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RESUMO. 

Com a finalidade de se analisar a dinâmica da evo · 
lução dos anticorpos na fase aguda da infecção, através das rea 
ções de soroaglutinação microscópica e de fixação do compleme!· 
to, trinta animais foram inoculados experimentalmente com le~ 

tospiras patogênicas, sendo quinz.e com o sorotipo icterohae 
morrhagiae e quinze com o sorotipo canicola. Procurou-se ·tam 
bém avaliar a potencialidade do emprego dos antígenos prepar! 
dos com amostras de leptospiras aquícolas estirpes Patoc I, R~ 
fino e Buenos Aires, em ambas as reações. 

Os anticorpos fixadores do complemento foram observa 
dos na circulação sanguínea a partir do 49 dia após a inocula 
ção em ambos os grupos de animais, enquanto as aglutininas fo 
ram detectadas a partir do 79 dia. Estas persistem durante um 
período maior de tempo, pois 50\ dos animais inoculados com o 
sorotipo icterohaemorrhagiae apresentaram anticorpos circulan 
tes no 569 dia após a inoculação e 801 dos cães inoculados com 
o soro~ipo canicola, no 639 dia pós-infecção. Nessa oportunid! 
de, os anticorpos fixadores do complemento não foram observados 
nos soràs dos animais de ambos os grupos. 

As estirpes Patoc 1 e Rufino não foram-eficientes em 
revelar anticorpos circulantes em ambos os grupos experimentais 
tanto pela reação de soroaglutinação microscópica como pela re! 
ção de fixação do complemento, em proporções que justifiquemseu 
emprego como antígeno único. I~ntret.mto, 8 7~ dos cães inocula 
dos com o sorotipo icterohaemorrhagiae e 80'& dos cães inocula 
dos com o sorotipo canicola foram reagentes quando se empregou 
a estirpe Buenos Aires nas reações de soroaglutinação microscó 
pica e de fixação do complemento. 



SUMMARY. 

In order to evaluate the antibody response t~ pathog! 
nic 1eptospira from both serotypes icterohaemorrhagiae and f!!!! 
~· dogs were experimentally inoculated with these two serot~ 
pes. Bach of the serotypes were inoculated in 15 dogs and the 
antibody response in the acute phase of infection was followed 
using agglutination, and complement fixation tests. These tests 
weTe also performed using non pathogenic leptospira such as Pa 
toe l, Rufino and Buenos Aires .. 

Co.mplement fixing antibodies were detected in both 
groups, at the 4th day post-infection and aggl,utinins only 
appeared in circulation at the 7th Aay post-infection when ho 
mologous antigens were used. 

On the 63r~ day post-infection with canicola serotype 
and on the 56th day post-infection with the serotype icterohae 
morrhatiae complement fixing antibody could no longer be detec1 
ed but, in both experiment~l 'groups, specific agglutinins were 
present in significant tittles. 

The antigens Patoc I and Rufino were inefficient to 
detect circulating antibodies in experimentally infected ani 
mals. However, when the Buenos Aires antigen was used 87 per· 
cent of the animals infected with the serotype icterohaemorrha
giae and 80 per cent of the animals infected with the serotype 
canicola showed significant tittles of antibody. 



!NDICE 

1. INTRODUÇÃO 
Página 

1 

2. LITERATURA ......................................... 6 

3 . MATERIAL E METODOS ............ ~ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 14 

3 .1. Inoculação experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 

3.2. Reação 
3.2.1. 
3.2.2. 

3.3. Reação 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.3.4. 
3.3.5. 
3.3.6. 
3.3.7. 

Seleção dos animais . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 14 
Inóculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Constituição dos grupos . . . • . • . . • . . . . . . . 15 
Coleta de sangue e de urina ... ,.... .... 16 

de soroaglutinação microscópica ... ... .. 17 
Antígenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Técnica da soroaglutinação microscópica. 17 

de fixação do complemento .............. 19 
Hemácias de carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Hemolisina anti-hemácias de carneiro ... 19 
Comp.l emen to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 19 
An t í ge nos • • . • • • . . • . • . • . . • . . . . • • • . . . • • • • 2 O 

Soros hiperimunes . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 20 
Soros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Técnica da reação de fixação do 
complemento . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

4. RESULTADOS ......................................... 23 

4.1. Reação de soroaglutinação microscópica e de 
fixação do complemento frente aos antígenos 
homólogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 

4.2. Reações de soroaglutinação microscópica e 
fixação do complemento frente aos antígenos 
heterólogos .................................. . 
4 . 2 . 1 . B s t i rp e Pato c I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.2.2. Estirpe Rufino ......................... 

24 
24 
25 

4.2.3. Estirpe Buenos Aires .............. ..... 25 

5 • DI SCUSSAO •••••••••••••.•..... ~ . • . . . . . . • . . . • . . . • . . • . 4 3 

6. CONCLUSOES •••.•• -.••••••..•... ·......•...... .. . . . . . . . 49 

7. REFERSNCIAS BIBLIOGRltFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 



1 

1. :NTRODUÇÃO. 

A leptospirose é uma infecção largamente disse 
minada entre os animais domésticos e silvestres, assumindo CO!!, 

siderável importância como problema eco~ômico e de saúde públ! 
ca. a causada por um espiroqueta do gênero Leptospira do qual 
_se conhecem pouco mais de 150 sorotipos, com características 
morfológicas, biológicas e culturais idênticas 33 • · A distrib~! 
ção dos sorotipos na natureza depende do ecossistema regional, 
existindo assim, de acordo com a área geográfica, focos 
rais de determinados sorotipos e uma certa especificidade 
hospedeiro 47 

na tu . -
de 

Praticamente todos os animais domésticos, silve! 
tres e o homem são suscetíveis, manifestando ou não os sint6ma5 
decorrentes da infeccão. Inúmeros animais domésticos. princi 
palmente-os suínos, bovinos e caninos, bem. como a maioria dos 
espécimes silvestres, entre os quais pode-se destacar os carnr. 
VOTOS, roedores e marsupiais tornam-se, apÓS a infecção, ·port! 
dores, disseminando o microrganismo na natureza. A eliminação 
deste espiro.queta pela urina dos portadores ocorre por períodos 
que podem variar de poucas semanas até muitos meses entre os 
animais domésticos e por tôda a vida nos roedores 4 . 

A susceptibilidade do cão às infecções pelos di 
ferentes sorotipos de leptospira já é conhecida de longa data, 
principalmente a que se r~fere aos sorotipos 
giae e canicola 4 . Este Último apresenta urna 

icterohaemorrha 

real adaptação 
ao tecido renal do hospedeiro, tornando-se o cão portador e el! 
minando o espiroqueta pela urina, iurante um grande período de 
tempo. A infecção pelos sorotipos icterohaernorrhagiae e canico 
la pode determinar o aparecimento de sintomas perfeitamente ca 
racterizados, embora a gravidade da doença possa sofrer inter 
ferência de fatores individuais. Muitos dos animais infectados 
são assintornáticos. Outros sorotipos também podem-infectar os 
cães, determinando quadros mórbidos semelhantes, como também in 
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fecçnes :)enígnas. Muitos sorotipos de leptospiras do complexo 
interrogans já foram isolado3 de cães doentes ou portadores S! 
dios, além dos sorotipos icterohaemorrhagiae e canicola, pode!! 
do ser relacionados: australis, pomona, hebdomadis, autumnalis, 
javanica, saxkoebing, seiJoe, tarassovi, medanensis, bangkok,~ 
rogenes, .&rippotyphosa, gem, paidjan e wewak 26 • 27 .Existem tq 
bim evidincias sorol5gicas de 'infecção por outros sorotipos co 
mo mitis, bratislava, poi, australis e butembo 19 • 

Inquéritos sorológicos e isolamento do agente e 
tiológico demonstram haver pre4ominincia dos sorotipos ictero 
haemorrhagiae e canicola, principalmente o Último, embora o cão 
seja suscetível à infecção por uma variedade muito grande de so 
rotipos. YASSUDA 55 (19 79) , em amplo estudo epidemi.ológi~o, ! 
brangendo 1415 cães de rua de s·ão Paulo, isolou 35 amostras ele 

leptospiras das quais 32 eram do sorotipo canicola, 2 do sorot! 
po copenhageni e 1 amostra do sorotipo pomona. 

