spots/106 células e NeisVac 50 spots/106 

células), Pré-desafio (PSC: MenCBio 254 spots/106 células e NeisVac 20 spots/106 

células; CONJ.: MenCBio 98 spots/106 células e NeisVac 10 spots/106 células) e Pós-

desafio 7 e 14 dias (7 dias – PSC: MenCBio 214 spots/106 células e NeisVac 194 

spots/106 células; CONJ.: MenCBio 187 spots/106 células e NeisVac 70 spots/106 

células). De maneira geral, os estímulos PSC e CONJ. foram semelhantes e o 

esquema primário de imunização foi suficiente para estabelecer o alto número de 

plasmócitos de longa duração na medula dos animais vacinados.  

 

 4.2.3     Fenótipo das subpopulações celulares 

Foram realizados extensos e numerosos testes de citometria de fluxo para 

avaliação do fenótipo das subpopulações celulares envolvidas na resposta 

imunológica. Os estudos realizados com os marcadores definidos na tabela 3.4 

demonstraram incapacidade de diferenciação das subpopulações celulares frente aos 

estímulos antigênicos empregados, uma vez que os percentuais de células obtidos 

após imunização são similares àqueles obtidos pelo controle sem imunização, 

tornando impossível a avaliação da resposta imunológica induzida pela MenCBio 

através desta técnica. Os resultados estão demonstrados nas tabelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 e 10, localizadas no item 2 do Anexo. 

 

4.3       Correlações 

O estudo da correlação entre os resultados obtidos foi realizado pelo coeficiente 

de correlação de Spearman (ρ), que mede a intensidade da relação entre variáveis 

que não apresentam distribuição normal. Os valores de ρ variam de -1 a +1, onde um 

valor mais próximo de +1 é considerado positivo para correlação. 
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Foram avaliadas as correlações entre os testes utilizados para a análise de 

vários parâmetros do grupo imunizado com MenCBio. Foram correlacionados os 

títulos de IgG, com o IA, e com os títulos SBA; com rs= -0,515 (p= 0,008) e  rs =0,367 

(p= 0,071), respectivamente. O teste não determinou correlação entre títulos SBA com 

índice de avidez (IA) rs= -0,012 (p= 0,954), apesar de uma correlação entre estes 

processos ser esperada. A correlação entre a resposta celular e a resposta humoral 

não foi realizada devido aos corpos de prova (células e soro) não serem pareados. 

 

4.4        Ensaio desafio com a cepa C2135 de N. meningitidis (grupo C) 

A DM atinge apenas os seres humanos, que são os únicos reservatórios de N. 

meningitidis. Devido à incapacidade da bactéria em sequestrar ferro do hospedeiro 

murino, para verificar a proteção induzida por vacinas contra a bactéria, este teste é 

realizado com o modelo hiper-ferrêmico, fornecendo uma fonte exógena de ferro antes 

da administração da cepa bacteriana. A figura 4.12 informa a taxa de sobrevivência 

dos grupos de animais após desafio com a cepa vacinal 2135 de N. meningitidis. 

Observa-se a sobrevivência de 100% dos animais dos grupos que receberam a 

MenCBio, a NeisVac e o PSC. Houve 100% de morte nos grupos controle TT e sem 

imunização. Demonstrando a capacidade das vacinas MenCBio e NeisVac em 

proteger os animais vacinados. Houve sobrevivência de 100% também dos 

camundongos imunizados com o polissacarídeo, um resultado inesperado uma vez 

que este grupo vinha apresentando resultados negativos para as análises 

imunológicas realizadas neste trabalho. 
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Fig. 4.12: Taxa de sobrevivência (em percentual) dos animais dos grupos de camundongos 
imunizados com diferentes imunógenos ou sem imunização (n variável, onde, grupo MenCBio 
n = 14; grupo NeisVac, n = 2; grupo PSC, n = 4; grupo TT, n = 4; grupo sem imunização, n = 
6). Foram inoculados 9 mg de ferro dextran/animal via IP imediatamente antes da inoculação 
da suspensão bacteriana (6x106, que corresponde à 3x DL50). O ensaio foi realizado após 
aproximadamente 8,5 meses do início do esquema de imunização. 
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5. DISCUSSÃO 

A abordagem tradicional no desenho de vacinas bacterianas tem sido a 

utilização de micro-organismos vivos atenuados, de células inteiras mortas ou de suas 

toxinas inativadas. Ainda que as vacinas atenuadas possam induzir uma imunidade 

duradoura, surgem os problemas em relação à segurança, incluindo a administração 

de componentes microbianos prejudiciais e desnecessários, a possibilidade de 

replicação bacteriana e a infecção de indivíduos imunocomprometidos, revertendo à 

forma patogênica (Moyle e Toth 2013).  

Houve diversas tentativas de desenvolvimento de uma vacina contra a DM 

utilizando a bactéria inteira inativada, contudo, os testes em humanos apresentavam 

reações adversas graves e baixa eficácia. Assim, essa abordagem foi abandonada 

(Morley e Pollard 2001). Dessa maneira, a abordagem de vacina de subunidade 

tornou-se a melhor alternativa, onde apenas componentes microbianos de interesse 

são administrados a fim de produzir uma resposta imunológica apropriada e segura, 

aprimorando o desenvolvimento de vacinas onde as abordagens tradicionais tenham 

falhado (Moyle e Toth 2013), como no caso da DM.  Vacinas conjugadas tendem a 

ser mais estáveis em comparação a vacinas bacterianas atenuadas (Lee et al. apud 

Corbel 1996) e vacinas conjugadas MenC têm se provado estáveis num largo intervalo 

de temperaturas, ainda que repetidos descongelamentos possam afetar algumas 

formulações (WHO 2004). É importante que as vacinas se mantenham estáveis sob 

temperaturas diferentes da recomendada pois nem sempre é possível garantir a 

integridade da cadeia de refrigeração de transporte e armazenamento. 

Um importante aspecto para a proteção contra a infecção pelo meningococo é 

a geração de anticorpos contra a cápsula polissacarídica, o que a consolidou, 

portanto, como a base para vacinas contra a maioria dos grupos (Stephens et al. 

2007). A conjugação de polissacarídeos a proteínas carreadoras é uma estratégia 

vacinal que demonstrou grande sucesso na prevenção de doenças graves e 

potencialmente fatais, como as causadas por Haemophilus influenzae do tipo b (Hib), 

Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis (Dagan et al. 2010). Os principais 
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carreadores são a proteína diftérica (DT), a tetânica (TT), ou o CRM197, e eles são 

responsáveis pelo aprimoramento da resposta ao polissacarídeo ao envolver 

subpopulações celulares distintas das habitualmente envolvidas em uma resposta a 

este tipo de molécula, como as células Th, produzindo citocinas e sinais de ativação 

e as células foliculares dendríticas (Dagan et al. 2010). A capacidade da proteína 

carreadora em recrutar células T CD4+ de memória, durante a diferenciação de 

células B, a distingue do polissacarídeo, sendo unicamente capaz de envolver o BCR. 

Vacinas conjugadas superam estas limitações pelo recrutamento de células TCD4+ 

via proteína conjugada (Clarke et al. 2013b). 

É interessante notar que a utilização do mesmo carreador em diferentes 

vacinas pode aumentar a resposta T-dependente a haptenos conjugados devido a 

imunizações prévias ou simultâneas, onde uma vacina MenC-TT pode aumentar a 

imunogenicidade de uma vacina Hib-TT. Isto se dá devido à uma potente resposta de 

célula T e de seus sinais co-estimulatórios. Contudo, essa resposta melhorada 

também pode ser vista na co-administração de diferentes carreadores proteicos, 

devido a uma resposta bystander, provavelmente devido ao compartilhamento de 

mecanismos da resposta de células T às proteínas carreadoras, gerando uma potente 

resposta que se estende ao hapteno carreado (Dagan et al. 2010). 

