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“Entender é sempre limitado.
Mas não entender pode não ter fronteiras.
Sinto que sou muito mais completa
quando não entendo.
Não entender,
do modo como falo, é um dom.
Não entender,
mas não como um simples de espírito.
O bom é ser inteligente e não entender.
É uma benção estranha,
como ter loucura sem ser doida.
É um desinteresse manso,
é uma doçura de burrice.
Só que de vez em quando vem a inquietação:
quero entender um pouco.
Não demais: pelo menos entender que não entendo”

Clarice Lispector

RESUMO
BRAGA, C. J. M. Pesquisa de novos adjuvantes para vacinas terapêuticas.
2011. 159 f. Tese (Doutorado em Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
A busca por adjuvantes capazes de estimular eficiente resposta imunológica celular
representa uma importante contribuição para a pesquisa de vacinas. No presente
trabalho avaliamos o potencial adjuvante de flagelinas de Salmonella para a ativação
de linfócitos T, com ênfase na ativação de linfócitos T CD8+. Para este fim, animais
foram submetidos a diferentes estratégias vacinais que incluíram vacinas baseadas
em linhagens atenuadas de Salmonella nas quais flagelinas híbridas foram
expressas fusionadas geneticamente ao antígeno alvo; vacinas acelulares que
empregaram flagelinas purificadas co-administradas, ou em fusão, a antígenos alvo
e, ainda, vacinas de DNA que codificam para flagelina fusionada ao antígeno alvo.
Além

disso,

utilizamos

desenvolvimento

de

alguns

vacinas

dos

contra

principais
AIDS,

antígenos

câncer

envolvidos

cervical,

malária

no
e

paracoccidioidomicose para avaliação da ativação de células T CD8+, e quando
possível de células T CD4+. Os resultados obtidos demonstram que a flagelina, na
forma de proteína purificada, foi capaz de promover discreta ativação de linfócitos
TCD4+ e T CD8+ específicos. Os resultados indicam que o efeito adjuvante pode ser
acentuado quando antígeno e flagelina são fisicamente ligados. No entanto, esse
requerimento não foi observado quando antígenos peptídeos foram utilizados, ou
ainda, quando resposta humoral ou de células T CD4+ são desejadas. Por fim,
nossos resultados demonstram que a utilização de flagelina na forma de vacina de
DNA induziu maior proteção terapêutica que a mesma formulação utilizada na forma
de vacinas de subunidades, sugerindo que os efeitos adjuvantes da flagelina para
ativação de CTLs estão relacionados não apenas a ligação ao TLR5, mas também
ao IPAF/Naip5. Os resultados apresentados no presente trabalho contribuem de
forma significativa para a compreensão dos mecanismos de adjuvanticidade da
flagelina de Salmonella, particularmente no contexto da ativação de respostas
mediadas por células T.
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