A alta suscetibilidade do cio à infecção pelas 
leptospiras, aliada à frequincia com q~e ocorre a condição de 
portador renal apresentam· particular interesse em saúde públic~ 
devido ao convívio muit~ próximo desse animal com o ho$em. A 
leptospirose humana, durante muitos anos, considerada uma doe! 
ça profissional própria de determinados grupos de indivíduos que., . 
pelas características c;»cupacionais tinham, em comum, o contato 

. . d .. . . 1 49 com os an1ma1s omest1cos, 51 vestres ou seus excrementos , ! 
tualmente tem-se tornado mais frequente em crianças, estudantes 
e donas de casa, transmitida pelo contato com os cães 53 

O diagnóstico etiológico da infecção ou da doen -
ça é feito normalmente através da determinação de anticorpos no 
sangue circulante e, mais raramente, pelo isolamento do agente 
em materiais biológicos· como sa~gue, lÍquido cefalorraquidiano 
ou urina 42 Ap5s a morte do animal, pode-se conseguir o isola 
mento· do espiroqueta, cultivando-se fragmentos dos rins. 

A reação sorológica padrão, recomendada pela O! 
ganização Mundial de- Saúde 33 e utilizada rotineiramente no dia.& 
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nôstico da leptospirose é o teste de aglutinação microscôpieaJ! 
tretanto, este teste só pode ser realizado em poucos laborat§ 
rios, devido à necessidade de equipamentos especiais e de pe!_ 
soal experiente, além de haver .a necessidade da manutenção de 
culturas vivas de leptospiras dos sorotipos representativos de 
cada um dos sorogrupos patogênicos e de alguns sorogruposde le! 
tospiras aquícolas. O ideal, então, seria uma reação de fácil 
execução e com um mínimo de sorotipos como antígenos, ou a ut! 
lização de um antígeno único, que permitisse estabelecer o dia& 
nóstico da infecção com facilidade e segurança, independenté ~ 
sorotipos envolvidos. 

Nos Últimos 20 anos, inúmeros trabalhos tem sido 
desenvolvidos 16 • 13 • 1 • 17 • 37 , procurando-se um antígeno com 
as características acima citadas. Observou-se que algumas amos -tras de leptospiras aquícolas podem ser aglutinadas pelos· sor• 
de indivíduos reagentes às leptospiras patogênicas. Entre e! 
tas, destacam-se as cepas Patoc I e São Paulo, sendo a primeira 
largamente utilizada no diagnóstico laboratorial 'da leptospir!:!, 
se humana nas reações de aglutinação microscópica 17 • 28 • 15 ,ou 
fixação de complemento 13 • 45 • 38 • Embora ambas produzem uma 
reação satisfatória co• soros humanos, tal não 
soro dos animais doaésticos 2• 13 • 31 • 44 • 40. 

I 

acontece com o 
As razões dessa 

diferença no comportamento não são conhecidas, sugerindo-se en 
tretanto que, estaria relacionada ~s caracter!sticas imunobioló 
gicas de cada espécie' animal. Além do m~is, ca:be destacar que. 
a maioria dos soros animais positivos para leptospiras patogêni 
cas é obtida em inquóritos·epidemiolÕgicos, desconhecendo-se as 
sim, o período de tempo decorrido após a infecção. 

A utilização da amostra ~atoc I para o diagnósti 
co sorológico da leptospirose em cães forneceu resultados con 
traditórios de acordo com os autores que se dedicam ao assunto, 
28 • 32 • 43 , sugerindo-se entretanto que, uma boa concordância 
entre os resultados da.soroaglutinação utilizando antígenos re 
presentados por leptospiras patogênicas e os obtidos com o uso 
de linhagens saprófitas indicaria infecções recentes e a ausên 
cia desta concordância indicaria infecção antiga 32 · O emprego 
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de outras cepas de leptospiras aquícolas com a mesma finalidade 
tem t~mbém fornecido.resultados controversos, considerados bons 
por uns 9 • 10 , e contestados por outros 43 ~ Deve-se ressaltar 
todavia que na maioria d•s vEzes, a interpretação dos resulta 
dos não tem sido. suficientemertte clara por se desconhecer as 
informações relativas ao estágio da doença ou o período de tea 
po decorrido após a infecção. 

A reação de fixação de complemento é uma reação 
mais laboriosa do que a reação de aglutinação microscópica, mas 
parece ser mais específica para revelar infecções recentes,pois 
os anticorpo~ fixadores de complemento são observados mais pr! 
cocemente, desaparecendo da circulação ·sanguínea em um curto p-e · 

... d d t d 1 . 23 24 . -r1o o e empo que, segun o a guns autores ' , g1ra em tor 
no de 60 a 90 dias. Ao contrário, os anticorpos aglutinantes 
podem ser observados na circulação por um período longo de tem 
po, persistindo is vEzes durante toda a vida do animal 4 . As 
sim, reações de.microaglutinação positiva, principalmente em 
baixos títulos, podem indicar 
uma infecção mais antiga, não 
cer o diagnóstico de infecção 

infecção recente em evolução ou 
permitindo desta forma, estabele 

. SQ at1.va . 

Para os profissionais é de grande interesse ter 
informações mais precisas em relação ao estágio da infecção ou 
da doença, fato que lhes daria melhores possibilidades de· tra 
tar o animal com sucesso, evitando que o pacie:tte se torne um 
portador, com risco de contaminação dqmeio ambiente. O conhe 
cimento da dinâmica da evolução dos anticorpos em cães recente 
mente infectados e a possibilidade do emprego de um antígeno ú 
nico poderiam trazer subsídios para o diagnóstico· prec6ce da 
leptospirose, minimizando o risco de infecção humana pelo con 
tacto com esses animais. 

O presente trabalho tem como propósito aamp~ 
a dinâmica da evolução dos anticorpos durante as primeiras se 
manas de infecção em animais experimentalmente infectados com 
os sorotipos icte~ohaemorrhagiae e canicola. Para tanto, serão 



utilizadas as reaç5es de aglutinação microsc6pica e fixação de 
complemento, realizando-se um estudo comparativo entre ambas e 
avaliando-se também a verdadeira potencialidade ·do uso das es 
tirpes aquícolas Patoc I, Rufino e Buenos Aires como 
úniLo nas citadas reaç5es. 

antígeno 
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2. LITERATURA. 