A escolha do carreador é um importante aspecto a ser levado em conta no 

desenho de uma vacina conjugada. A TT tem gerado uma produção maior de 

anticorpos contra o hapteno devido a uma resposta de células B predominante, 

enquanto que DT e CRM197 são imunógenos mais fracos para a resposta de célula B, 

mas influenciam melhor os mecanismos T-regulatórios. Por sua vez, alguns estudos 

relataram que, devido a uma imunidade pré-existente ao carreador proteico pode 

haver uma supressão à resposta imunológica a um hapteno ligado ao mesmo 

transportador, comprometendo assim as respostas imunológicas de hapteno ou de 

polissacarídeos (Dagan et al. 2010). Corroborando com isto, Brynjolfsson et al. (2008) 

demonstraram que uma vacina MenC-CRM197 apresentou-se fracamente 

imunogênica em camundongos recém-nascidos, porém, ao utilizar outros 

mecanismos imunogênicos, como CpG, essa resposta foi aprimorada. 

Vacinas conjugadas contra a DM podem ser monovalentes, específicas para 

cada grupo, ou polivalentes, garantindo uma maior cobertura; e sua eficácia é 

geralmente avaliada pela quantificação da concentração de anticorpos bactericidas, 

bem como maturação de afinidade de IgG. Para vacinas meningocócicas, assim como 

anti-Hib, a DT parece ser menos potente que a TT na indução da ajuda de células T 
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(Dagan et al. 2010). A TT é a proteína carreadora de ambas as vacinas utilizadas 

neste estudo, MenCBio e NeisVac, que apresentaram ótima capacidade de ativação 

da resposta T-dependente, conforme demonstrado nos resultados apresentados. A 

NeisVac é a vacina mais imunogênica e efetiva na prevenção de infecções causadas 

pelo meningococo do grupo C, disponível comercialmente, de acordo com vários 

estudos publicados (Richmond et al. 2001b, Dagan et al. 2010). 

O processo de produção da vacina MenCBio foi modificado em relação à sua 

taxa de conjugação. A taxa anterior oferecia uma resposta maior à parte proteica da 

vacina, em detrimento da parte polissacarídica. Para máxima eficácia da vacina, é 

necessário um balanço ótimo da resposta anti-polissacarídica e anti-carreador, pois, 

no ambiente, diversas células B necessitam da resposta de células T, mas, também, 

é imprescindível a existência de células B específicas ao polissacarídeo em 

quantidades satisfatórias. Assim, a taxa de conjugação da vacina foi otimizada, para 

obtenção de uma faixa entre 0,45 e 0,65, utilizando como base a taxa (0,5) descrita 

para a vacina NeisVac (Lee et al. 2007) e a partir desta otimização, foram escalonados 

e obtidos lotes industriais da vacina MenCBio (Bastos et al. 2015). Um destes lotes foi 

utilizado no 3° estudo de campo de Fase I em 2014, em comparação com a vacina 

comercial (NeisVac®), empregada como vacina de referência para obtenção da melhor 

resposta imunológica contra o meningococo do grupo C. Os resultados de 

reatogenicidade demonstraram ausência de eventos adversos importantes. A vacina 

MenCBio apresentou um perfil de segurança aceitável, com eventos adversos na sua 

maioria de leve intensidade, com ocorrência nas primeiras 24 a 48 horas após a 

vacinação e resolução espontânea. Para todos os tipos de eventos adversos 

observados não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

vacinais. A despeito da limitação do tamanho amostral, foi possível observar uma 

similaridade entre as vacinas em relação à resposta de anticorpos com atividade 

bactericida contra o meningococo (título SBA: MenCBio 29,633 e Neisvac 29,482), com 

soroconversão satisfatória em torno de 93% (Relatório Final Estudo Clínico Fase I 

enviado à ANVISA – CE nº 056/2014). Por outro lado, no 2° estudo de campo de fase 

I realizado em 2009, a vacina MenCBio induziu títulos SBA menores (28,665) daqueles 

observados no grupo vacinado com a NeisVac (29,299), apesar da análise estatística 

ter considerado uma resposta similar, sem diferenças significativas (Martins et al. 

2010). Devido ao processo de otimização da vacina MenCBio, tornou-se necessária 

uma nova avaliação da resposta humoral em camundongos, bem como a ampliação 

do estudo da resposta imunológica induzida ao avaliar a resposta celular. 
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Adjuvantes promovem uma rápida, mais potente e persistente resposta 

imunológica às vacinas e são capazes de guiar a resposta imunológica em direção a 

uma resposta do tipo Th1 ou Th2. Adjuvantes baseados nos sais de alumínio, como o 

Hidróxido de Alumínio (HA), são aprovados e seguros para uso humano e têm sido 

largamente utilizados para auxiliar a formulação e estabilidade de diversas vacinas 

devido à sua eficácia e baixo custo relativo. A sua funcionalidade é devida aos 

seguintes aspectos: formação de depósitos nos tecidos para maior exposição do 

antígeno; produção de antígenos particulados para facilitação da função de células 

apresentadoras; e ativação do sistema complemento e macrófagos, com consequente 

ativação linfocitária. Além disto, adjuvantes de alumínio são conhecidamente 

eficientes no aumento de respostas de anticorpos a proteínas como a tetânica e a 

diftérica, e induzem respostas do tipo Th2 (Hunter 2002, Marciani 2003, He et al. 

2015), perfil desejado para a resposta da MenCBio. Assim, a utilização do HA no 

desenho da formulação vacinal da MenCBio também é um importante aspecto a ser 

considerado na capacidade desta vacina em ativar uma acentuada resposta 

imunológica, como demonstrado nos resultados apresentados. 

Entretanto, apesar das vantagens das vacinas de subunidade, sua capacidade 

de induzir uma resposta imunológica potente é menor que formulações de célula 

inteira, em função do número limitado de componentes capazes de estimular o 

sistema imunológico, compelindo o uso de adjuvantes e outros compostos imuno-

estimulatórios, e a administração de doses-reforço, a fim de garantir uma proteção 

duradoura (Moyle e Toth 2013).  

De maneira geral, a vacina ideal deve ser segura, potente, demonstrar proteção 

duradoura, apresentar estabilidade à temperatura ambiente ou a variações de 

temperatura, gerar proteção imunológica em todos os indivíduos imunizados em uma 

dose única. Sua manufatura, purificação e caracterização devem ser eficientes e seu 

uso deve ser acessível ao máximo, em relação ao custo-benefício (Moyle e Toth 

2013). O desenho do processo de produção da MenCBio buscou atender ao máximo 

estes requisitos, através do uso de adjuvante, de uma proteína altamente 

imunogênica, embora precise de um maior número de doses para garantir eficácia. A 

manufatura da vacina pela técnica de aminação redutiva é compatível com a produção 

em nível industrial, sua caracterização foi eficientemente realizada, ela possui baixo 

custo e demonstra ausência de efeitos adversos proeminentes (Silveira et al. 2007, 

Jessouroun et al. 2015, Bastos et al. 2015). Além disso, a avaliação da estabilidade 

térmica da MenCBio, utilizando três lotes de conjugados obtidos em escala industrial, 
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incubados num amplo intervalo de temperatura (4-55ºC), mostrou que a vacina 

mantinha a capacidade de indução de altos títulos de anticorpos IgG e de anticorpos 

bactericidas, e, portanto, é bastante termoestável (Bastos 2016). Lee et al. (2007) 

demonstraram que a vacina comparadora utilizada neste estudo, NeisVac, também 

apresenta robusta termoestabilidade, onde, após 9 meses de armazenamento em 

temperatura ambiente, foi capaz de manter sua atividade biológica. 

