
PreZentTM-A: Nova geração de adjuvante 
da CattleMaster®GOLD melhora a proteção 
conferida pelo BVDV Tipos 1 e 2.

As vacinas da geração anterior foram 
incapazes de desenvolver uma resposta 
imune potente e necessária para proteger 
os fetos em desenvolvimento durante os 
primeiros 125 dias de gestação, que é o 
período de maior suscetibilidade fetal. Por 
esta razão, nos últimos anos um número 
considerável de pesquisas foi feita para 
encontrar novos métodos de aumentar 
o potencial de  imunogenicidade das 
vacinas com vírus morto de BVD. 

As inovações tecnológias usadas no 
desenvolvimento e produção da vacina  
CattleMaster®GOLD atingiram este 
objetivo.

Com base nos resultados de estudos 
de eficácia, CattleMaster®GOLD  foi a 
primeira vacina de BVDV morto nos EUA a 
ter indicação em bula para proteção fetal 
contra  BVDV tipo 1 e tipo 2.

Historicamente, as vacinas com BVDV 
(Vírus da Diarréia Viral Bovina) morto 
têm sido usadas para prevenir doenças 
agudas e as suas consequências tais como 
imunossupressão, sinais respiratórios, 
entéricos e perdas reprodutivas. 

Até a introdução da CattleMaster®GOLD  

em julho de 2004, nenhuma  vacina 
com vírus da BVD morto tinha provado 
proteção suficiente para  obter indicação 
em bula como auxiliar na prevenção do 
nascimento de bezerros persistentemente 
infectados, que são a fonte primária de 
disseminação da BVD dentro do rebanho.    

Estudos anteriores que tentaram demonstrar 
a eficácia de vacinas inativadas contra 
infecção fetal produziram resultados 
variáveis.1-6 

Pontos Chaves

• CattleMaster®GOLD é a nova  vacina multivalente que possui indicação em bula para 
prevenção do nascimento de bezerros persistentemente infectados pelo BVDV (Tipos 1 
e 2).

• O PreZentTM-A, é um sistema de adjuvante de nova geração que promove um aumento 
da imunogenicidade das frações de BVDV morto, conferindo a vacina uma eficácia 
clínica única.

• Os nano complexos do antígeno-Quil A-colesterol, contidos em microgotículas de 
Amphigen®, são fundamentais para atrair células apresentadoras de antígenos (APCs), 
resultando numa resposta imune potente e de longa duração.

• Em estudos de eficácia, o BVDV morto com o adjuvante PreZentTM-A conferiu uma 
resposta imunológica e proteção fetal comparada com as vacinas de vírus vivo 
modificado da BVD.
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Nesses estudos, vacas soronegativas para BVDV foram 
vacinadas com CattleMaster®GOLD antes da cobertura  
e depois desafiadas com BVDV Tipo 1 e Tipo 2. 
CattleMaster®GOLD protegeu  100% dos fetos contra a 
infecção por  BVDV Tipo 1 e Tipo 2, enquanto que ocorreu 
infecção fetal em 100% das fêmeas prenhes não vacinadas 
e desafiadas com BVDV Tipo 1 e 88% das fêmeas prenhes 
não vacinadas desafiadas com BVDV Tipo 2.7,8 (informações 
detalhadas a respeito destes estudos podem ser encontradas 
no Boletim Técnico da Zoetis “CattleMaster®GOLD: Vacina com 
vírus da BVD inativado ajuda na prevenção do nascimento de 
bezerros persistentemente infectados”).

Um sistema adjuvante como o PreZentTM–A mostrou ser 
capaz de induzir uma resposta imune potente, de longa 
duração e muito similar daquelas obtidas através de uma 
infecção viral natural.9

Este boletim técnico apresenta informações detalhadas 
sobre os componentes do sistema adjuvante PreZentTM-A 
e  também faz uma revisão da interação entre esse tipo 
de sistema adjuvante e o sistema imune do animal.

Componentes do Adjuvante

O diluente da CattleMaster®GOLD contém uma mistura 
de vírus de BVD inativados, partículas virais e adjuvante.

Imunologicamente, os componentes mais importantes 
desta preparação são as glicoproteínas E1 e E2, que 
estão localizadas no envelope do vírus BVD (Figura 1).