A partir de 19l7, quando o gênero Leptospira foi 
criado por NOGUCHI, sua sistemática tem sofrido inúmeras modif! 
.cações, aceitando-se porém como bactérias da ordem Spirochaeta 
les, família Spirochaetaceae, gênero Leptospira 5. Em 1962, o 
subcomitê taxonômico para o estudo do gêrtero 52 concordou com 
uma subdivisão em duas espécies: Leptospira biflexa, represe! 
tando as saprófi tas ou aquícolas, e.ncontradas em coleções líqu! 
das, terrenos lamacentos e mesmo na água pot~vel e; a Leptospi· 
!! interrogans ou icterohaemorrhagiae, englobando as formas P! 
rasi tárias, isoladas de animais e do homem. A di~erenciação das 
espécies foi baseada na capacidade de infectar animais, resi! 
tência aos íons cobre biva.lentes, características imunológicas 
e crescimento em meio de cultura livre de soro animal. A estes, 
foram anexados outros critérios, tais como a resistência a 8-
-azaguanina ao verde malaquita e ã fucsina básica, -atividade 1! 
política, a reação de oxidase, tolerância ao cloreto de sódio e 
à temperatura e habilidade em provocar efeito citopático em cul 
turas de células 32 

Estudos realizados com leptospiras isoladas do 
homem e de animais vieram revelar entretanto, que, muitas amos 
tras tendiam a se enquadrar na espécie biflexa. Em virtude de 

·tais fatos, o Grupo de Peritos em Leptospirose, da Organização 
Mundial de Saúde 33 , pass;u a recomendar que fosse considerada 
apenas uma espécie no gênero Leptospira até que houvesse po! 
sibilidade de diferenciar perfeitamente as espécies, recomend~ 
do também a utili~ação do termo interrogans, mais apropriado do 
que icterohaemorrhaaiae ou.biflexa. Passou-se também a util! 
zar o tél'mO "complexo interrogans·", e.nglobando os dois grupos 
de leptospiras já refer.idos e compostos por amostras sorologic! 
mente distintas. Dentro deste complexo est~o os sorogrupos, 
constituídos por uma reunião de sorotipos, tendo como base suas 
relações antigênicas. Atualmente são considerados 18 sorogr~ 

pos com aproximadamente 150 sorotipos, dentro do gênero Leptos 
pira. O sorotipo é definido como a unidade taxonômica básica. 
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A agltltinaçio de uma suspensão de leptospiras'P! 
lo soro de .Pacientes com a. moléstia de ·weil foi· observada nos 
primórdios do século e a\, parti T dessas observações, MARI'IN & 
TIT 29 desenvolveram em l918 ~m m~todo de aglutinação que, 

PB 

em 
linha gerais, serviu de base para a reação de aglutinação mi 
croscôpica recomendada pela Organização Mundia de Saúde 33 ~ sen . . -

.do largamente utilizada em todo o mundo para fins. de d.iagnôsti 
. -

cos. e para a realização de inquéritos epidemiológicos. 

A reação de fixação de complemento para o dia& 
·. 

nóstico da leptospirose humana foi descrita inicialn.ente por 
BESSEMANS & NELIS6 (1928), ut{lizando c<lmo antígeno uma suspe! 
são de leptospiras do sorot'Ípo icterohaemorrhagiae. A partir da 
padronização desta técnica, o preparo dos antígenos sofreu irij! 
meras modificações, desde as mais simples até as mais complic! 
das, como por exemplo, os antígenos inativados qumicamente ou 
pelo calor, extraídos pelo álcool ou ainda, sonicados 50 • 

Alguns dos antígenos preparados com amostras P! 
togênicàs apresentam alta especificidade, reagindo apenas com 
OS anticorpos homÓlogos, enquanto outros apresentam reações Cr!! 
zadas com anticorpos heterólogos, sendo portanto considerados. 
gênero.- específicos 4l. Diversos pesquisadores procuraram au 
mentar o espectro de ação, possibilitando assim o encontro de 
maior número de reagentes para os diferentes sorotipos, através 
da utilização de um "pool" de antígenos 7• 41 , 21 . 

De um modo geral, observou-se concordância de 80 
a 100\ entre os resultados obtidos nas reações de aglutinação 
microscópica e fixação do complemento pelo emprego de antígenos 
preparados com uma mesma amostra de leptospira patogênica em 
soros humanos 39 ' SO' Zl • 38 , bovinos 36 ' 41 , suínos 23 e can! 
nos 34 

O conheci1J1ento de que antígenos preparados a pa! 
tir de certas linhagen.s aqutcolas de leptospiras são às vezes 
aglutinadas pelos soros de: indivíduos infectados por sorotipós 
nato~ênicos de Leptospira i-nduziu muitos pesquisadores a proc!! 
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r arem, cn tre as_ di ver, as c.epas &patogênicas uma amostra que &pt'! 
sentasse uma reação cruzada coa a maioria dos·sorotipos patog!_. 
nicos. KMBTY 25 (1958), observou·que leptospiras da estirpe P,l 
toe I eram frequentemente aglutinadas em altas diluições pelo 
soro de pacientês com· leptospi. r.ose, algumas vêzes mais .preCOC! 
mente.do que quando se utilizava anti:ge~os produzidos com o 1,2 

rotipo patogênico· responsável pela doença. 

A primeira tentativa .real de utilização de lea 
tospiras aquícolas no di.aanõstico da leptosp'lrose foi feita por 
COX e col., 16 (1958). lstes autores extraíram d~ uma cepa ap! 
togênica um antípno solúvel, capaz de sensibilizar hemácias de· 
carneiro, as quais eraa lisadas quando testadas com complemento 
e soro humano contendo anticorpos para leptospiras patogênicas. 
Embora tivessem obtido bons resultados com soros humanos positi· 

. -
vos, a reac;ão foi considerada pouco prática para fins diagnõst! 
c os·. 

A· partir dessas observações, outros pesquisado -res procuraram testar diversas estirpes de leptospiras aquíc~ 

las, através das reaç&es de fixação de complemento e aglutina -çio microscópica. 

COMBIESCO e col., 13 (1958), em um estudo epid! 
miolôgico da leptospirose humana abrangendo os anos de 1950 a 
1957, haviam observado que, leptospiras da cepa Patoc I eram a 
ilutinadas em elevaclas.'Proporc~s· l)elo soro de pacientes com 
~eptospirose. Prepararam então, um antígeno concentrado da me! 
ma amostra, para ser empregado na reação de fixação do compl! 
mento. Em uma série de estudos subsequentes, pesquisadores do 
mesmo grupo rwneno 45 • 4f> conseguiram demonstrar que os result! 
dos da fix.ação do collplnento com esse antígeno coincidem em 
aproxhiada.mte 90\ dos casos com· os do teste de aglutinação mt 

. ~ 

croscópiÇa empregando-se antígenos homólogos. Observaram ta! 
bém.que os testes· gênero - específicos tornam-se negativos apô.s 
2 a 6 meses, prestandO-se para o diagnt3stico dos casos -recentes 
de lept.ospirose humana. A especificidade e sensibilidade da c!_ 
pa Patoc I fo.ram maiorfs do que as das outras cepas n!o pa~og,! 

nicas c'mo Madida. Vel\}rat Semarang 175, Peschiera e Ancopa .6 
.. · ·~ 
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ADDAMIANO 1 (1962) também procurou empregar o an 
tígeno Patoc I .no diagnóstico da leptospirose pela reação de ! 
glutinação microscópica, observando que a sensibilidade e a es 

' -pecific:idade eram altas o\sufiçi.ente para recomendá-lo corno an 
tígeno de triagea nos casos suspeitos de leptospirose. Em 1968, 
ADDAMtANO _& BABUDIERI 2 anal~saram o comportamento das estirpes 
Patoc I e São Paulo nas ~eacões de aglutinação microscópica e 
de fixação de coapleaento, obtendo uma sensibilidade de 74,4\ 
e 81\ respectivaaente, coa o antígeno Patoc l, nos casos positi 
vos de leptospirose huaaaa por difere-ntes sorotipos de leptosp!, 
ras patogênicas. O antí1eno produzido com a cepa São Paulo a 
presentou atividade ligeiramente inferior. 

Os resultados obtidos por FUCHS 18 (1968)pelo e!!! 
prego da cepa Patoc 1 foram parcialmente discordmÊeS pois obser 
vou uma concordância de ... apenu 59.7\ em casos positivos de le~ 

tospirose causada por di~rsos sorotipos de leptospiras patogê 
nicas e de 96.8\ quando se_tratava especificamente de infecções 
determinadas pelos sorotipos icterohaemorrhagiae e canicola. R! 
sultados seJRelhantes .foram obtidos" por HERGT 22 (1976), que, pe! 
quisando a sens.ibilidade e e_specificidade do antígeno Patoc I, 
na reação de aglutinação microscópica observou haver concordân 
cia de 50\ entre os ,resultados assim obtidos e os encontrados 
com o emprego de soroti·po$ pato~ênicos. Mesmo assim, sugeriu a 
necessidade da inclusão .... s.sa estirpe aq.uícola na bateria de an 
tígenos utilizados ao diapóstico sorolôgico da leptospirose, 
pois peraitiria revelar os reagentes de forma mais precoce do 
que os antígenos de amostras patogênicas. 