Outro aspecto que torna a MenCBio uma importante alternativa para a Saúde 

Pública brasileira é a necessidade de uma cobertura mais eficiente em relação ao 

estado de portador assintomático de meningococos e a imunidade de rebanho. O 

Reino Unido foi o primeiro país a implementar, em 1999, um programa nacional de 

imunização contra a DM induzida pelo grupo C, que, seguido por diversos outros 

países, proporcionou um grande declínio nas taxas de doença ocasionada por esse 

grupo. Um importante aspecto desse sucesso das vacinas conjugadas MenC, bem 

como as vacinas contra Hib ou contra S. pneumoniae, é a capacidade destas vacinas 

em não apenas prover uma direta proteção contra a doença, mas como também 

reduzir o estado de portador assintomático do micro-organismo na população, 

reduzindo o surgimento da doença, inclusive, em indivíduos não vacinados, 

caracterizando a imunidade de rebanho (Trotter e Maiden 2009, Dagan et al. 2010). 

Seguindo o sucesso da administração de vacinas glicoconjugadas no mundo e devido 

aos surtos de meningite no Brasil, houve a introdução de uma vacina meningocócica 

conjugada no Programa Nacional de Imunização brasileiro (PNI) em 2010 (Ministério 

da Saúde/SVS/SINAN  2014a, Moraes et al. 2015). Essa intervenção reduziu 

significativamente as taxas de incidência de DM em crianças menores de 2 anos, 

principal grupo de risco, porém, uma vez que não foi administrada em grupos de maior 

idade, como adolescentes, a transmissão assintomática do meningococo não sofreu 

impacto. Dessa forma, este esquema vacinal atual não é capaz de conferir imunidade 

de rebanho, o que reforça a necessidade de uma melhor cobertura etária, e 

consequente redução da transmissão do micro-organismo. A comprovação do 

estabelecimento da imunidade de rebanho só será possível com a administração em 

larga escala de indivíduos mais velhos e a redução efetiva dos casos de DM (Moraes 

JC et al. 2015, Moraes C et al. 2017). 

Diversos trabalhos na literatura apresentaram o sucesso das vacinas 

glicoconjugadas, com grande impacto na saúde pública mundial (Lee et al. 2007, 

Brynjolfsson et al. 2008, Wing et al. 2012, Ma et al. 2014, O’Connor et al. 2017, Trotter 

et al. 2017).  
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De maneira geral, nos resultados apresentados neste estudo, observa-se que a 

MenCBio induziu uma resposta com as características que envolvem 

satisfatoriamente a participação de células T. Os tempos avaliados neste estudo 

correspondem aos momentos antes e após ocorrência das intervenções, a fim de 

verificar o impacto de cada dose, ou do desafio, na cinética da resposta imunológica, 

assim, tem-se as tabelas 3.3 e 3.4, com os tempos e suas respectivas equivalências. 

A análise de dois tempos (7 e 14 dias) após o desafio buscou informar a participação 

de anticorpos e células na resposta aguda que culminou na proteção dos animais após 

encontro com a bactéria. 

O presente estudo demonstrou (fig. 4.1) a alta produção de IgG pelos animais 

vacinados com MenCBio (4.1 A) e NeisVac (4.1 B), onde os valores são 

estatisticamente maiores para MenCBio. Através deste resultado, foi demonstrada a 

capacidade do conjugado de ambas as vacinas em induzir a produção de anticorpos 

com troca de classe (IgG).  Esta eficiência pode ser explicada pela escolha do 

carreador, a TT, e do adjuvante, o HA.   

Vacinas polissacarídicas não são capazes de induzir a produção de anticorpos 

do tipo IgG em camundongos. Conforme foi possível observar, o grupo imunizado 

apenas com o PSC e HA neste estudo, não apresentou títulos de IgG (valores abaixo 

do limite de detecção do teste – dados não mostrados). Da mesma maneira, os demais 

grupos controle, TT e sem imunização, também não apresentaram IgG específica ao 

PSC, conforme esperado. Isto demonstra, assim, a ação imunológica específica das 

vacinas deste estudo nos animais imunizados. 

Observa-se também (fig 4.1), que o aumento destes títulos de IgG se dá de 

maneira gradativa com administração das doses, que se apresentam já 

significativamente altos deste a segunda dose (T30). Estes títulos decaem no Pré-

reforço (5 meses após a primeira imunização) e voltam a subir com a administração 

da dose reforço, fenômeno que não se repete após o desafio com a cepa vacinal de 

N. meningitidis (grupo C).  

Silveira et al. (2007) realizaram uma análise anterior da vacina MenCBio com a 

taxa de conjugação antiga e obtiveram, em LnU/mL (logarítimo neperiano), altas 

concentrações de IgG específica ao PSC já a partir da 1ª dose administrada (p < 0,05), 

enquanto que este trabalho observou aumento em relação ao soro pré-imune após a 

2ª dose.  

O trabalho de Brynjolfsson et al. (2008) avaliou a resposta humoral induzida por 

diferentes formulações experimentais de uma vacina meningocócica C conjugada, em 
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camundongos. Ao quantificar anticorpos específicos ao polissacarídeo do grupo C 

(com metodologia também empregando albumina humana metilada como ponte para 

sensibilização de placas de ELISA), os autores observaram que os camundongos 

imunizados apenas com MenC-CRM197 mostraram baixos títulos de IgG, porém ao 

adicionar adjuvantes (LT-K63 e CpG2006), estes níveis foram significativamente 

aumentados. O trabalho de Ma et al. (2014) analisou a resposta imunológica a uma 

vacina glicoconjugada contendo o antígeno O de E. coli ligado a uma proteína ligadora 

de maltose, onde os camundongos apresentaram altos títulos de IgG específica, em 

comparação a controles não imunizados e imunizados apenas com a proteína ligadora 

de maltose. 

A diferença de magnitude da resposta observada na quantificação total de IgG, 

entre MenCBio e NeisVac, não foi demonstrada nos demais testes de avaliação da 

resposta humoral. Foi determinado o índice de avidez (IA) dos anticorpos IgG 

específicos ao PSC, para ambas as vacinas deste estudo, nos diferentes tempos 

avaliados. A maturação de afinidade, processo que acontece repetitivamente nos CGs 

do baço de indivíduos imunizados, é responsável por gerar anticorpos cada vez mais 

ávidos pela ligação com seu antígeno específico, processo somente possível devido 

ao auxílio das células T.  

É observado o aumento gradual da avidez de IgG (fig. 4.2), ao longo dos tempos 

avaliados, significante a partir do Pré-reforço, para ambas as vacinas MenCBio (0,67 

M NH4SCN) e NeisVac (0,41 M NH4SCN), confirmando seu potencial em oferecer uma 

resposta imunológica melhorada. Estes índices se mantiveram similares após o 

desafio com a bactéria (Pós-desafio 14d: MenCBio: 1,09 M NH4SCN e NeisVac: 0,79 

M NH4SCN). Uma vez que os grupos controle PSC, TT e sem imunização não 

apresentaram títulos totais de IgG, não foi realizado o teste para verificar a avidez 

destes anticorpos. 

