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RESUMO

As vacinas, bem como todas as formulações injetáveis para uso humano,
devem ser seguras e livres de pirogênio. Os pirógenos podem ser descritos como
substâncias que, quando reconhecidas pelo sistema imune inato, desencadeiam
respostas inflamatórias que resultam na liberação de citocinas, como IL-1β e IL-6, e
podem ocasionar diversos sintomas, entre eles a febre. Com o intuito de substituir o
uso de coelhos, esse estudo buscou verificar a eficiência do Teste de Ativação de
Monócitos (MAT) para sua validação analítica na detecção de pirógenos,
lipopolissacarídeos (LPS) e ácido lipoteicóico (LTA), no concentrado da Vacina Zika
Inativada através da quantificação do mediador inflamatório IL-1β. Para isso, foi
utilizado o PyroDetect System (Merck Millipore), seguindo as orientações do
fabricante. O concentrado da vacina Zika foi testado puro e em diluições de 1/10,
1/20 e 1/40, com e sem a contaminação por LPS ou LTA. As amostras foram
incubadas com sangue humano criopreservado (Cryoblood® – Kit PyroDetect) por
16-18h a 37ºC e, em seguida, foi realizado um ensaio de ELISA para quantificar os
níveis de IL-1β liberados no sobrenadante. Os resultados dos testes indicaram
baixos níveis de detecção de IL-1β nas diluições testadas, inclusive nas amostras
que foram contaminadas por endotoxina. Esses resultados sugerem que a vacina
Zika possa ter algum componente que cause interferência no teste. Além disso,
verificou-se menor liberação de IL-1β nos ensaios do que o esperado, o que poderia
levar a resultados superestimados da concentração de endotoxina nas amostras.
Para determinar a exatidão do teste, foram calculadas as taxas de recuperação de
endotoxina para cada ensaio, e estas deveriam estar em uma faixa entre 80 e 120%
para a validação. No entanto, os resultados demonstraram taxas de recuperação
fora da faixa esperada. Sendo assim, concluímos que os parâmetros de exatidão,
precisão e reprodutibilidade não foram atingidos para a Vacina Zika nas condições
testadas.
Palavras-chave: pirogênio, teste de ativação de monócitos, endotoxina.

ABSTRACT

Injectable products including vaccines must be safe and pyrogen free.
Pyrogens are molecules that once recognized by immune system can result in
inflammatory responses of IL-1β e IL-6 cytokines release, leading to fever. In order to
reduce number of laboratory animals, this study aimed to evaluate Monocyte
Activation Test (MAT) efficiency at pyrogen detection in Zika Vaccine. The test was
performed with PyroDetect System (Merck Millipore), according supplier instructions.
Zika vaccine was tested pure and diluted at 1/10, 1/20 and 1/40. Pyrogen recovery
was tested by using spiked and non-spiked samples. After incubation with human
cryopreserved blood (Cryoblood®) (16-18h, 37°C and CO2 5%), the incubation
mixture (blood and samples) was collected to quantify IL-1β levels by ELISA. The
results indicate low cytokine levels at tested samples, including spiked samples. This
suggests vaccine had some interferers that might hinder the monocytes response.
Furthermore, standard curves resulted lower absorbance values than expected,
which would lead to misestimated endotoxin concentration in the samples. To assess
test accuracy the calculated endotoxin recovery must be between 80 and 120% of
spiked endotoxin. The results demonstrated variable recovery to same endotoxin
concentration. We concluded this test seemed instable and it did not comply with
accuracy and reproducibility parameters, for Zika Vaccine in the tested condition.
Key words: pyrogen, monocyte activation test, endotoxin.