Anticorpos aglutinantes para leptospiras -aqu1c~ 

las também foram.obaervados no soro de diversas espécies ani 
mais. Segundo ADDAMlANO & BABUDIERI 2 (1968), essas Obse~ 
foraa feitas •• soros de cobaios inoculados com o sorotipo if!! 
rohaeaoTThaaiae ·que aalutinayam a estirpe Vinzenti;. em soros de 
cavalos, cães, ratos e cobaios.que reagiam com as estirpes To 
kio, Erlangen e V in zen ti; e em soros de fTangos que apresen t!. 
vam aglutinin.as para o sorotipo andamana. 
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. tOt e eitH lt (iiií) PfOêufatà11 testàt õ lftttat 
\ ' . .. 

no extraídõ àa 1lfthllta CDC âe·iept~spltâ tqufcôlã, eoa sôtõidl 
bovinos tt ec:tUlncUI poslti~l· pii'l 1eptospiras patoaêrti~às. com a 
finalidade de avaiiâf 1 fétenet&1idade do seu edlprego para fiM 
4isgn.óstiCOI da 1e,t~oajitôlt &htaa1, niõ tettdõ õbtido l}or4m. fl 
sul tà.4!Js tat'ttft:tlf'fõj ·t4ào Oêofflll êítll os sõfos hWiláliõs. CO~ 
lllESOO e. co1. • l) (ltlt) 'tàâfll Obtiv.tfàM fêiUÍtàdéi qUàsé ftUlli 

p~la· utilliiÇ&ô tlã tefl hto~ I fti reaçlo d.a filaÇiô do ~olipll 
. . . .~ 

mento coa sôfos· bO'V',iflOt • •c.tubto•. 'enqUiilte ebservàvtui põsitlv! 
dade da·otdeíl de 11.7\ tia êli sêtos hlpe;tilllWles à• tõt1hoi pata 

di Vêtsos sótoti}tas i• l1tft.r.spi.ras patüalni~as. 

Nt~LIICO 1 LI!Luttu32 (1957). nà tentativa .te ut! 
liz•r um uttifto dttitt• ftl fiaflo de filiçlô db ctUI~:leliento- ~o• 
a finalidàde dé déteêtâ~ '• tettbsfitese i1tJli aniíl•is dot~tgstitos. 
pl'epararíUil Uil antfpuo ,dltêllltfldõ chtíl à eepà Patttc t. testáftlto--t 
com sdros ... liJUfilbs ·• · ftiifltl. sufflus. bovinos ê equinôa pos! 
tivos na pttva Hlti\ltlllatlo •lttfttstlpitá féaH.íadà tóli abttat 

. . --
nos prepataâes eem sototip.s plteaini~os. Os resultados obt! 
dos foram péÜtô eilltilUiíWI'• ·pois dai 4í alê§tras dê ties tel 
gentes ao s\Wftl}tó CWUW• fí\ flflle@ífall rêíultiU1ós posit! 
vos tom o uttanohoilli'qtt tll teatío a~ fixáçio iê tofllp.1iiiltftto 
66\ com o antfattul Pttoêr i e t\ toa o àfttíaéno &íõ Paulo •. Vit! 
ficarail taàla ftiil 4 H flt'\iltWUi tflUI dlfêfifltê.s coftfofiflê 6 1! 
te de anillais ctstuàltio'ê\ ~uptitldti_ issim que uifla boa éofleotdlt 
cia entre ts tttultdôi tta' J&Hijlutifliilê talêres~qpita toa lê». 
tospitas pátOtíftieis e ti oititloi cêll o·é•ptelé àé liftltâjlfli i! 
prõfitâs ifuliéit!i tl\ftttles tetlrttes e á iu!iltu:iã a• êôftiôrd.IA. 
cia. iftfecç&es illtla•i. . . 

.fl:lltLI.ODl 18 (19i7), êbtevé té§ültaâts bastá~ 
te.próâisslres pala utllitlti• dis têpü lpitêgêtticas ft& ftt;lo 
de llílütlnatle·ailtéstlpiti êoa,lot.,i êlftiflêi 1 ttutift.O§, poil 
obsetveu qüth •• •• , àe.Í tilil. kivl& tontlttlitlêil êntté 01 tt 
su1tadêt âõj t1Jt81 àe aa1utillatlo 1\letoselpici. eu lepto!ipiràs 
pat«;gêbieu I os·:•itldOI ioae~ eaptelê de liflhâgttftl saptlll tas. 
Ainâ&;' seaünâ8 8 lláao~áutot. lOtO§ hipetlaünes ptepAtãdês til 
leptosjtirlls ~~tsah.ltlí 'atlütln•tall as iatltrls iaptai!tls .. P! 
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toe I, São Paulo e Saada, enquanto imune-soros das duas • pri•! 
ras estirpes aqulcolas, aalutinavam leptospiras pertencentes a 
12 diferentes sorotipos patoaênicos • 

resulta -. Para AD~ANO. BABUDIERI 2 (1968), os 
dos foram pouco s•tisfat6rios coa soros de bovinos, equinos,su{ 

. -
nos, ovinos, caninos e leporinos utilizando-se as estirpes P! 
toe I e São Paulo. A maior concordância obtida foi de 68.8\ en 

. -
tre os .soros de equinos e a estirpe São Paulo. Por outro laclo, 
observaram também que, muitos soros negativos aglutinavam l"eE, 
tospiras da estirpe Patoc I. 

PBTELIN e col., 37 {1970), estudando várias e! 
tirpe• de leptospiras saprófitas visando ao dia2nóstico da leo 
tosnirose humana, incluíram ea seu trabalho soros de aniaais · 
positivos para leptospiras,concluindo que, a proporção de resu! 
tados positivos era muito pequena para se aconselhar a prova 
com tais antíaenos no diatnóstico da leptospirose animal. 

A inconstância dos resultados obtidos pelo eapr! 
go da estirpe Patoc I co.o antíaeno único nas reações de fix! 
çio do compleMnto ou aalutinação microscópic.a para o diaanóst! 
co da leptospirose animal, estimulou outros pesquisadores a te! 
tarem diferentes cepas de leptospiras aquícol.as. Assim,CACCHI!! 
NB e col., 9 (1971) utilizaram várias cepas de leptospiras ao.uf 
colas isoladas na Araentina e verificara~ que a estirpe Rufino 
apresentava reações cruzadas com vários sorotipos patogênicos. 
Em relação ao diagnóstico da leptospirose canina resultadosrea! 
mente promissores foram-obtidos por esses autores, pois obser 
varam uma concordância de 100\ nas infecções determinadas pelos 
sorotipos icterohaeaorrhaaiae, canicola, ballum, bratislava, ~ 
tembo e prroaenes. Ba 1972, CACCHIONE e col., 10 ampliaram os 
estudos iniciados coa a estirpe Rufino, obtendo resultados se-t 
lhantes com os soros ele cies reagentes para outros sorotipos de 
leptospiras patoaênicas. Entretanto, esses resultados não fo 
ram confirmados por SANTA aoSA· 43 (1977), pois este autor ver! 
ficou que, pelo eapreao dos utlgenos Patoc I e Rufino na reação. 
de aglutinação aicroscSpica, os resultados eram praticamente ne 

BIBLIOTECA 
FACULDADE Df SAUDf POBIJCA 
UNIVERSIDADE DE SAo PAW) 

SP·I 
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gativos com os soros de bovinos, suínos e caninos positivos pa 
' ' -ra l~ptospiras patogênicas. Esse mesmo autor preconizou o e! 