A primeira análise da avidez da MenCBio (com taxa de conjugação não-

otimizada), empregando mesma metodologia do presente trabalho, apresentou alto IA 

(aproximadamente 1,2 M NH4SCN) a partir da 3ª dose (50 dias – Silveira et al. 2007), 

enquanto que no presente estudo foi determinada a partir do Pré-reforço (T150; 

aproximadamente 0,67 M NH4SCN). Nenhuma outra análise do soro foi feita entre o 

T45 e o T150, então não é possível determinar com exatidão a partir de quando essa 

significância se apresentaria. 

Brynjolfsson et al. (2008) também utilizaram o método de eluição com tiocionato 

de potássio para a análise da avidez de anticorpos após vacinação. Os autores 
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demonstraram que o IA foi significativamente maior nos camundongos que receberam 

a vacina MenC-CRM197 com adjuvantes do que apenas com a vacina.  

A funcionalidade dos anticorpos é um aspecto muito relevante para indução de 

proteção de vacinas contra o meningococo, uma vez que pessoas que não possuem 

anticorpos com atividade bactericida, ou seja, incapazes de realizar lise celular 

mediada pelo complemento (MAC), se tornam suscetíveis à DM. Este é o principal 

mecanismo imunológico de eliminação da bactéria e é o padrão ouro para a 

determinação da eficácia de vacinas meningocócicas, portanto, o principal aspecto 

estudado.  

Foram obtidos altos títulos SBA (fig. 4.3) induzidos pelas vacinas MenCBio e 

NeisVac, muito acima do nível considerado protetor: 22 (quando se utiliza 

complemento humano). Estes títulos aumentaram significativamente já partir da 

terceira dose (T45), tiveram novo aumento após o reforço (4ª dose), e se mantiveram 

similares nos tempos seguintes, não apresentando decaimento (MenCBio: 212 e 

NeisVac: 211). A longa persistência dessa resposta é absolutamente importante para 

a garantia da proteção dos indivíduos contra o início súbito da DM. O teste foi realizado 

também nos grupos controle PSC, TT e sem imunização, onde os camundongos não 

apresentaram títulos de anticorpos bactericidas (dados não apresentados). 

A análise da MenCBio com taxa de conjugação anterior realizada por Silveira et 

al. (2007) detectou altos títulos SBA para a vacina a partir da 3ª dose, em ordem 200 

vezes superior à diluição 1:8 (23), que é o corte protetor ao utilizar soro de coelho 

como fonte de complemento. 

Brynjolfsson et al. (2008) avaliaram os títulos SBA (utilizando complemento de 

coelho) em resposta a uma vacina MenC-CRM197 em camundongos. Os autores 

constataram que essa vacina somente foi capaz de apresentar títulos SBA a partir de 

duas doses com uso de adjuvante, com novo aumento a partir de uma terceira dose. 

Ma et al. (2014) também conseguiram altos títulos SBA na vacina antígeno O 

conjugado à proteína ligadora de maltose em camundongos, observando alta 

capacidade microbicida em resposta à E. coli. O’Connor et al. (2017) foram capazes 

de verificar (utilizando complemento humano) altos títulos SBA no soro de voluntários 

humanos imunizados com vacinas comerciais conjugadas MenA e MenC (Novartis® e 

GSK®).  

Apesar da resposta imunológica humoral ser proeminente e ter um papel 

importante devido a funcionalidade dos anticorpos, é importante uma análise 

imunológica celular mais abrangente da MenCBio, a fim de verificar a capacidade 
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deste imunógeno em oferecer uma resposta protetora duradoura. O auxílio das células 

T na resposta a glicoconjugados envolve o emprego de diversos mecanismos 

imunológicos, dentre eles, a produção de citocinas. Estas, por sua vez, aprimoram a 

resposta das células B. As células T produzem IL-2, citocina que promove a expansão 

clonal e ativação autócrina e parácrina de células T, tornando-se importante para a 

indução de uma resposta imunológica robusta no priming de células B (Madigan et al. 

2010, Murphy et al. 2010).  

Foi averiguada a capacidade das vacinas MenCBio e NeisVac em induzir a 

produção de IL-2. Estão apresentados na figura 4.5 os valores obtidos na produção 

desta citocina pelos camundongos imunizados com a MenCBio (A), NeisVac (B), e os 

grupos controle PSC (C), TT (D), ao longo dos tempos acompanhados. Ambas as 

vacinas são capazes de estimular a produção de IL-2 em resposta ao conjugado 

vacinal, demonstrando sua capacidade de ativação de resposta T-dependente. 

De maneira geral, ao observar todos os tempos, os animais dos grupos controle 

PSC (figs. 4.4 e 4.5 C) e sem imunização apresentaram uma baixa produção de 

citocinas, de forma similar às células em repouso, e os animais do grupo controle TT 

responderam adequadamente ao estímulo proteico recebido, ou seja, com alta 

resposta à proteína tetânica (conjugada ou não). Pode-se observar também que as 

condições experimentais utilizadas para a detecção de células T produtoras de IL-2 

foram satisfatórias, desde que o mitógeno ConA induziu alta frequência destas 

células. 

O perfil desejado da resposta imunológica a esta vacina é o Th2, onde as células 

produzirão citocinas que desempenham papel central na ativação de células B e, por 

consequência, na produção de anticorpos. Nesta situação, a célula B desempenha 

papel duplo como célula apresentadora de antígeno (APC) e célula produtora de 

anticorpos (plasmócito). Após a apresentação de antígenos restritos ao MHCII às 

células Th2, estas respondem através da produção de citocinas, como IL-4, que 

ativam a célula B. A célula B, então, diferencia-se em plasmócito, que produz e secreta 

anticorpos, com troca de classe e maturação de afinidade (Madigan et al. 2010). 

Assim, o papel da IL-4 é bastante importante no estabelecimento da resposta de 

células B aprimorada. Além disto, o adjuvante utilizado na composição da vacina, o 

HA, é conhecido pelo direcionamento da resposta ao perfil Th2. Outra citocina, o IFN- 

γ, está sendo descrita como participante desse processo de troca de classe de 

imunoglobulina (Jackson et al. 2016), mas, neste estudo, foi avaliada apenas a 

capacidade das vacinas MenCBio e NeisVac em estimular a produção de IL-4, cujos 
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desempenhos estão apresentados na figura 4.7. Observa-se uma produção de IL-4 

por células T, específica ao conjugado vacinal, ao longo dos tempos avaliados, em 

baixa frequência quando comparada à detecção de células produtoras de IL-2, mas 

presente, demonstrando, mais uma vez, a capacidade de ativação da resposta T-

dependente de ambas as vacinas. É possível notar isto ao observar a ausência de 

resposta específica no grupo controle PSC (fig. 4.7 C) e sem imunização (fig. 4.6), e 

a presença de resposta apenas à proteína tetânica (conjugada ou não) para o grupo 

controle TT. 

Conforme já demonstrado nos ensaios de ELISA, pela quantificação dos títulos 

totais de IgG, as vacinas MenCBio e NeisVac são capazes de estimular a produção 

de anticorpos com troca de classe. Essa produção é compartimentalizada, nos CGs 

do baço. 