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÂO .............................................................................................. 8
1.1. Pirogênio ................................................................................................ 8
1.2. Testes para detecção de pirogênio ........................................................ 8
1.2.1. Rabbit Pyrogen Test ........................................................................ 8
1.2.2. Limulus Amebocyte Lysate Test ...................................................... 9
1.2.3. Teste de Ativação de Monócitos .................................................... 10
1.3. Vacina Zika Inativada .......................................................................... 10
2. OBJETIVOS ................................................................................................ 12
2.1. Objetivo Geral ...................................................................................... 12
2.2. Objetivos Específicos ........................................................................... 12
3. MATERIAIS E MÉTODOS .......................................................................... 13
3.1. Amostras de concentrado viral inativado .............................................. 13
3.2. Teste de Endotoxina Bacteriana – Método Cinético-Cromogênico ...... 13
3.3. Determinação da Máxima Diluição Válida ............................................ 13
3.4. Teste de Ativação de Monócitos .......................................................... 14
3.4.1. Curva de endotoxina ...................................................................... 14
3.4.2. Curva de LTA................................................................................. 14
3.4.3. Incubação com o sangue criopreservado ...................................... 14
3.4.4. Detecção da liberação de IL-1β ................................................... 14
3.5. Protocolo de Validação ........................................................................ 15
3.5.1. Qualificação Inicial/Linearidade ..................................................... 15
3.5.2. Ensaio de Inibição/Potencialização ............................................... 15
3.5.3. Precisão ......................................................................................... 16
3.5.4. Exatidão ......................................................................................... 16
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................. 17
5. CONCLUSÃO ............................................................................................. 23
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................ 24
7. ANEXOS ..................................................................................................... 27

8

1. INTRODUÇÂO
1.1. Pirogênio
Os pirógenos são descritos como substâncias que induzem febre e podem ser
de origem endógena, produzido pelo próprio organismo, ou exógena. Os pirógenos
exógenos mais comuns são de origem microbiana, como lipopolissacarídeos (LPS) e
ácido lipoteicóico (LTA) presentes na parede de bactérias gram-negativas e grampositivas, respectivamente, estruturas virais, fúngicas ou aglomerados proteicos
(Prajitha et al., 2018). Estas substâncias são reconhecidas pelo sistema imune inato
através de receptores conhecidos como receptores de reconhecimento padrão
(PRR) e desencadeiam respostas inflamatórias que resultam na liberação de
citocinas, como as interleucinas IL-1β e IL-6 (Kumar et al., 2011; Ogoina, 2011).
O LPS é o contaminante mais comum encontrado nas formulações
farmacêuticas de origem biológica. Sua estrutura é composta por uma porção de
lipídio A, polissacarídeo e cadeias laterais O-específicas (Fukumori, 2008). Sua
presença nessas formulações é responsável por efeitos adversos, como febre,
hipotensão e choque séptico. Esses pirógenos não são retirados pelos métodos
comuns utilizados para esterilização e, portanto, deve-se ter um cuidado especial no
processo de produção dessas formulações, com a despirogenização de materiais e
recipientes utilizados durante o processo (Liu et al., 1997; Farmacopeia Brasileira,
2010).
1.2. Testes para detecção de pirogênio
Para garantir a qualidade e segurança do produto, alguns testes são
utilizados para detectar a presença de pirogênio nos produtos injetáveis, sendo eles
Rabbit Pyrogen Test (RPT); Limulus Amebocyte Lysate test (LAL) e Monocyte
Activation Test (MAT).
1.2.1. Rabbit Pyrogen Test
O RPT foi o primeiro teste descrito e implementado para detecção de
pirógenos, sendo inserido na Farmacopeia Americana em 1942 (Fukumori, 2008).
Trata-se de um ensaio in vivo realizado em coelhos, e consiste na verificação da
temperatura corporal do animal após a injeção do produto a ser analisado. O produto
deve ser injetado através da veia marginal da orelha. A temperatura é monitorada
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por um termômetro introduzido no reto do animal. A primeira medida de temperatura
deve ser realizada pelo menos 40 minutos antes da injeção do produto,
caracterizando a temperatura controle. Após a injeção do produto, as medidas
devem ser registradas a cada 30 minutos durante 3 horas. O aumento de
temperatura é calculado pela diferença da maior temperatura registrada e da
temperatura controle (Farmacopeia Brasileira, 2010).