prego da estirpe Buenos"Aires no diagnóstico da leptospiros~ ! 
nimal, pois obteve uma p~oporção de 77,5\ de reações positivas 

I . 

com os soros de cães reagentes ao sorotipo icterohaemorrhasiaee· 
de 80\ no ·caso de cães pQsitivos ao sorotipo canicola. Nos O! 
tros espécimes considerados, a sensibilidade dessa estirpe aqu! 
cola foi próxima a 100\. 
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3 • MAfERIAL B MSTODOS ~ 

3.1.1. Seleção dos animais. 

Poru utilizados 30 animais da espécie C! 
nina, adultos, sem raça definida e considerados 
sadios. Os .animais foram previamente iauniza4os 
contra cinomose e hepatite e receberam ··.trat-a 
to antihelmíntico (aebendazole na dose de 20aa/ 
/kg/dia, durante 3 dias). Antes de serem inclu! 
dos.no experimento procedeu-se ao exame clínico, 
hematológico e de urina de cada animal, bem coao 
à pesquisa de anticorpos antileptospiras pela 
técnica de soroaalutinação aicroscôpica,util:izan 
do-se coao antígenos os sorotipos representat! 
vos de 18 sorogrupos patogênicos do complexo Lep 
toseira iaterroa~s e os 3· sorotipos de lepto! 
piras a~u!colas a serem estudados no presente e! 
perimento (TABELA 1). Procurou-se ainda, inve~ 

tigar o estado de portador renal através da cul 
tura de urina em meio de Pletcher. 

Foram incluídos nos 2 lotes experimentais 
apenas os animais que se apresentavam clinicaaen 
te nofmais, sem alterações no exame hematelÕgico 
e d.e urina, livres de anticorpos contra qualquer 
um dos antígenos empregados e que não se caract! 
rizavam como portadores renais. 

3.1.2. Inôculo. 

As amostras d9s sorotipos ictero~aemorr~ 
aiae e canic:ola utilizadas n• ino~ulação dos cães 
provi•raa do Departa,mento de Microbiellógia e IJI!! 
nologia do Instituto de Ciências Biomédicas da 
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* Universidade de São Paulo e haviam sido rece! 
temente isoladas de rim de U1l rato de esgoto (!. 

mostra R 10) e de ua cão de rua (amostra CCZ 8). 
Culturas de 15 J 20 dias em meio semi-sólido fo 
raa inicii.laente inoculadas em cobaios jovens por 

via intraperitonial, r•isolando•se desta aaneira 
as leptospiras do rim 21 dias após e a seguir • 
novaaente inoculadas ea outros cobaios. Após a 
2a. passagem, as leptospiras foram cultivadas d~ 
rante 5 dias a 28°C em meio líquido (EMJH - Dif 
co), enriquecido de soro de coelho a 10\ e US! 

das como inóculo. 

3.1.3. Constituição dos srupos. 

O grupo I foi composto de 15 animais dos 
quais 14 eram machos e 1 fêmea, previamente sele 
cionados e preparados da forma anteriormente ci 
tada. Cada animal foi inoculado com 2,0 al da 
cultura de 5 dias da amostra R 10 do sorotipo ~ 
terohaeaorrhagiae, (aproximadaménte 2 x 109 le2 
tospiras), por via sub-cutânea. 

O grupo II foi também constituído por 15 
animais, sendo 12 machos e 3 fêmeas,seleclonados 
e preparados de maneira idêntica aos animais do 
1' grupo e inoculados com 2,0 al da cultura de 5 
dias da amostra CCZ 8 do sorotipo canicola, (!. 

proximadamente 2 x 109 leptospiras), também por 
via sub-cutânea. 

Após a inoculação, os animais foraa CO! 

trolados diariamente durante· os priMiros 14 dias, 
observando-se as alterações clinicas, · dando-se 
destaque ãs variações da temperatura retal. Após 
esse período de teapo, o ex .. clínico do an! 
mal foi realizado em intervalos semanais. 

* Gentilmente cedidas pelo Dr. Paulo Hideki Yassuda. 
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Decorridos 56 dias para o 19 grupo~ 63 

dias para o 2 9 grupo,· todos os animais sobrevi 
ventes fora• sacrificados, observando-se as alt! 
rações aacrqscópicas e microscópicas· dos rins,fí 
gado e pulmão. Um fragmento-do rim de todos os 
animais foi coletado asseticaaente, por meio de 

uma pipeta Pasteur e cultivado em meio de Fle! 
cher adicionado de 10\ de soro de coelho, para 
isolamento de leptospiras. 

3.1.4. ·Coleta de sangue e de urina. 

Amostras de sangue_ para os exames hemato 
lÓgicos e sorolÔgicos foram coletadas das veias 
periféricas (safena, radial ou jugular),procede!!. 
do-se antes aos devidos cuidados de assepsia,ime 
diatamente antes da inoculação e decorridos 4,7. 
10, 14, 21, 28. 25, 42, 49, 56 e 63 dias. 

A amostra que se destinava ao exaae he~ 
tologico foi coletada em frascos contendo EDTA 
(sal de aêido etileno diamino te·tracético) coao 
anticoagulante ~~o restante do sangue foi coloc! 
do ém tubos de vidro umedecidos com salina fisio 
lógica. Após a retração do coágulo, a ..ostra 
foi centrifugada a 1.500 rpa durante 15 minutos, 
separando-se a seguir o soro que, foi mantido a 
-4° C até o mo•ento do seu uso. 

" . As amostras de urina foram coletadas atra 
vês de cateterismo vesical utilizando-se sondas 
descartáveis munidas de coletores para os machos 
e sondas metálicas esterilizadas para as fêmeas. 
Imediatamente após a coleta, foram semeadas 3 gô 
tas de urina pura, diluída a 1:10, 1: 100 e 1:1000 
com solução salina fisiológica em meio de Fletcher, 
o qual foi mantido a 28° C durante 30 dias. 
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TABELA 1 - Antígenos utili~adas· na reação de soroag1utinaÇão lni.crósCÕp!. 
ca para a ~leçãó dos. aniRirls experimentais. São Paulo, 
1979. 

Antígeno Sorotipos Cepa N9 

1 icterohaemorrhaaiae RGA 
2 canico1a Honc:l Utrecht IV 
3 ·pomona Pomona 
4 grippotyphosa Moskva V 
5 tarassovi . Perepe1icin 
6 austra1is Ba11ico 
7 bataviae Van Tienen 
8 cas te11onis Caste11Ôn 3 
9 wolffi 3705 

10 panua cz 214 IC 
11 prroaenes Sa1inem 
12 javanica Veldrat Bat. 46 
13 autumna1is Akiyami A 

14 butembo Butembo 
15 andamana CH 11 
16 whitcombi Whitcomb 
17 .shermyi Lt 821 
18 brasi1iensis An 776 
19 patoc Patoc I 

20 Rufino 
21 Buenos Aires 
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3.2. Reação de soroaglutinação microscópica. 

, * 3.2.1. Ant1genos • 

Os antígenos empregados na reação de soroagl~ 
tinação microscópica para a seleção dos ~is exp! 
rimentais, em número de 2l,estão relacionados na 
TABELA 1. O meio de cultura empregado para o prepa 
ro dos antígenos foi EMJH (Difco), onde se acrescen 
tou 10\ de soro de coelhO livre de anticorpos antilepto!_ 
piras e previamente inativado a 56°C durante 45 mi 
nutos. Cada tubo contendo o meio foi semeado com a 
amostra, na proporção de 10\ e incubado a temperat~ 
ra de 28°C durante 6 dias. Antes de serem usados, 
eram examinados quanto a sua pureza, densidade, presença 
de autoaglutinação e densidade microbiana. Os ant! 
genos foram considerados adequados quando se aprese~ 
tavam livres de contaminação, de autoaglutinação e 
com densidade correspondente a 100 leptospiras por 
campo microscópico no exame em microscopia de campo 
escuro, usando-se um aumento de 450 x. 