Foi demonstrada (fig. 4.9) a presença de células B com capacidade de produção 

de IgG no baço dos camundongos imunizados com ambas as vacinas. Estas células 

são os plasmócitos de curta duração, que vão produzir, em uma fase aguda, uma 

grande quantidade de anticorpos para rápida eliminação da bactéria. Esta resposta 

tende a diminuir após algum tempo pois estas células são efetoras, de curta duração, 

não pertencentes ao pool de memória. Observa-se a frequência de células produtoras 

de IgG, específica ao PSC e ao conjugado, para ambas as vacinas, MenCBio (fig. 4.9 

A) e NeisVac (fig. 4.9 B). O grupo controle PSC (figs. 4.8 e 4.9 C) e o grupo sem 

imunização (fig. 4.8) não apresentam produção proeminente de células produtoras de 

anticorpos, por sua vez, o grupo controle TT responde de acordo com o estímulo 

vacinal recebido, gerando spots contra o estímulo tetânico in vitro (figs. 4.8 e 4.9 D). 

As análises estatísticas demonstraram que ambas as vacinas apresentam resposta 

similar, significativa a partir da terceira dose (T45). Pode-se observar também que as 

condições experimentais utilizadas para a detecção de células produtoras de IgG 

foram satisfatórias, apesar de não ter sido empregado o estímulo policlonal LPS para 

obtenção de uma frequência máxima destas células. 

O’Connor et al. (2017) apresentaram a alta concentração de células produtoras 

de anticorpos específicas às vacinas conjugadas MenA e MenC (Novartis® e GSK®) 

testadas, detectáveis 7 dias após vacinação dos voluntários. Perret et al. (2012) foram 

capazes de determinar a presença de células de memória a uma vacina conjugada 

MenC no sangue periférico de voluntários humanos, também por ELISPOT, antes e 

após administração de dose reforço, com manutenção após 1 ano do reforço. 
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Devido aos casos de falha vacinal de vacinas conjugadas contra Hib e N. 

meningitidis, torna-se necessária não somente a busca pela produção de altos títulos 

de anticorpos bactericidas, mas também a longa manutenção destes títulos 

(McVernon et al. 2003, Pichichero 2005, Kelly et al. 2005, Auckland et al. 2006, Kelly 

et al. 2006, Wing et al. 2012, Clarke et al. 2012b, Piccini et al. 2016). Conforme já 

demonstrado, é possível que haja a migração de uma subpopulação de células 

altamente específicas (após deixar a reação de CG) do baço para a medula, lá 

permanecendo e produzindo IgG. Tendo em vista o início súbito da DM, é preciso que 

a produção de IgG se mantenha constante para que os indivíduos possam responder 

rapidamente ao meningococo. Assim, a presença dessa subpopulação de plasmócitos 

de longa duração na medula destaca-se como uma boa alternativa para a proteção 

contra a doença ocasionada por este patógeno (McVernon et al. 2003, Pichichero 

2005, Kelly et al. 2005, 2006).  

Foi demonstrada a capacidade de ambas as vacinas em induzir a existência 

dessa subpopulação na medula dos camundongos imunizados. A figura 4.11 

demonstra que as vacinas, MenCBio (A) e NeisVac (B) induzem a presença destas 

células neste nicho. Esta resposta se dá de forma mais proeminente a partir do Pré-

reforço, 5 meses após o início do esquema de imunização ou 4 meses após a última 

dose, e em período correspondente ao aparecimento de subpopulações de memória 

em camundongos imunizados (Bergmann et al. 2013). Isto demonstra que essa 

subpopulação presente na medula é altamente específica e tardia. De maneira geral, 

os estímulos PSC e o conjugado ofereceram resposta similar in vitro e o esquema 

primário de imunização foi suficiente para estabelecer o alto número de plasmócitos 

de longa duração na medula dos animais vacinados. Os grupos controles PSC (figs. 

4.10 e 4.11 C), e sem estímulo (fig. 4.10) não apresentaram produção específica ao 

longo dos tempos avaliados, e o grupo TT (figs. 4.10 e 4.11 D) apresenta produção 

adequada ao antígeno vacinal recebido, com resposta à proteína tetânica (conjugada 

ou não). 

Estas células B presentes na medula de animais imunizados por longos 

períodos, correspondem às células B produtoras de IgG de longa duração, e já foram 

descritas em diversos outros estudos, em resposta ao estímulo vacinal (Slifka et al. 

1998, Gourley et al. 2004, Manz et al. 2005, McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams 

2005, Lemke et al. 2016). A análise realizada por Silveira (2007) em camundongos 

determinou uma maior presença de células produtoras de IgG na medula do que no 
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baço, após 12 meses de imunização com a MenCBio, antes da otimização da taxa de 

conjugação. 

De maneira geral, a avaliação da resposta celular induzida pelas duas vacinas 

no presente trabalho, apresentou uma grande dispersão nos resultados, em função 

do reduzido número de análises realizadas e da variação intrínseca da resposta de 

cada animal. A baixa disponibilidade de animais em boas condições sanitárias, o que 

determinou a necessidade de compra de camundongos obtidos em outros centros de 

criação, limitou o estudo empregando um menor número de amostras. Entretanto, esta 

limitação não impede a avaliação da resposta qualitativa induzida por estas vacinas. 

O presente trabalho buscou correlacionar as respostas obtidas na avaliação da 

MenCBio, entre os testes da resposta humoral (IgG vs IA vs SBA) ou entre a resposta 

celular e humoral, como produção de IgG no soro com a detecção de plasmócitos de 

curta e longa duração.  

Através do teste utilizado, não foi alcançada a correlação esperada entre os 

títulos totais de IgG, IA e SBA pelo método de Spearman (rs), apesar das tendências 

de aumento obtidas ao longo dos testes, sugerindo que os fenômenos acontecem de 

forma inter-dependente. O resultado negativo obtido entre os títulos de IgG total e o 

IA foi devido à diminuição nos níveis de IgG nos tempos Pré-reforço e Pré-desafio (fig. 

4.1). O mesmo evento não foi observado no IA (fig. 4.2), onde ocorreu um aumento 

significativo (p < 0,05) a partir do Pré-reforço. Isto resultou num valor de correlação rs 

= -0,515. Apesar do valor de correlação negativo, o teste foi significativo (p = 0,008), 

demonstrando relação entre as variáveis. Na avaliação da correlação entre títulos de 

IgG e SBA foi observada uma baixa correlação (rs= 0,367), sugerindo que o aumento 

da atividade bactericida não está relacionado ao aumento de IgG total ao longo da 

análise. Porém, como a probabilidade da correlação das variáveis ser considerada ao 

acaso é muito baixa (7% ou p= 0,07), é possível considerar que tais aumentos estejam 

correlacionados.  

Já foi demonstrado, anteriormente, que o aumento da afinidade de anticorpos 

por polissacarídeos é associado ao aumento da atividade funcional contra bactérias 

encapsuladas (Schlesinger e Granoff 1992, Usinger e Lucas 1999). Não foi 

encontrada correlação entre títulos SBA com índice de avidez (IA) rs= -0,012 (p= 

0,954) induzidos pela MenCBio neste estudo, em contradição ao esperado. 