Embora este teste seja

eficiente na detecção de diversos contaminantes, ele não se aplica a todos os tipos
de fármacos, como os radiofármacos (Hartung, 2015), além de envolver altos custos
de manutenção e questões éticas quanto ao uso de animais.
1.2.2. Limulus Amebocyte Lysate Test
O teste LAL tem como reagente o extrato aquoso de amebócitos circulantes
de Limulus polyphemus ou Tachypleus tridentatus. Este teste pode ser feito de
maneira semi-quantitativa pelo método de coagulação em gel, ou quantitativa, por
métodos fotométricos – turbidimétrico ou cromogênico (Farmacopeia Brasileira,
2010). No método semi-quantitativo, a amostra deve ser incubada em mesmo
volume de reagente a 37ºC durante 1 hora. Na presença de endotoxina, esta reage
com o extrato dos amebócitos formando um gel opaco. A formação de gel é
verificada pela inversão do tubo de ensaio. Se o gel permanecer firme após a
inversão, o resultado para o teste é positivo. A sensibilidade do teste pode variar de
0,25 a 0,015 EU/mL dependendo do reagente utilizado (Fukumori, 2008).
Os métodos fotométricos necessitam de calibração através de uma curva
padrão de endotoxina e suas respectivas leituras espectrofotométricas. O teste pode
ser do tipo limite, onde se considera a leitura de turbidez em relação à concentração
do substrato, ou cinético, baseado no tempo de reação para a solução obter uma
absorbância pré-estabelecida. O método turbidimétrico é baseado em um composto
endógeno, cuja quebra gera turbidez da solução. A medida de turbidez deve ser feita
imediatamente após o período de incubação. No método cromogênico é utilizado um
peptídeo sintético cromogênico. Após o tempo de incubação, a reação enzimática
deve ser interrompida antes da leitura (Farmacopeia Brasileira, 2010). Este teste é
indicado apenas para detectar endotoxinas, não apresentando resposta a outros
contaminantes pirogênicos. Além disso, este teste pode sofrer interferências de
acordo com a formulação do produto, podendo induzir falsos resultados (Hasiwa et
al., 2013).
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1.2.3. Teste de Ativação de Monócitos
O Teste de Ativação de Monócitos foi implementado na Farmacopeia
Europeia em 2010. Trata-se de um teste in vitro realizado com células monocíticas
humanas. Seu princípio consiste na liberação de interleucinas (IL-1β e IL-6) ou fator
de necrose tumoral (TNF-α) induzida pelos monócitos após sua ativação por
pirogênio (Hartung e Wendel, 1995). Uma vez que a origem dos monócitos é
humana, esse teste é considerado mais sensível, pois a resposta dessas células vai
ser semelhante àquela que ocorre no ser humano. Isso torna o MAT uma alternativa
melhor que o teste em animais (Da Silva et al., 2016). A fonte de monócitos pode
variar de acordo com o teste, podendo ser utilizadas amostras de sangue fresco,
células mononucleares isoladas de sangue periférico, sangue criopreservado ou
linhagens monocíticas contínuas (Eperon et al., 1997; Stoddard et al., 2010).
Para a execução do teste, as amostras devem ser incubadas juntamente com
a fonte de monócitos escolhida por um período suficiente para a liberação de
citocinas. Após a incubação, é necessária a leitura por um sistema de detecção. O
teste pode ser analisado de modo quantitativo, onde as amostras são comparadas a
uma curva de dose-resposta; semi-quantitativo em que se utiliza um padrão de
endotoxina para determinar o seu limite na amostra, e comparação de lote, onde a
amostra