Nas reações de aglutinação microscópica com 
as amostras de soro coletadas após a inoculação fo 
ram utilizados os antígenos homólogos icterohaemor
rhagiae, para o 19 grupo de animais • e canicola 
para os animais do 29 grupo e os antígenos prep! 
rados com as amostras das .estirpes aquícolas Patoc 
I • Rufino e Buenos Aires. 

3.2.2. Técnica da soroaglutinação microscópica. 

Os soros foram inicialmente diluídos a 1:50 
em solução fisiológica com tampão de SHerensen, de 

. 42 
acordo com SANTA ROSA (1970). Desta diluição,ali 

* Pertencentes ã coleção do Pro f ;,Or.. Carlos Almeida Santa Rosa. do Departamen 
to de Madicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faruldade de Medici 
na Veterinária e Zooteatia da USP. e gentilmente cedidos pelo mesm. 
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quotas de 0,2 ml foram distribuídas em 21 tubos de 
ensaio, adicionando-se a seguir 0,2 ml de ca4a um 
dos ant{geDO$ na l>ateria de tubos correspondentes a 
uma amostra séricà, obtendo-se assim, uma diluição 
final de 1:100. 

Os tubos com a mistura soro-antígeno eramle 
vemente agitados e incubados em estufa a 28°C d~ 
r ante tl'ês horas, para a seguir, proceder-se a le! 
tura, us~do-se microscopia de campo escuro com ay 
mento de 150 x. Uma gota da mistura soro-antígeno 
era colocada sobre ·uma lâmina ae vidro e levada ao 
microscópio, observando-se a existência ou não de 
aglutinaçio. 

O grau de aglutinação era lido e avaliacb de acor 
do com o seguitlte critério: 1+ quando pelo menos 25\ 
das leptospiras estavam aglutinadas no caq>O microscópico~ 
2+ quando havia 50\ de aglutinação; 3+ e 4+ quando 
se observavam a aglutinação de respectivamente 75 
e 100\ das leptospiras. 

Foram consideradas positivas as ·reações em 
que houve aglutinação de pelo menos 50\ das lepto! 
piras. 

As amostras de soro coletadas após a inoculação 
foram diluídas com salina fisiológica com tampão de 
Stserensen, a.l:50, 1:100, 1:200, 1:40(},1:800,1:1600, 
1:3200 e 1:6400~ 0,2 ml destas diluições foram di! 
tribuídas em 4 tubos de ensaio, adicionando-se a 
segui r O, 2 m1 dos antígenos. e procedendo-se da m! 
neira idêntica à citada anteriormente. 

O título de cada soro foi considerado o i! 
verso da diluição em que pelo menos 50\ das lppto! 
piras se encontravam aglutinadas. 
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3.3. Reação de fixação do com~lemento. 

3.3.1. Hemácias d• carn•iro. 

Dura~te tôda' a investigação foram usadas 
hemácias de carneiro conservadas em solução de 
Alsever modificada de acordo com BUKANTZ e col. 
8 (1946)•. No momento do uso, as hemácias foram 
filtradas em algodão hidrófilo e a seguir lava 
das 3 vêzes por centrifugação a 1.500 rpm, duran 
te 10 minutos em solução fisiológica. Da papa 
de hemácias obtida após a 3a. centrifugação, pre 
parou-se uma suspensão a 5\ em solução fisiolÓgi 

·ca, padronizando-a a seguir para densidade ótica 
0,56 em espectrofotômetro Colleman Jr.,modelo 6A 
em comprimento de onda de 545 nm. 

3.3.2. Hemolisina anti-hemácias de carneiro. 

A hemolisina foi preparada em coelhos, se 
gundo a técnica descrita por ULRICH & MAC ARTHUR 
51 (1942)• e foi usada na sua concentração ótima 
de 1:1000 • 

. 3. 3. 3. Complem~nto. 

Como fonte de complemento utilizou-se uma 
mistura de soros de 20 cobaios machos, distribuf 
da em alíquotas de 1 a 2 ml, que foram conserva 
das à temperatura de -20°C até o momento do uso~ 
O complemento foi titulado em unidade 50\ de h! 
mólise, de acordo com a técnica descrita por CA 
MARGO e col., 11 (1950), cada vez que se procedia 
à realização da prova de fixação do complemento. 

* Preparadas e aentilaente cedidas pelo Prof.Dr. Aramis A.Pinto. 
do Departaaento de Microbiologia e Iaunoloaia do Instituto da 
Ciinclas Biomidicas da USP.· · 
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3.3.4. Antígenos. 

Os antígenos utilizados na reaçao de fixa 
ção do complemento foram preparados de acordo com 
a técnica descri~a por STURDZA e col., 45 (1960) 
com ligeiras modificações. Para o preparo do a~ 
tígeno foram usadas as seguintes cepas de leptos 
piras: Leptospira·interrogans sorotipo canicola 
estirpe Hond Utrech IV, sorotipo icterohaemorrha 
giae cepa R.G.A. e as cepas Rufino, Buenos Aires 
e Patoc I das leptospiras aquícolas. As amostras 
foram semeadas em meio líquido (EMJH - Difco) a 
crescido.de 10\ de soro de coelho e incubadas a 
28°C durante 8 a 10 dias. Havendo um bom cres 
cimento, as culturas foram centrifugadas a 10~000 

rpm durante 30 minutos· em centrífuga refrigerada 
a 4°C. O sedimento obtido foi ressuspenso na 
proporção de 1:10 do volume original em solução 
fisiolÓgica contendo mertiolate a 1:10.000. As 
suspensões dos antígenos assim preparadas foram 
conservadas à temperatura de 4°C até o momento 
do uso, tendo sido agitadas ocasionalmente dura~ 
te os primeiros dias. Durante todo o experime~ 

to os antígenos foram utilizados em sua dose de 
reatividade Ótima. Para tanto, realizou-se a ti 
tulação em bloco, em que viri~s diluições do an 
tígeno foram testadas contra virias diluições dos 
respectivos soros hiperirnunes, empregando-se 2,5 
unidades de complemento (50\ hemólise). 

3.3.5. Soros hiperimunes. 

Para obtenção dos soros hiperimunes. coe 
lhos adultos normais de aproximadamente 2.500gr! 
mas de peso foram inoculados por via endqvenosa, 
na veia marginal da orelha. Foram praticadas 5 
inoculações de culturas vivas de leptospiras em 
~io lÍquido, em doses sucessivas de 1, 2, 4, 4, 
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4 ml, com 
culação. 

intervalos de 6 dias entre càda 
Decorridos 6 dias após a Última 

i no 
in o cu 

lação procedeu-se a sangria branca; os soros ob 
tidos foram titulados pela técnica de aglutin! 
ção microscópica com o antígeno homólogo. Os tí 
tulos obtidos para todos os soros variaram de 
51.200 a 102.400. 

Os soros hiperimunes foram usados para ti 
tular os antígenos empregados nas provas de fix! 
ção do complemento, e também como controle pos! 
tivo nas reações de aglutinação microscópica. 

3. 3. 6. Soros. 

Os soros a serem testados foram coletados 
de animais infectados experimentalmente com as 
leptospiras dos sorotipos icterohaemorrhagia~ e 
canicola conforme o ítem 3.1.4. Cada amostra· de 
soro foi diluída em solução fisiolÓgica a 1:5,1:10, 
e assim sucessivame~te ati a diluição 1:640, e 
testada contra o antígeno homólogo e contra os 
antígenos heterólogos Buenos Aires, Patoc I e Ru 
fino. 