Brynjolfsson et al. (2008) encontraram uma forte correlação entre o IA e os níveis de 

SBA induzidos pela vacina MenC-CRM197 testada em camundongos.  
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Bernasconi et al. (2002) mostraram, em adultos, fortes correlações entre 

células B de memória circulantes e os níveis de anticorpos mesurados no estado basal 

para antígenos proteicos (sarampo e tétano), sugerindo que, mesmo na ausência de 

antígeno, as células de memória continuam a se dividir, se diferenciar em plasmócitos 

e produzir anticorpos. Essas células re-circulam continuamente e, portanto, os níveis 

de anticorpos são proporcionais ao pool de células B de memória. Contudo, 

Leyendeckers et al. (1999) não encontraram correlação entre as células B de memória 

circulantes e os títulos de anticorpos, e sugerem que a persistência do título de 

anticorpos é oferecida por plasmócitos de longa duração, ao invés da diferenciação 

de células de memória. Manz et al. (1997) dizem que estas células permanecem por 

décadas em nichos como a medula óssea. No trabalho de Perret et al. (2012) não foi 

encontrada correlação entre a frequência de células B de memória circulantes e os 

títulos de anticorpos mensurados no estado basal ou após reforço em voluntários 

vacinados, sugerindo que a resposta celular e a humoral representam formas 

independentes de avaliação da memória imunológica. Porém, em voluntários 

humanos, não é possível realizar uma avaliação das células na medula óssea e os 

títulos de anticorpos. Neste estudo, uma das análises pretendidas era observar a 

possível correlação entre a produção de IgG e a população de plasmócitos na medula. 

Entretanto, não foi possível realizar as correlações pretendidas entre a resposta 

humoral e celular devido aos corpos de prova (células e soro) não serem pareados, 

como, por exemplo, número de células B no baço e na medula produtoras de IgG com 

os títulos de IgG em amostras sanguíneas. Como a quantidade de sangue obtida em 

um camundongo é muito baixa é necessário que se trabalhe na forma de pool de 

amostras sanguíneas, não podendo assim relacionar com a análise de células de baço 

e medula, que são tratadas individualmente. Sugere-se mudar o planejamento 

experimental, re-alocando grupos para que seja possível a realização dessa análise. 

A citometria de fluxo é uma técnica de ampla utilização para avaliação 

imunológica. As células obtidas de baço e medula dos animais imunizados neste 

estudo foram submetidas a ensaios de proliferação com diversos estímulos in vitro 

específicos, através do uso de marcadores de superfície. Para este fim, a tabela 3.5 

foi cunhada e os resultados foram apresentados nas tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 

10, no item 2 do Anexo. 

A avaliação do perfil fenotípico de células T e B, efetoras ou de memória, ao 

longo do esquema vacinal, não foi o mecanismo mais adequado para o 

acompanhamento da resposta imunológica em camundongos no presente estudo, 
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pois não se mostrou eficiente na detecção de um aumento absoluto ou percentual das 

células envolvidas na resposta imunológica após estímulo específico ou mitogênico, 

em contradição ao que é possível observar na literatura, na análise de PBMC 

humanos após vacinação ou infecção. Segundo Robinson et al. (2002), a técnica foi 

utilizada com sucesso na marcação fenotípica das subpopulações linfocitárias e na 

marcação intracelular de citocinas, na quantificação de clones de células TCD4+ de 

memória e IFN- γ, IL-5 e IL-4. Após cultura foram detectadas células TCD4+ IFN- γ+ IL-

5+ (perfil único e misto), mostrando uma correlação entre as respostas Th1 e Th2 com 

predominância de Th2, em resposta a N. meningitidis. Clarke et al. (2013b), 

identificaram células B CD27+IgG+ diferenciadas, provenientes de indivíduos que 

receberam um esquema vacinal de uma dose i.m. (NeisVac), após estímulo 

mitogênico, subsequentemente enumeradas pelo ELISPOT. Estudos realizados por 

Ma et al. (2014) foram capazes de observar que a vacina experimental produzida com 

o antígeno O de E. coli conjugado à proteína ligadora de maltose foi capaz de 

estimular a proliferação de células T CD4+ e CD8+, em camundongos. O’Connor et al. 

(2017) foram capazes de avaliar o perfil fenotípico das células envolvidas na resposta 

de voluntários às vacinas conjugadas MenA e MenC testadas, observando que a 

população de células plasmáticas, cujo perfil era CD19+CD20loCD38hiCD27hi, 

aumentou 7 dias após a imunização. Foram capazes de identificar, ainda, populações 

de células B de memória IgM, de perfil CD21+CD23+CD27+IgMhiCD5-, e populações 

de memória com troca de classe (CD21+CD23+CD27+IgM-CD5-) em vários tempos de 

estudo. Não foi possível realizar essa avaliação proposta no presente trabalho.   

Uma vez que os seres humanos são os únicos reservatórios da Neisseria 

meningitidis, eles são, portanto, os únicos que desenvolvem a doença induzida por 

este patógeno. Esta bactéria é incapaz de sequestrar ferro, molécula necessária para 

sua fisiopatologia, de um hospedeiro murino. Então, para realização do ensaio desafio 

a fim de verificar a proteção induzida por vacinas contra a bactéria, este teste é 

realizado com o modelo hiper-ferrêmico, fornecendo uma fonte exógena de ferro antes 

da administração da cepa bacteriana (Sifontes et al., 1997, Jessouroun et al., 2004, 

Silveira, 2007). Esta intervenção é capaz de assegurar o crescimento do micro-

organismo e a indução de morte por choque endotóxico, devido à liberação de grandes 

quantidades de VMEs contendo LOS e citocinas pró-inflamatórias (Verheul et al., 

1993; Mirlashari et al., 2002; Jessouroun et al., 2004; Gorringe et al., 2005). A figura 

4.12 informa a taxa de sobrevivência dos grupos de animais após desafio com a cepa 

vacinal 2135 de N. meningitidis grupo C. Observa-se a sobrevivência de 100% dos 
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animais dos grupos que receberam a MenCBio, a NeisVac e o PSC. Houve 100% de 

morte nos grupos controle TT e sem imunização. Isto evidencia a capacidade 

protetora das vacinas MenCBio e NeisVac em proteger os animais vacinados da 

infecção meningocócica induzida por uma suspensão desafio correspondente a 3 

DL50, aproximadamente 8 meses após a imunização primária. Estes resultados 

sugerem a participação de anticorpos protetores mantidos após um longo período de 

imunização e são altamente esperados devido ao sucesso demonstrado pelas vacinas 

ao longo dos testes realizados. Houve sobrevivência de 100% também dos 

camundongos imunizados apenas com o polissacarídeo, um resultado inesperado 

uma vez que este grupo vinha apresentando resultados negativos nas análises 

imunológicas realizadas neste trabalho: este grupo não apresentou títulos totais de 

IgG nem títulos SBA, também não apresentou resposta celular proeminente. Assim, 

uma possível explicação para a proteção destes camundongos é a ação do sistema 

imunológico inato na eliminação desta bactéria. Silveira (2007) também observou uma 

taxa de sobrevivência (20%) dos animais imunizados com o polissacarídeo e 

desafiados com uma cepa heteróloga de N. meningitidis grupo C (N1002/90), 

utilizando o mesmo modelo hiper-ferrêmico, 12 meses após o início do esquema de 

imunização. Contudo, vacinas polissacarídicas costumam ser utilizadas apenas em 

resposta aos surtos, pois não são capazes de gerar memória imunológica, assim, num 

reencontro tardio com o meningococo, o indivíduo estaria desprotegido. 

De maneira geral, um dos testes de avaliação da resposta humoral induzida pela 

MenCBio e NeisVac (títulos de IgG total) demonstrou a importância da administração 

da 4ª dose de vacina, por outro lado, para a determinação dos títulos SBA e do IA o 

esquema primário de vacinação foi suficiente. Ao mesmo tempo os resultados destes 

testes sugeriram que o desafio com a bactéria não foi capaz de se comportar como 

estímulo antigênico, apesar da sobrevida dos animais observada. Em relação à 

resposta celular induzida por ambas as vacinas, nos ensaios de detecção de células 

produtoras de citocinas IL-2 e IL-4 sugere-se que o esquema primário de 3 doses foi 

suficiente para indução de resposta máxima, apesar da menor magnitude de resposta 

observada na produção de IL-4. Entretanto, o desafio com a bactéria não interferiu 

com a produção destas citocinas. 