é

comparada

a

um

lote

validado

como

referência

(European

Pharmacopoeia, 2010).
Alguns estudos demonstraram que esse teste também pode ser sensível à
presença de contaminantes não-endotóxicos, como o LTA ou aglomerados
proteicos, induzindo alta liberação de IL-1β (Hasiwa et al., 2013; Gimenes et al.,
2015; De Mattos et al., 2018), tendo vantagem em relação ao teste LAL.
1.3. Vacina Zika Inativada
O Zika Vírus é um arbovírus da família Flaviviridae, gênero Flavivirus. Os
arbovírus são vírus que possuem hospedeiros vertebrados, macacos e seres
humanos para o Zika Vírus, e um vetor artrópode. Sua transmissão é dada através
da picada de mosquitos infectados do gênero Aedes. A doença se manifesta de
forma branda e inespecífica, mas estima-se que 80% dos infectados são
assintomáticos. Os sintomas mais comuns descritos durante os surtos em vários
países incluem febre, dores de cabeça, dores articulares nos dedos e pulso e
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erupções cutâneas, manifestações comuns a outras doenças, como a dengue
(ECDC, 2015; Musso e Gubler, 2016).
Porém, há indícios de que a infecção possa evoluir para quadros mais graves,
envolvendo distúrbios neurológicos. Na Polinésia Francesa, foi observado um
aumento dos casos da Síndrome de Guillain-Barré em pacientes que apresentaram
sintomas da infecção pelo Zika Vírus durante o surto ocorrido em 2013/2014. Essa
síndrome é caracterizada por paralisia flácida causada por danos ao sistema
nervoso periférico (Cao-Lormeau et al., 2016; White et al., 2016). No Brasil, houve
aumento na incidência de microcefalia em recém-nascidos após a emergência da
doença no país, em 2015 (De Oliveira et al., 2017). Estudos sugerem que essa
infecção ocorra de modo congênito, uma vez que o vírus já foi encontrado na
placenta e no líquido amniótico de mulheres cujos filhos nasceram com microcefalia
(Javed et al., 2018).
Devido a essas complicações, a Organização Mundial da Saúde declarou o
Zika Vírus como uma Emergência em Saúde Pública de Preocupação internacional
em 2016. Além de medidas de controle do vetor e proteção individual contra a
picada dos mosquitos, o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o vírus foi
tido como medida necessária para o controle da doença em áreas endêmicas
(Durbin, 2016; White et al., 2016). Várias instituições demonstraram interesse em
desenvolver uma vacina eficaz e segura contra o Zika Vírus, com diferentes
abordagens: vacinas de vírus inativado, de vírus vivos atenuados, de subunidades,
de RNA/DNA e vetorizada (Durbin, 2016). O Instituto Butantan participou do
desenvolvimento de uma vacina contra o vírus, a Vacina Zika Inativada experimental
utilizada nesse estudo.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral
Avaliar a eficiência do Teste de Ativação de Monócitos para a detecção de
pirogênio no concentrado da Vacina Zika Inativada desenvolvida pelo Instituto
Butantan.
2.2. Objetivos Específicos
Avaliar a capacidade do MAT em detectar os pirógenos LPS e LTA, através
dos seguintes parâmetros de validação:
- Linearidade
- Exatidão
- Reprodutibilidade
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Amostras de concentrado viral inativado
Foi utilizado 1 lote (22-02-18) de concentrado de Vacina Zika Inativada,
produzido e gentilmente cedido pelo Laboratório de Virologia do Instituto Butantan.
3.2.

Teste

de

Endotoxina

Bacteriana

–

Método

Cinético-

Cromogênico
A presença de endotoxina no lote do concentrado de Vacina Zika Inativada
utilizado nesse estudo foi determinada na Seção de Controle Microbiológico, Serviço
de Controle de Qualidade Interno do Instituto Butantan, pelo método CinéticoCromogênico,

de

acordo

com

a

metodologia

geral

analítica

IB/MG/CM-

0022_002/0001_002. O teste faz parte do controle de processo durante a produção
da Vacina Zika Inativada, acusando 12 EU/mL no lote do concentrado utilizado nos
testes.
3.3. Determinação da Máxima Diluição Válida
A Máxima Diluição Válida (MDV) é a diluição máxima da amostra em que o
limite de endotoxina pode ser determinado. A MDV para o concentrado da Vacina
Zika Inativada é determinada com a divisão do limite de endotoxina estabelecido
com o limite de detecção do reagente (Farmacopeia Brasileira, 2010). Como a
Vacina Zika ainda não possui especificações, adotou-se o limite de endotoxina de
outra vacina viral, a vacina de febre amarela, cujo valor de endotoxina permitido é
menor ou igual a 10 EU/mL. A sensibilidade do teste (), declarada pelo fabricante, é
de 0,25 EU/mL.