3.3.7. Técnica da reação de fixação do complemento. 

Para as reações de fixação do complemento 
utilizou-se a técnica descrita por CAMARGO e col. 
11 (1950) utilizada rotineiramente no sistema fe 
bre aftosa, sendo os seguintes os volumes dos 
·reage~tes e o tempo de incubação: 

soro .............. O ,2 ml 

antígeno .......... O , 2 ml 

complemento ....... 0,2 ml 
Incubação a 37 °C, durante ~O minutos 

sistema hemolítico ... 0,4 ml 
Incubação a 37°C durante 30 minutos 



22 

Após o período de incubação, cada tUbo foi 
centrifugado, fazendo-se a leitura da densidade . .. . 
ot:~,ca do sobrenadante em espectrofotômetro Col 
lemann Jr. modelo 6A, em comprimento de onda de 
545 nm. A partlr da densidade ótica calculou-se 
a percentagem de hemÕlise. As rea.ções foram co!!_ 
sideradas positivas quando não houve heJOOlise, ca!. 
culando-se o título final do soro nas diluições 
em que se observou 50\ de hemÕlise ou empregand~ ... 
-se a seguinte expressão, em substituição ao me 
todo da leitura em gráfico estabelecido pela téc 
nica de CAMARGO e col., 11 (1950): 

(50 - b) . a 
c - b sendo: 

x • título a ser conhecido. 
a • inverso da diluição em que ocorre por 

centagem de hemõlise menor e mais pr~ 
xima de 50\. 

b • porcentagem de hemÕlise em a. 
c • porcentagem de hemÕlise na diluiçãos! 

guinte. 
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4. RESULTADOS. 

4.1. Reação de soroaglutinação microscópica e de fixação do 
complemento frent~ aos antígenos homólogos. 

Todos os animais inoculados com leptospirasP.! 
togênicas dos sorotipos icterohaemorrhagiae ou canicola 
responderam ao estímulo antigênico •. produzindo anticor 
pos fixadores do complemento e aglutininas detectados na 
circulação sanguínea at~avés das reações de fixação do 
comple.ento e de soxoaglutinação microscópica.No 4' dia 
após a inoculação, 7 dos animais infectados pelo sorot! 
po icterohaemorrhagiae (47\) e 8 dos animais inoculados 
com o sorotipo canicola (53\) fora•· reagentes à reação 
de fixação do complemento, frente aos antígenos homólo 
gos, enquanto não se observou nenhum resultado positivo 
na reação de aglutinação microscópica.Ji no 7' dia, 87\ 
dos cães do grupo I, e 100\ dos animais do grupo II, a 
presentaram anticorpos fixadores do complemento. Nessa 
ocasião as aglutininas foram detectadas em títulos 100 
em 80\ dos cães do 1' grupo e em 53\ dos cães do 2' gr~ 

po. Ambas as reaç~es tornaram-se positivas em todos os 
animais infectados pelo,sorotipo icterohaemorrhagiae 
e pelo sorotipo canicola, 10 dias após a inoculação (T~ 

BELAS 2 e 3). 

Quando se compara a evolução dos anticorpos re 
velados pelas duas reações empregadas no presente exp! 
rimento, pode-se observar que a persistência dos anti 
corpos fixadores do complemento foi por um período me 
nor de tempo, desaparecendo totalmente da circulação 
sanguínea S6 dias após a inoculação com o sorotipo 
icterohaeaorrhaaiae e 63 dias após a infecção pelo soro 
tipo canicola (FIGURAS 1 e 2). 

De um modo geral. a ascenção dos títulos para 
as reações de fixação do complemento e de aglutin~ mi 
croscópica é rápida, enquanto o declínio é mais lento. 



24 

Os anticorpos aglutinantes tendem a persistir na circu 
lação por um período maior de tempo, embora em títulos 
baixos (TABELAS 4 ,' 5, 6 e 7) • Existe uma variação mui 
to grande no nível sérico de· anticorpos humorais detec 
tados por ambas as reações, encontrando-se título máxi 
mo de 6.400 para a reação de soroaglutinação microscóp! 
ca e~ 640 para a reação de fixação do complemento. 

4.2. Reações de soroaglutinação microscópica e fixação do ccm 
plemento frente aos antígenos heterõlogos. 

4.Z.l. Estirpe Patoc I. 

Oito dos 15 animais (53\) inoculados com o s~ 
rotipo icterohaemorrhagiae apresentaram reaçãode 
aglutinação microscópica positiva quando se uti 
li zou como antígeno a suspensão de leptospi ras da 
estirpe aquícola Patoc I, embora por um período 
curto de tempo, abrangendo do 79 ao 219 dia (TA 
BELA 8). Desses oito reagentes dois não aprese!!. 
sentaram anticorpos cap~zes de fixar o compleme!!. 
to na presença de antígeno Patoc I. O período de 
persistência desses anticorpos na circulação p~ 

rifêrica é bastante curto, pois, em 2 animais, a 
reação foi positiva em apenas uma amostra sérica, 
enquanto em outros, observou-se reação positiva em 
2 ou 3 amostras séricas consecutivas. 

Menor positividade foi obtida no grup~ de ani 
mais inoculados com o sorotipo· can!cola, no qual 
se observaram apenas 5 reagentes no teste de a 
glutinação microscópica e 4 no teste de fixação 
do complemento, correspondendo a uma proporção, 
respectivamente de 33 e 27\ (TABELA 9). 

Os títulos das reações de aglutinação micros 
cópica com o antígeno Patoc I não excederam o 
título mínimo considerado significativo (100) em 
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ambos os grupos de animais. Os títulos observa 
.. dos · n·as reações de fixação do c~mplemen to também 

foram baixes variando entre S e 30. 

4.Z.Z. Estirpe Rufino. 

Bntre os aniaais do grupo I, inoculados com o 
sorotipo icterohaeaorrhaaiae, 7 animais (53\) ! 
presentaraa reação de soroaglutinação·positiva dy 
rante ua curto período de teapo quando se utili 
zou coao ant{aeno a suspensão de leptospiras a 
quícolas da amostra Rufino, não se observando n!_ 
nhua reagente 28 dias após a inoculação (TABELA 
10). 

Pela reação de fixação do complemento, quando .. -
se testaraa os mesmos soros frente ao anttgeno 
preparado com a estirpe Rufino, não se obteve ne 
nhua resultado positivo. 

Características semelhantes foram observadas 
entre os animais inoculados com o sorotipo ~ 
~ pois,na reação de fixação do compleaentonão 
se observou nenhuma reação positiva frente ao .a!!. 
tígeno Rufino, enquanto foram .observados 8 (53\) 

reagentes pela reação de aglutinação microscópi
ca (TABELA 11). 

Os títulos medidos pela reação de aglutinação 
microscópica foram baixos, como havia sido obser 
vado quando se utilizou a estirpe Patoa I. 

4.Z.3. Estirpe Buenos Aires. 

Dos animais inoculados com o sorotipo ictero 
haemorrhagiae, 87\ apresentaram reação positiva 
aos testes de fixação do complemento e aglutin! 
- . . . ... . ., çao m1croscop1ca, frente aos ant1genos prepar~ 



dos com leptospiras da estirpe Buenos Aires. Bn 
tre o·s aaiuis fo grupo I I. inoculados com 1e2 
tospiras pàto1inicas do sor~tipo canicola, a pr~ 
porção d• reagentes foi Mnor, isto é, da ordem 
de 80\. O período de teapo em que se observaram 
resultados positivos nas reações de fixação do 
complemento vai do' 4' ao 35' dia e nas reaçõesde 
aalutinação mi~roscópica do 7' ao 35 9 dia, emb2 
ra a a1aioria das reações positivas tenha sido ob 
servada entre o 7' e 21' dia em ambos·os arupos 
de ani·aais (TABELAS 12 e 13). 

Os tftulos de anticorpos medidos pelas re! 
çies de aglutinação microsçópica e de fixação do 
coMplemento, em aabos os grupos de animais estão 
apresentados nas TABELAS 14 e 15. 