Em relação à avaliação dos plasmócitos de curta duração presentes no baço, a 

vacina NeisVac necessita da administração da 4ª dose para indução dos números de 

spots observados quando o CONJ. foi empregado como estímulo na placa, ao 

contrário da vacina MenCBio, onde o esquema primário foi suficiente para a indução 
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de plasmócitos produtores de IgG. Outro ponto observado na indução destes 

plasmócitos pela vacina MenCBio, mostra uma resposta privilegiada aos estímulos 

PSC e CONJ., em detrimento à TT. Tal fato não foi detectado com a vacina 

comparadora NeisVac, que apresentou uma alta resposta à TT após a dose reforço, 

em comparação aos dois outros estímulos. Por outro lado, foram observados altos 

números de plasmócitos de longa duração produtores de IgG na medula após o 

esquema primário de imunização com ambas vacinas, enquanto o desafio parece ter 

induzido um aumento nesta resposta. 

A análise de todos os resultados de resposta humoral e celular apresentados e 

discutidos neste estudo demonstra que a vacina meningocócica C conjugada 

produzida por Bio-Manguinhos/FIOCRUZ é altamente imunogênica e apresenta 

comportamento característico de um antígeno T-dependente, capaz de conferir 

proteção mais robusta e duradoura que um antígeno polissacarídico. Esta vacina, 

também, apresentou maior magnitude de resposta imunológica, nos testes avaliados, 

em relação à vacina comparadora NeisVac. Contudo, os testes estatísticos 

empregados, possivelmente dificultados pelo baixo número de análises do grupo 

imunizado com a vacina comparadora devido à sua atual indisponibilidade, não 

discriminou significativamente, de maneira geral, as respostas obtidas por ambas as 

vacinas, apenas na detecção dos títulos de IgG total. Entretanto, como a principal 

avaliação de eficácia de uma vacina meningocócica conjugada está relacionada à 

detecção de altos títulos SBA, que são correlatos in vitro com a proteção de DM in 

vivo, conclui-se que ambas vacinas induziram uma resposta imunológica adequada e 

similar. 

 Com a produção desta vacina, Bio-Manguinhos mostra que possui iniciativa no 

desenvolvimento tecnológico de produtos imunobiológicos, ao mesmo tempo em que 

capacita pessoas em diferentes metodologias e conhecimentos. O desenvolvimento 

autóctone desta vacina pode oferecer, com alta eficiência, um produto brasileiro de 

baixo custo, com distribuição para ampla faixa etária, com objetivo de promover a 

proteção contra a doença meningocócica ocasionada pelo grupo C no Brasil. Além 

disto, os dados fornecidos por este estudo serão utilizados na escolha dos testes para 

avaliação da resposta celular induzida pela vacina MenCBio em indivíduos com idade 

entre 11 e 19 anos, no estudo clínico Fase II/III, com previsão de início para este ano 

(2017). 
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6. CONCLUSÃO 

A vacina desenvolvida por Bio-Manguinhos induz resposta imunológica T-

dependente e eficaz, com magnitude de resposta superior, mas equivalente à vacina 

comparadora NeisVac®, pela análise estatística empregada, considerando que: 

• Os camundongos imunizados com MenCBio apresentaram altos títulos totais 

de anticorpos IgG no soro ao longo dos tempos avaliados, superiores à 

NeisVac;  

• Os anticorpos dos camundongos imunizados com MenCBio e NeisVac 

apresentaram aumento gradativo no índice de avidez, ao longo dos tempos 

avaliados; 

• Os anticorpos do soro dos camundongos imunizados com MenCBio e NeisVac 

demonstraram funcionalidade bactericida com títulos elevados, superiores aos 

títulos considerados protetores, ao se utilizar complemento humano (>22); 

• A avaliação fenotípica das subpopulações linfocitárias (células B e T, efetoras 

e de memória) induzidas pelas vacinas não foi possível de ser realizada pois 

não houve diferença na resposta frente aos estímulos empregados;  

• Os camundongos imunizados com MenCBio e NeisVac apresentaram 

produção de citocinas, IL-2 e IL-4, demonstrando o auxílio da célula T CD4; 

• Foi detectada a presença de plasmócitos de curta duração, produtores de IgG, 

específicos, no baço dos camundongos imunizados com MenCBio e NeisVac 

ao longo dos tempos avaliados; 

• Foi detectada a presença de plasmócitos de longa duração produtores de IgG 

específicos, na medula de camundongos imunizados com MenCBio e NeisVac; 

• Foi demonstrada correlação moderada entre títulos de IgG total e IA por ELISA; 

mas não foi detectada correlação entre os aumentos do IA e dos títulos SBA. 

• Não foi possível realizar a análise da correlação entre a resposta celular e 

humoral devido ao não-pareamento dos corpos de prova (células e soro);
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• Os camundongos imunizados com MenCBio e NeisVac foram capazes de 

sobreviver (100%) ao ensaio desafio com a cepa vacinal de Neisseria 

meningitidis grupo C. 

Estes dados serão utilizados na escolha dos testes para avaliação da resposta 

celular induzida pela vacina MenCBio em indivíduos com idade entre 11 e 19 anos, 

no estudo clínico Fase II/III, com previsão de início para este ano (2017).
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ANEXOS 

1. Ciclo de desenvolvimento da vacina MenCBio 
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2.   Fenotipagem celular 

2.1   Células B 

Tabela 1: Fenotipagem de células B presentes no baço dos camundongos imunizados 
no tempo Pré-reforço 

Pré-reforço – Baço 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ PMT 
(ou PSC) 

LPS FENÓTIPO 

MenCBio 

Folicular 37,6 39,9 39,4 44,8 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Zona Marginal 16,3 15,2 15 14,7 B220+ CD23- IgD+ IgM+ 

Memória 2,78 2,81 2,56 3,03 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

NeisVac 

Folicular 38,9 33,1 33,7 40,1 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Zona Marginal 19 20,8 20,7 19,6 B220+ CD23- IgD+ IgM+ 

Memória 6,75 8,12 8,01 8,05 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

PSC 

Folicular 24,8 22,8 15,8 25,5 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Zona Marginal 30,3 31,5 34 30,5 B220+ CD23- IgD+ IgM+ 

Memória 11,1 11,9 14,3 11,7 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

TT 

Folicular 27,5 - 28,7 32,3 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Zona Marginal 23,7 - 25 21,3 B220+ CD23- IgD+ IgM+ 

Memória 8,09 - 8,79 8,67 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

Sem 
imunização 

Folicular 27,4 23,5 24,6 32,2 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Zona Marginal 28,8 28,8 29,9 23,5 B220+ CD23- IgD+ IgM+ 

Memória 14,1 14,9 15,1 16,6 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

 

Tabela 2: Fenotipagem de células B presentes na medula dos camundongos 
imunizados no tempo Pré-reforço 

Pré-reforço – Medula 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ PMT  
(ou PSC) 

LPS FENÓTIPO 

MenCBio 
Folicular 13,4 6,35 14,3 6,21 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Memória 18,06 18,9 16,9 19,4 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

NeisVac 
Folicular 19,7 18,9 17,3 22,8 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Memória 12,1 12,5 12,4 8,41 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

PSC 
Folicular 14,9 17,8 - 9,54 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Memória 20,5 18,1 - 16,6 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