Sendo assim, a diluição máxima das amostras utilizada nos testes foi 1/40.
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3.4. Teste de Ativação de Monócitos
O teste de ativação de monócitos foi realizado segundo as orientações do
fabricante. Foi utilizado o PyroDetect System (Merck Millipore, lote F8AA98469),
tendo como fonte de monócitos amostras de sangue humano criopreservado
(Cryoblood® Merck Millipore, lote 1705.3100). O teste é baseado na liberação de IL1β após a ativação dos monócitos pela amostra a ser analisada.
3.4.1. Curva de endotoxina
O padrão de endotoxina (lote F7NA65670) foi diluído em meio RPMI de
acordo com a orientação do fornecedor para se obter os seguintes pontos: 2 EU/mL,
1 EU/mL, 0,5 EU/mL, 0,25 EU/mL e 0,125 EU/mL. O branco do ensaio (ponto 0) foi
dado pelo meio RPMI sem adição de endotoxina.
3.4.2. Curva de LTA
A solução de LTA (Sigma, lote 044M4000V) foi diluída em meio RPMI de
acordo com a orientação do fornecedor para obter pontos de 2,5 a 1000 µg/mL, de
acordo com o ensaio realizado. O branco do ensaio (ponto 0) foi dado pelo meio
RPMI sem adição de LTA.
3.4.3. Incubação com o sangue criopreservado
Para induzir a liberação de IL-1β, tanto os padrões de endotoxina e LTA
quanto

as

amostras

foram

incubadas

na

presença

do

sangue

humano

criopreservado (Cryoblood® Merck Millipore, lote 1705.3100). A incubação foi feita
em placa de cultura de 96 poços, na qual cada poço continha 20 µL de meio RPMI,
20 µL das diluições da amostra ou dos padrões de endotoxina e 195 µL da amostra
de sangue. A contaminação das amostras para o cálculo de recuperação foi feita
através

da

substituição

do

meio

RPMI

por

20

µL

do

padrão

0,5 EU/mL de endotoxina ou LTA. O sangue criopreservado foi descongelado
imediatamente antes do uso e ressuspenso em 8 mL de meio RPMI para ser
adicionado à placa. A placa foi incubada a 37ºC e 5% CO2 por 16-18h.
3.4.4. Detecção da liberação de IL-1β
A detecção da presença de IL-1β no sobrenadante de cada amostra foi feita
por ensaio de ELISA. Após a incubação da placa, foram transferidos 200 µL do
conteúdo de cada poço para a placa de ELISA contida no kit, sendo mantida por 2h
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em temperatura ambiente. Seguiu-se a lavagem da placa (5 vezes) com o tampão
de lavagem e adição de 200 µL de anticorpo anti IL-1β conjugado, incubado por 1h
em temperatura ambiente. Após a segunda lavagem da placa, foram adicionados os
reagentes A e B do kit, com incubação por 20 min protegida da luz. Em seguida,
foram adicionados 100 µL da solução stop e realizada a leitura em um
espectrofotômetro a 450nm. Os valores de OD obtidos das amostras foram
comparados