Figura 1: As glicoproteínas E1 e E2 são representadas como projeções parecidas  com  botões 
sobre a superfície dos vírus BVD. (A cor de cada envelope de vírus é apenas para propósito de 
ilustração).

Anfifílica
Denota uma molécula, como os detergentes ou agentes 
umedecedores, que contêm grupos com propriedades 
caracteristicamente diferentes, nesse caso com 
propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas.

Glicoproteína
Qualquer classe de proteínas conjugadas na qual o 
grupo não-proteína é um carboidrato. Algumas vezes 
restrita às proteínas contendo pequenas quantidades 
de carboidrato. A maioria das glicoproteínas virais 
ocorrem como ferrões ancorados na membrana que se 
estendem para fora dos vírus envelopados, induzindo 
uma resposta imune, parte da qual é dirigida 
especificamente contra o grupo de carboidratos.

Microgotícula
Refere-se ao Amphigen®, uma gotícula de óleo 
que seguida de  um processo com alta força de 
fragmentação ajuda a compor  o veículo através do 
qual os nano-complexos (ver abaixo) de antígeno-Quil 
A-colesterol são fixados para serem apresentados ao 
sistema imune.

Nano-Complexo
Uma estrutura medida em unidade de cem mil 
milionésimos (10-9) de um metro. Os nano-complexos 
de PreZentTM-A consistem de antígeno-Quil A-colesterol 
(vírus intacto ou pedaços fragmentados da membrana 
viral com glicoproteína fixada) e que após o processo 
de fragmentação torna-se altamente imunoestimulante.

Polímero, polimérico
Um composto, normalmente de alto peso molecular, 
formado pela combinação de moléculas simples 
(monômeros).

Glossários de Termos do PreZentTM-A

O sistema de adjuvante PreZentTM-A é um produto do 
avanço da ciência e parte dos termos utilizados nessa 
linguagem podem ser novos para muitos leitores. Os 
termos chaves usados na descrição de PreZentTM-A 
e o modo como ele atua junto ao sistema imune são 
definidos a seguir:

Devido ao fato de que os anticorpos produzidos contra 
a glicoproteína E2 (anteriormente conhecida como 
gp53) estarem associados à neutralização de vírus,10-13 o 
objetivo primário das vacinas com vírus morto é melhorar 
a apresentação de altas quantidades de glicoproteína do 
envelope viral ao sistema imune.

O sistema adjuvante PreZentTM-A é composto de Quil A, 
colesterol, antígeno e Amphigen®. 

Os componentes de Quil A, colesterol e Amphigen® atuam 
de modo complementar para apresentar altos níveis  de 
antígeno E2 para as células apresentadoras de antígenos 
(APCs).

A imunogenicidade também é aumentada através do 
processamento de alta força de fragmentação que aumenta 
a área de superfície para apresentação do antígeno. 



A seguir, descrevemos os componentes do sistema de 
adjuvante PreZentTM-A, juntamente com uma discussão 
teórica da função desses componentes no desenvolvimento 
de uma forte resposta imune após a vacinação dos animais.

Quil A
O primeiro componente do adjuvante é o Quil A, uma 
forma altamente refinada da saponina bioquímica 
derivada de uma planta. Quimicamente,  Quil A apresenta 
três áreas diferentes em relação à polaridade: 1) uma 
âncora terminal lipofílica/hidrofóbica - apresentada em 
branco acinzentado no gráfico de computador (Figura 
2); 2) um triterpenóide, núcleo hidrofóbico - demonstrado 
em verde e 3) múltiplas unidades de açúcar hidrofílico  
imunoestimulante demonstradas em vermelho.1,4 Os 
componentes hidrofílicos são os carboidratos e o 
componente triterpenóide é um ácido quiláico.14 A 
capacidade do Quil A de induzir uma forte  resposta 
imune, tanto mediada por células como humoral é 
amplamente reconhecida.9,15,16

Colesterol
O segundo componente do sistema adjuvante PreZentTM-A 
é o colesterol. O colesterol é uma substância bipolar tipo 
gordura (hidrofílica e hidrofóbica) de origem animal. 