TT 
Folicular 16,5 - 16,2 18,2 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Memória 10,8 - 10 8,69 B220+ CD23- IgD- IgM+ 

Sem 
imunização 

Folicular 8,33 8,15 8,29 7,21 B220+ CD23+ IgD+ IgM+ 

Memória 27,9 25,4 22,5 26,1 B220+ CD23- IgD- IgM+ 
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Tabela 3: Fenotipagem de células B presentes no baço dos camundongos imunizados 
no tempo Pós-reforço 

Pós-reforço – Baço 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ 
PMT  

(ou PSC) 
LPS FENÓTIPO 

MenCBio 
Folicular 9,53 8,25 8,4 18,1 B220+ CD23+ IgM+ 

Zona Marginal 45,8 45,7 44,7 44,8 B220+ CD23- IgM+ 

NeisVac 
Folicular 11,3 11,5 11,9 15,9 B220+ CD23+ IgM+ 

Zona Marginal 44,7 39,6 40,2 43,1 B220+ CD23- IgM+ 

PSC 
Folicular 9,17 6,76 4,32 8,65 B220+ CD23+ IgM+ 

Zona Marginal 52,8 52,1 54,6 54,9 B220+ CD23- IgM+ 

TT 
Folicular 10 - 9,98 - B220+ CD23+ IgM+ 

Zona Marginal 49,3 - 51 - B220+ CD23- IgM+ 

Sem imunização 
Folicular 7,24 7,85 8,29 - B220+ CD23+ IgM+ 

Zona Marginal 56,2 54,5 56,9 - B220+ CD23- IgM+ 

 

Tabela 4: Fenotipagem de células B presentes na medula dos camundongos 
imunizados no tempo Pós-reforço 

Pós-reforço – Medula 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ 
PMT  

(ou PSC) 
LPS FENÓTIPO 

MenCBio Folicular 12,6 11,4 19,7 11,9 B220+ CD23+ IgM+ 

NeisVac Folicular 14,6 18,2 16,2 - B220+ CD23+ IgM+ 

PSC Folicular 14,9 15,6 - - B220+ CD23+ IgM+ 

TT Folicular 11,1 - 18,2 - B220+ CD23+ IgM+ 

Sem imunização Folicular 2,1 11,6 11,7 - B220+ CD23+ IgM+ 

 
Tabela 5: Fenotipagem de células B presentes no baço dos camundongos imunizados 
no tempo Pré-desafio 

Pré-desafio – Baço 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ 
PMT  

(ou PSC) 
LPS FENÓTIPO 

MenCBio 
Memória “naive” 35,6 37,2 35,5 19,1 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 9,89 7,88 9,52 10,3 CD19+CD27+IgD- 

NeisVac 
Memória “naive” - - - - CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe - - - - CD19+CD27+IgD- 

PSC 
Memória “naive” 29,7 - 34,3 11,3 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 14,4 - 13,1 8,96 CD19+CD27+IgD- 

TT 
Memória “naive” 31,4 29,4 27,3 12 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 15,4 11,2 11,2 10,4 CD19+CD27+IgD- 

Sem 
imunização 

Memória “naive” 33,6 32,5 30,8 6,54 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 19,1 13,1 22,6 10,7   CD19+CD27+IgD- 



87 
 

Tabela 6: Fenotipagem de células B presentes medula dos camundongos imunizados 
no tempo Pré-desafio 

Pré-desafio – Medula 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ 
PMT  

(ou PSC) 
LPS FENÓTIPO 

MenCBio 
Memória “naive” 54,3 65 53,9 48 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 16,6 15,9 15,1 25,5 CD19+CD27+IgD- 

NeisVac 
Memória “naive” 62 62 64,2 43 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 18,4 17,5 14,8 19,1 CD19+CD27+IgD- 

PSC 
Memória “naive” 49,5 47,2 56,1 49,3 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 18,6 30,3 18,1 22,3 CD19+CD27+IgD- 

TT 
Memória “naive” 49,3 63,8 55,3 52,8 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 11,4 15,2 17 22,3 CD19+CD27+IgD- 

Sem 
imunização 

Memória “naive” 57,5 69,2 69,3 55,8 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 23 14,5 15,9 18,5 CD19+CD27+IgD- 

 

Tabela 7: Fenotipagem de células B presentes no baço dos camundongos imunizados 
no tempo Pós-desafio 

Pós-desafio (7 dias) – Baço 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ 
PMT  

(ou PSC) 
LPS FENÓTIPO 

MenCBio 
Memória “naive” 36,8 26,6 34,1 25,1 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 13 15,9 15,7 14,3 CD19+CD27+IgD- 

NeisVac 
Memória “naive” 23 19,4 23,9 15,2 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 12,3 10,6 9,15 8,77 CD19+CD27+IgD- 

PSC 
Memória “naive” 31,9 29,2 34,2 35,6 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 12,3 13,7 11,9 1,21 CD19+CD27+IgD- 

 

Tabela 8: Fenotipagem de células B presentes na medula dos camundongos 
imunizados no tempo Pós-desafio 

Pós-desafio (7 dias) – Medula 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ 
PMT  

(ou PSC) 
LPS FENÓTIPO 

MenCBio 
Memória “naive” 37,8 24,6 23,3 31,7 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 23,3 25,3 21,2 22,2 CD19+CD27+IgD- 

NeisVac 
Memória “naive” 33,9 32,4 24,6 27,2 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 18,2 13,5 15,5 16,8 CD19+CD27+IgD- 

PSC 
Memória “naive” 37,1 32,7 31,6 30,3 CD19+CD27+IgD+ 

Memória troca de classe 25,8 19 23,7 17,4 CD19+CD27+IgD- 
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2.2    Células T 

Tabela 9: Fenotipagem de células T presentes no baço dos camundongos imunizados 
no tempo Pré-reforço 

Pré-reforço – Baço 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ 
PMT  

(ou PSC) 
ConA FENÓTIPO 

MenCBio Célula T memória 8,39 6,86                                                                               6,47 0,047 CD4+ CD44+ 

MenCBio Célula T memória 6,08 5,44 7,19 0,11 CD4+ CD44+ 

NeisVac Célula T memória 4,32 4,17 4,01 0,073 CD4+ CD44+ 

NeisVac Célula T memória 6,28 6,32 6,39 0,76 CD4+ CD44+ 

PSC Célula T memória 4,31 3,94 2,76 0,077 CD4+ CD44+ 

TT Célula T memória 5,27 - 6,5 0,042 CD4+ CD44+ 

Sem imunização Célula T memória 6,99 6,59 5,58 0,093 CD4+ CD44+ 

 

Tabela 10: Fenotipagem de células T presentes no baço dos camundongos 
imunizados no tempo Pós-reforço 

Pós-reforço – Baço 
% células 

AMOSTRA SUBPOPULAÇÃO BKG CONJ 
PMT  

(ou PSC) 
ConA FENÓTIPO 

MenCBio Célula T ativada 2,86 0,3 0,3 0,55 CD4+ CD69+ 

MenCBio Célula T ativada 0,61 4,86 0,63 1,34 CD4+ CD69+ 

NeisVac Célula T ativada 0,54 0,47 0,42 1,04 CD4+ CD69+ 

NeisVac Célula T ativada 0,63 0,43 0,78 1,16 CD4+ CD69+ 

PSC Célula T ativada 0,46 0,41 0,32 0,95 CD4+ CD69+ 

TT Célula T ativada 0,84 - 0,47 0,96 CD4+ CD69+ 

Sem imunização Célula T ativada 0,22 0,27 0,33 0,59 CD4+ CD69+ 

 

 

 

 