e

interpolados

aos

da

curva-padrão,

determinando

assim

a

concentração de endotoxina (EU/mL) ou LTA (µg/mL) na amostra. A interpolação foi
realizada com auxílio do programa GraphPad Prism® versão 6.
3.5. Protocolo de Validação
3.5.1. Qualificação Inicial/Linearidade
A qualificação inicial permite avaliar o material utilizado no ensaio e o
desempenho do analista, bem como a eficácia dos reagentes utilizados. A
linearidade deve demonstrar que o método é capaz de detectar o analito de forma
proporcional a sua concentração em uma amostra. Para critérios de confiança e
aceitação da curva-padrão, a regressão das respostas em escala logarítmica deve
ser estatisticamente significante (p < 0,01) e não deve desviar significativamente da
linearidade (p > 0,05) (European Pharmacopoeia, 2010). Foi utilizado um padrão de
endotoxina com 6 concentrações, em quadruplicata, referente à faixa desejada da
curva-padrão de endotoxina utilizada nos ensaios.
3.5.2. Ensaio de Inibição/Potencialização
O ensaio de inibição/potencialização é indicado para determinar em quais
diluições do produto pode-se trabalhar sem que haja interferentes que possam inibir
ou potencializar a presença do pirógeno. Para isso, o produto contaminado pelo
analito é testado juntamente com o produto não contaminado. O resultado do ensaio
é negativo para interferentes quando a taxa de recuperação estiver dentro da faixa
estabelecida, entre 50% e 200% do pirógeno adicionado (European Pharmacopoeia,
2010). Recomenda-se uma recuperação próxima de 100%.
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3.5.3. Precisão
A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série
de medidas de uma mesma amostra, podendo ser expressa pela repetitividade,
precisão intermediária ou reprodutibilidade. A repetitividade expressa a proximidade
dos resultados obtidos em um mesmo laboratório. As amostras devem ser
submetidas às mesmas condições de operação, mesmo analista e mesma
instrumentação em um curto período de tempo. A precisão intermediária é a
concordância entre os resultados do mesmo laboratório, mas em dias diferentes. A
determinação da precisão intermediária será realizada em dias diferentes, com 3
determinações para cada analista, totalizando 6 determinações. A reprodutibilidade
é a concordância entre os resultados obtidos em laboratórios diferentes em estudos
colaborativos. Para critérios de validação, o coeficiente de variação (CV) não pode
exceder a 15% (ANVISA, 2017).

3.5.4. Exatidão
A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados obtidos
pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. A exatidão é calculada
como percentagem de recuperação da quantidade conhecida do analito adicionado
(LPS 0,5 EU/mL ou LTA) à amostra e é expressa pela relação entre a concentração
média determinada experimentalmente e a concentração teórica correspondente.
Para critérios de validação, a recuperação deve estar compreendida entre 80 e
120% (ANVISA, 2017).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizados 9 ensaios com o Teste de Ativação de Monócitos (MAT)
para detecção de LPS e LTA, tendo como amostra o concentrado da Vacina Zika
Inativada. As curvas-padrão de cada ensaio (Figuras 1 e 2) foram utilizadas para
avaliar o critério de confiança da curva e o parâmetro de linearidade do método,
como descrito no protocolo de validação. A análise estatística para cada curva foi
realizada através do programa CombiStats™. As curvas-padrão dos ensaios com
LPS (Figura 1) apresentaram regressão significante (p < 0,01) e não apresentaram
desvio de linearidade (p > 0,05). Sendo assim, elas foram consideradas válidas para
os ensaios. Por outro lado, duas das curvas-padrão dos ensaios com LTA (Ensaios
6 e 9 - Figura 2) não apresentaram regressão significante, não sendo validadas pelo
critério de aceitação da curva-padrão estabelecida para esse ensaio.
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Figura 1: Curvas-padrão obtidas nos ensaios com LPS utilizando o MAT. Os valores de
absorbância são mostrados no eixo Y, relacionados às concentrações de LPS no eixo X. Abaixo de
cada gráfico, os valores de p para a regressão e linearidade das curvas.
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Figura 2: Curvas-padrão obtidas nos ensaios com LTA utilizando o MAT. Os valores de
absorbância são mostrados no eixo Y, relacionados às concentrações de LTA no eixo X. Abaixo de
cada gráfico, os valores de p para a regressão e linearidade das curvas.

Embora as curvas-padrão de LPS tenham sido validadas pelo critério de
aceitação estabelecido, foi observada uma variação na absorbância das curvas nos
diferentes ensaios para os pontos determinados (Figura 1). Essa variação também
foi vista nas amostras, tanto contaminadas quanto não contaminadas. Sendo assim,
as curvas-padrão foram comparadas à curva emitida pelo Certificado de Análise do
fabricante (Figura 3). A comparação dessas curvas indicou diminuição da liberação
de IL-1β nos ensaios realizados em relação ao que era esperado para o teste. Essa
variação dos níveis de citocinas pode interferir no cálculo de endotoxina das
amostras,

superestimando

a

concentração

de

endotoxina

consequentemente, induzindo a geração de falsos resultados.

no

produto

e,
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Figura 3: Comparação entre a absorbância das curvas-padrão obtidas pelo teste e a
curva esperada, emitida pelo Certificado de Análise do fabricante. Os valores de absorbância
são mostrados no eixo Y, relacionados às concentrações de LPS no eixo X. As curvas-padrão obtidas
nos ensaios registraram baixos níveis de liberação de IL-1β em comparação à curva esperada (em
vermelho).