Quando adicionado ao Quil A, em uma proporção ideal, 
o colesterol elimina parte dos efeitos indesejáveis do Quil 
A sem comprometer sua capacidade imunoestimulante e 
ainda ajuda a criar um sistema verdadeiramente único 
de liberação do adjuvante.9 Quil A apresenta uma 
forte afinidade pelo colesterol, provavelmente devido a 
semelhança do núcleo hidrofóbico que na presença de 
grupos de carboidratos permite uma efetiva blindagem 
da molécula do colesterol hidrofóbico. 

No nível molecular (Figuras 2 e 3), múltiplas estruturas tipo 
hélice com uma forma de núcleo aberto como o colesterol 
(demonstrado em azul) interage com a molécula de  Quil 
A em um ambiente aquoso. As unidades de açúcar 
hidrofílico imunoestimulantes são expostas na superfície 
externa, e o terminal lipofílico/hidrofóbico delineia o 
interior da hélice. 

Figura 2: Colesterol se liga ao Quil A, eliminando as propriedades indesejáveis da molécula 
enquanto deixa unidades de açúcar altamente imunoestimulante (vermelho) expostas.

Figura 3: Micrografia de transmissão de elétron de uma hélice em espiral de Quil A-colesterol 
(flecha) antes do processo de alta fragmentação. Aumento: X 120.000.

Antígeno
Quando o complexo Quil A-colesterol é adicionado às 
preparações de vírus BVD morto, os componentes das 
hélices se fixam preferencialmente ao envelope viral 
externo e ficam intimamente ligadas aos principais 
antígenos da glicoproteína (E1 e E2) localizados no 
envelope de BVDV.

Considera-se que isso ocorre por interações hidrofóbicas, 
porém, interações eletrostáticas e ligações de hidrogênio 
também são possíveis devido à presença de carboidratos 
que são capazes de formar ambos.9  Neste estágio 
intermediário da produção da vacina, as hélices de 
Quil A e colesterol são grandes estruturas poliméricas 
intimamente associadas aos antígenos virais (Figura 4).

Por último, a adição de antígeno anfifílico resulta em um 
adjuvante com um  antígeno de inserção, de tal forma 
que quando as células apresentadoras de antígeno 
englobam o Quil A-colesterol, adjuvantado, elas também 
o fazem com o antígeno. Este método de apresentação de 
antígeno distingue o sistema de adjuvante PreZentTM-A de 
qualquer outro sistema de adjuvante usado atualmente na 
medicina veterinária para aumentar a imunogenicidade 
de vírus de BVD morto.

Figura 4: Complexo antigeno-Quil A-colesterol-BVDV antes do processo de fragmentação. 
As múltiplas hélices de Quil A-colesterol se ligam ao envelope viral em associação íntima com 
os principais antígenos da glicoproteína. Estas estruturas helicoidais circundam o envelope do 
vírus, com as unidades de açúcar imunoestimulante (vermelho) do Quil A altamente expostas 
na superficie.



Amphigen®

A imunogenicidade dos complexos Quil A-colesterol-
antígeno é potencializada ainda mais pela adição do 
Amphigen®.

Composto por fosfolipídeos derivado da lecitina e 
um glicolipídeo surfactante em um óleo leve altamente 
refinado, o Amphigen® oferece as vantagens de um 
adjuvante a base de óleo (em particular, uma resposta 
imune prolongada)  bem como minimiza as reações 
locais, como caroços, abscessos e granulomas no local 
da injeção. 

A lecitina surfactante, a qual o antigeno da vacina se 
fixa, é essencial para compreender os efeitos do aumento 
da resposta imune e da segurança do Amphigen®.

Pesquisadores descobriram que a lecitina contém 
configurações esteroquímicas (distribuição espacial de 
átomos dentro de uma molécula) que imitam aquelas das 
células corporais dos animais. Isto torna  o óleo mais 
natural e consequentemente mais acessível ao sistema 
imune do animal. 

O hidróxido de alumínio e os adjuvantes de óleos 
convencionais usados normalmente em vacinas para 
bovinos não possuem este tipo de compatibilidade 
estereoquímica. 

Devido a sua baixa viscosidade, o Amphigen® torna 
a CattleMaster®GOLD uma vacina com excelente 
seringabilidade e também minimiza as reações no local 
das injeções. Em comparação, vacinas a base de água 
em óleo normalmente são extremamente difíceis de retirar 
do frasco para a seringa e historicamente são associadas 
a reações de longa duração no local da aplicação.

Processo de fragmentação 
A etapa final na produção do sistema adjuvante 
PreZentTM-A é o processo de alta  força de fragmentação 
da preparação do Quil A-colesterol-antígeno-Amphigen®. 

O processo de alta força de fragmentação apresenta 
dois efeitos primários: 1) garante uma mistura altamente 
uniforme e estável das microgotículas de Amphigen®  e 
2) afeta o comprimento dos espirais helicoidais do Quil 
A-colesterol. Os espirais ficam fragmentados, formando 
hélices de cadeia curta que se ligam ao envelope viral 
do vírus da  BVD e se alinham através de um padrão às 
glicoproteínas E1 e E2. 

Os nano-complexos resultantes de Quil A-colesterol-
antígeno aderem-se sobre a superfície das microgotículas 
do Amphigen® com unidades de açúcar imunoestimulantes 
que se projetam para fora.  A Figura 5 demonstra este 
nano-complexo como um vírus intacto circundado por 
hélices Quil A-colesterol arranjadas regularmente. É 

provável que a natureza de ruptura do processo de força 
de fragmentação resulte na formação de nano-complexos 
muito menores compostos de hélices de Quil A-colesterol 
fixados às glicoproteínas dos pedaços do  envelope viral 
fragmentado.

Figura 5: Microgotícula de Amphigen® com nano-complexos. Múltiplos nano-complexos se 
fixam à superfície externa de cada microgotícula.

A maioria dos nano-complexos provavelmente estarão 
fixados na superfície das microgotículas de Amphigen®, 
porém, uma proporção ficará livre no diluente da vacina 
(Figura 6).

Figura 6: Microgotícula com nano-complexos menores compostos de hélices de Quil A-colesterol 
intimamente ligados a glicoproteínas fragmentadas do envelope do vírus.

PreZentTM-A e o Sistema Imune
Estudos clínicos e imunológicos confirmaram que os 
componentes de BVDV da CattleMaster®GOLD estimulam 
uma resposta imune muito forte e de longa duração. 

Baseado no conhecimento da apresentação de antígeno 
usando o PreZentTM-A e no conhecimento atual do  sistema 
imune faremos a seguir uma explicação teórica de como 
o sistema de adjuvante PreZentTM-A ajuda a oferecer uma 
proteção imunologica ampla e duradoura contra o BVDV.

A chave para o mecanismo de ação proposto é de que 
provavelmente o sistema imune do animal reage aos 
antígenos do BVDV mortos como se eles fossem vivos 
quando na presença do adjuvante PreZentTM-A.



Base Teórica de Proteção
Após a administração da vacina, as moléculas 
imunoestimulantes de açúcar nos nano-complexos 
antígeno-adjuvante são reconhecidos por uma classe 
especial de células apresentadoras de antígenos 
(APCs) conhecidas como células dendríticas (Figura 7). 
Localizadas em todo o corpo, as células dendríticas 
são particularmente abundantes na pele e rapidamente 
migram para o tecido subcutâneo após a administração 
da CattleMaster®GOLD.

Figura 7: Após a vacinação, células dendríticas  são atraídas para as ligações de unidades de 
açúcar nos nano-complexos do adjuvante, se ligam ao antígeno  e migram para os gânglios 
linfáticos.

Os nano-complexos do PreZentTM-A e as microgotículas 
nas quais são carregados são suficientemente pequenos 
para serem diretamente consumidas e processadas pelas 
células dendríticas ativadas. 

Subsequentemente essas células migram para os gânglios 
linfáticos, onde elas processam e apresentam o antígeno 
aos receptores específicos nos linfócitos T (células T). 

Estas propriedades distintivas do adjuvante permitem que 
o antígeno seja exibido na superfície da célula dendrítica 
através de duas moléculas especiais chamadas de 
complexo maior de histocompatibilidade I (CMH I) e 
complexo maior de histocompatibilidade II (CMH II) 
(Figura 8). 