Devido aos baixos níveis de IL-1β liberados pelos ensaios com LPS e LTA, foi
levantada a questão da viabilidade do sangue criopreservado utilizado, uma vez que
este pode perder atividade se armazenado a temperaturas acima de -80ºC. O
aumento da temperatura faz com que as células fiquem em contato com DMSO em
estado líquido, diminuindo a viabilidade e atividade das mesmas, o que também
ocorre quando o descongelamento não é feito de forma rápida (Koryakina et al.,
2014). No laboratório, o Cryoblood® foi armazenado em freezer -80ºC, porém a
temperatura durante o transporte não foi registrada a fim de verificar possíveis
variações.
Para avaliar a precisão do teste, foi realizado o cálculo do coeficiente de
variação entre os diferentes ensaios realizados. Este parâmetro foi verificado através
da repetitividade, uma vez que os ensaios foram executados no mesmo laboratório e
pelo mesmo analista. Nos ensaios com LTA, não foi possível calcular os coeficientes
com todas as diluições, devido aos baixos níveis de IL-1β detectados. Nenhuma das
diluições testadas apresentou coeficiente de variação com valores abaixo de 15%
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(Tabela 1), como era esperado para a validação do teste. Sendo assim, os
resultados obtidos indicam que o teste não apresentou precisão.

Tabela 1: Coeficiente de variação calculado para os ensaios com LPS.
Diluição
Pura
1/10
1/20
1/40

Coeficiente de
variação (%)
LPS
LTA
21,86
ND
39,36
ND
65,38
97,25
111,03
ND

ND = não determinado.

Para determinar a exatidão do teste, as amostras foram contaminadas por
LPS ou LTA para o cálculo da taxa de recuperação. Para fins de validação, a
recuperação deveria obter valores entre 80 e 120% (ANVISA, 2017). Para o teste de
fatores interferentes, é aceitável a recuperação na faixa de 50 a 200% (European
Pharmacopoeia, 2010). As taxas de recuperação calculadas através das amostras
podem ser vistas nas tabelas abaixo (Tabelas 2 e 3). Os resultados dos testes não
foram satisfatórios, com as taxas de recuperação fora da faixa esperada para a
maioria das diluições. Os valores de recuperação negativos indicam que a liberação
de IL-1β foi maior nas amostras não contaminadas do que nas amostras
contaminadas. Além disso, o teste apresentou variações de recuperação entre as
mesmas diluições da vacina nos diferentes ensaios, tanto nas amostras com LPS
quanto naquelas com LTA. Estes resultados levantam a hipótese de que o
concentrado da Vacina Zika Inativada pode conter algum componente que cause
interferência no teste e que não é atenuado pelas diluições abaixo da Máxima
Diluição Válida (MDV).

Tabela 2: Taxas de recuperação dos ensaios realizados com LPS.
Diluição
Vacina Pura
Vacina 1/10
Vacina 1/20
Vacina 1/40

Ensaio 1
ND
87
242
228

Recuperação (%)
Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4
ND
1
-10
7
4
16
24
68
16
99
25
-11

ND = não determinado.

Ensaio 5
5
156
216
236
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Tabela 3: Taxas de recuperação dos ensaios realizados com LTA.
Diluição
Vacina Pura
Vacina 1/10
Vacina 1/20

Ensaio 1
ND
ND
-42

Recuperação (%)
Ensaio2 Ensaio 3
ND
49
89
347
144
-149

ND = Não determinado

Ensaio 4
ND
ND
ND
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5. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi verificada a possibilidade de aplicação do ensaio MAT com
kit comercial para o controle de pirógenos na Vacina Zika Inativada experimental. O
teste apresentou instabilidade, indicando baixa robustez do ensaio. Os parâmetros
de exatidão, precisão e reprodutibilidade necessários para a validação do teste não
foram atingidos para a Vacina Zika nas condições testadas.
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