Devido ao fato do antígeno processado pelas células 
dendríticas ser exibido por ambos CMH I e CMH II na 
superfície externa da célula (Figura 9), os dois tipos 
principais de células T (células T CD4 e células T CD8) 
são provavelmente ativadas, iniciando assim imunidade 
mediada pela célula (células T CD8 citotóxicas) e ao 
mesmo tempo fornecendo auxílio imunológico (células 
T CD4 auxiliares) para ambas as respostas celulares e 
humoral (formação de anticorpos de proteção).

Antígenos processados e apresentados pela via do 
CMH I estimulam as células T CD8 citotóxicas que estão 

associadas primariamente com a imunidade mediada 
pela célula (Figura 10). Estas células destroem as células 
hospedeiras infectadas com BVDV.

Os antígenos processados e apresentados pela via 
do CMH II estimulam as células T CD4 auxiliares que 
respondem de duas importantes maneiras (Figura 11). 

Primeiro, elas interagem com as células B, instruindo 
as mesmas a serem mais eficientes na produção de 
anticorpos contra a glicoproteína do BVDV.

Figura 8: Complexo maior de histocompatibilidade I (esquerda) e complexo maior de 
histocompatibilidade II localizados na superfície das células dendríticas.

Figura 9: Representação hipotética das moléculas do CMH I (esquerda) e CMH II (direita) 
apresentando antígeno BVDV á células T CD8 citotóxicas e células T CD4 auxiliares, ativando assim 
tanto a imunidade mediada por célula quanto a imunidade mediada por anticorpos (humoral).

Figura 10: Via do CMH I. Células T CD8 citotóxicas ativadas, associadas com a imunidade 
mediada por células destroem as celulas infectadas.



Figura 11: Via do CMH  II, Células T CD4 auxiliares: 1) instruem as células B a produzir 
anticorpos neutralizantes em formato de Y (fundo central esquerdo) e 2) liberam citocinas para 
ativar mais células T CD8 citotóxicas (esquerda).

Segundo, elas liberam proteínas mensageiras chamadas 
citocinas, que ativam mais células T CD8 citotóxicas e 
células B, aumentando ainda mais a resposta mediada 
por célula e por anticorpos humorais. 

Simultaneamente, os mecanismos de memória da célula 
B e célula T são estimulados e permanecem ativos 
para responder rapidamente e intensamente ao mesmo 
antígeno da BVDV em uma futura situação de infecção. 
Concomitantemente com a ativação das células T por 
meio das células dendríticas, alguns antígenos de BVDV 
livres são provavelmente transportados para os gânglios 
linfáticos, onde são reconhecidos pelas células B.

Figura 12: Anticorpos neutralizantes em formato de Y contra as glicoproteínas do envelope 
BVDV são  produzidos nos gânglios linfáticos após a estimulação das células B plasmáticas.

Células B estimuladas dividem-se em células plasmáticas 
que produzem  anticorpos neutralizantes específicos 
contra as glicoproteínas do BVDV e   células de memória, 
promovendo assim uma imunidade de longa duração 
(Figura 12).

Conclusão
O sistema de adjuvante PreZentTM-A promove uma resposta 
imunológica forte e de longa duração para os componentes 
mortos de BVDV da vacina CattleMaster®GOLD. 

Até a introdução da CattleMaster®GOLD, este nível de 
proteção contra infecção fetal por BVDV Tipo 1 e Tipo 2 
era atribuída exclusivamente às vacinas de BVDV vivas 
modificadas.17,18 

Hoje, tanto os produtores de leite quanto os de corte têm 
a opção de usar uma vacina de BVDV morta, segura e 
conveniente para prevenir o  nascimento de bezerros 
persistentemente infectados pelo vírus da BVD Tipos 1 e 2. 

A capacidade de proteção fetal contra BVDV, mesmo 
considerando o forte tropismo do patógeno da BVD para 
os tecidos do trato reprodutivo bovino,6,19-22 é atribuída 
ao sistema de adjuvante PreZentTM-A. 

O PreZentTM-A aumenta a imunogenicidade das frações 
mortas de BVDV da  CattleMaster®GOLD para níveis 
muito além da imunogenicidade associada as gerações 
anteriores de vacinas de BVDV mortas. Dos adjuvantes 
usados atualmente para potencializar o antígeno de 
BVDV morto, apenas o PreZentTM-A demonstrou estimular 
uma resposta imune forte e duradoura  que resulta em 
proteção fetal contra o BVDV.
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