Tempo 
(Dias) 

o 
4 

7 

10 

14 
21 

28 

35 

42 

49 

56 

--

TABELA 2 - Frequência de cães reagentes e não reagentes às reações de soro 

aglutinação microscópíca e de fixação do complemento, frente ao 

antígeno homólogo, antes e após a inoculação com Leptospira in 

terrogans sorotipo icterohaemorrhagiae. São Paulo, 1979. 

Reação de Reação de 
Soroaglutinação Microscópica Fixação do Complemento 

Reagentes Não Total % Reagentes Não Total 
, 

Reagentes Reagentes Reagentes Reagentes 

o 15 15 o o 15 15 o 
o 15 15 o 7 8 15 47 

12 3 15 80 13 2 15 87 
15 o 15 100 15 o 15 100 

15 o 15 100 15 o 15 100 

15 o 15 100 14 1 15 93 

13 o 13 100 9 4 13 69 

12 1 13 95 7 6 13 54 

9 3 12 75 4 8 12 33 

8 3 11 73 2 9 11 18 

4 4 8 50 o 8 8 o 
' 

N 
-.J 
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TABELA 3 - Frequência de cães reagentes e não reagentes às reações de soro 

aglutinação microscópica e de fixação do complemento, frente ao 

antígeno homólogo, antes e após a inoculação com Leptospira in 

terrogans sorotipo canicola. São Paulo, 1979. 

Reação de de Reação 
Soroaglutinação Microscópica Fixação do Complemento 

Reagentes Não Total % Reagentes Não Total % 
Reagentes Reagentes Reagentes Reagentes 

o 15 15 o o 15 15 o 
o 15 15 o 8 7 15 53 

8 7 15 53 15 o 15 100 

15 o 15 100 15 o 15 100 

15 o 15 100 15 o 15 100 

15 o 15 100 14 1 15 93 

15 o 15 100 13 2 15 87 

15 o 15 100 12 3 15 80 

14 1 15 93 8 7 15 53 

13 2 15 87 7 8 15 47 

9 2 11 82 3 8 11 27 

8 2 10 80 o 10 10 o 
~ ~- ---------- ------ ---- -----

N 
(X) 



TABELA 4 - Títulos de anticorpos medidos pela reação de aglutinação microscÓpica 

frente ao antígeno homólogo, em cães inoculados com Leptospira inter 

rogans sorotipo icterohaemorrhagiae. São Paulo, 1979. 

Tempo (dias) 
o 4 7 10 14 21 28 35 42 49 

Animal N9 

1 - - 200 200 400 100 * 
2 - - 100 800 800 800 400 100 100 100 
3 - - 100 400 800 6400 1600 800 800 100 
4 - - 100 200 1600 3200 400 400 400 200 
5 - - - 800 800 800 800 200 100 100 
6 - - 100 100 800 1600 * 
7 - - 800 1600 1600 1600 1600 800 400 

8 - - 200 200 400 400 200 

9 - - 200 800 800 800 100 100 

10 - - 200 800 800 6400 800 100 100 100 
11 - - 100 1600 6400 6400 6400 1600 800 400 
12 - - 200 800 800 6400 1600 1600 800 800 
13 - - - 400 400 800 400 100 * 
14 - - 800 1600 3200 3200 3200 100 100 100 
15 - - - 200 200 1600 1600 800 400 * 

* = óbito no decurso do experimento. 

56 

* 

* 
100 

* 
100 

400 

400 

N 
1.0 



TABELA 5 - Evolução dos títulos de anticorpos medidos -pela reação de fixação do 

complemento frente ao antígeno homólogo, em cães inoculados com 

Leptospira interrogans sorotipo icterohaemorrhagiae. São_Paulo,l979. 

~ 10 14 21 28 35 42 49 o 4 7 
An1mal N 

1 - - 110 150 190 80 * 
2 - - 110 440 560 360 20 

3 - - 40 50 160 640 640 640 640 640 

4 - 360 640 640 640 80 60 5 5 5 

5 - 80 450 450 280 180 90 50 50 

6 - - - 5 10 440 * 
7 - 160 .>640 >640 540 440 120 

8 - 80 >640 >640 540 440 120 

9 - 40 350 350 130 70 

10 - - 30 30 40 

11 - 40 250 >640 >640 >640 620 480 100 

12 - - >640 610 340 60 

13 - - >640 >640 120 30 * 
14 - >640 >640 >640 >640 >640 >640 340 

15 - - - 640 640 640 40 40 * 

* = Cbito no decurso do experimento. 

56 

* 
* 

* 

~ 
o 



TABELA 6 - Evolução dos títulos de anticorpos medidos pela reação de aglutinação 

mi croscõpica frente ao antígeno hanólogo, em cães inoculados com Leptospira in 

terrogans sorotipo canicola. São Paulo, 1979. 

o 4 7 10 14 21 28 35 42 49 56 
Animal N9 

1 - - 800 1600 1600 400 400 400 400 200 200 

2 - - 200 800 6400 6400 6400 6400 6400 6400 3200 

3 - - - 800 3200 6400 6400 6400 3200 3200 1600 

4 - - 100 800 1600 6400 1600 200 200 200 200 

5 - - - 800 6400 6400 6400 6400 6400 1600 * 
6 - - 200 800 1600 1600 200 200 

7 - - 400 800 1600 1600 1600 200 200 100 100 

8 - - - 1600 1600 3200 3200 400 200 200 * 
9 - - 400 800 6400 6400 6400 3200 3200 3200 1600 

10 - - - 1600 1600 1600 800 200 100 

11 - - 200 1600 1600 1600 1600 800 200 200 200 

12 - - 200 800 800 1600 200 200 200 200 * 
13 - - - 3200 6400 6400 1600 1600 400 200 * 
14 - - - 3200 3200 3200 3200 3200 800 100 100 

15 - - - 6400 6400 6400 3200 1600 1600 800 400 

* = óbito no decurso do experimento. 

63 

300 

800 

100 

* 
800 

800 

200 

100 

200 

VI .... 



TABELA 7 - Títulos dos anticorpos medidos pela reação de fixação de complemento 
frente ao antígeno homólogo. em cães inoculados com Leptospira inter 
rogans sorotipo canicola. São Paulo, 1979. 

o 4 7 10 14 21 28 35 42 49 56 
Animal N9 . 

1 - 160 >640 410 270 60 

2 - - 90 >640 420 400 350 420 90 

3 - - 270 550 640 640 640 350 350 210 

4 - 80 260 >640 >640 >640 170 

5 - 160 160 >640 >640 >640 >640 :>640 >640 600 * 
6 - - 180 180 200 

7 - 80 260 320 260 180 180 80 90 80 40 

8 - - 640 320 260 240 240 130 * 
9 - 80 >640 >640 >640 >640 640 560 220 160 80 

10 - - >640 >640 640 400 200 10 s 
11 - - >640 .:oo-640 640 640 370 160 80 80 

12 - 80 640 320 260 200 80 80 * 

13 - 50 640 640 320 260 160 80 * 

14 - - >640 640 640 160 160 160 80 20 

15 - 21) 360 >640 >640 640 640 320 160 110 80 

* = Õbi to no decurso do experimento. 

63 

* 

l.N 
N 
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FIGURA I - PORCENTAGEM DE REAGENTES ÀS REAÇÕES DE SOROAGLU'NNAÇÃO 

MICROSCÓPICA E DE fi)(AÇÁO DO COMPLEMENTO FRENTE AO ANTÍ

GENO HOMÓLOGO, ANTES E APÓS A INOCULAÇÃO COM LEPTOSPIRA 
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FICIUIU 2 - PORCENTAIEM DI REAIINTES ÀS REAÇÕES DE SOROAILUTI NAÇÃO 

MICROSCÓPICA E DE FIXAÇlO DO COMPLEMENTO FRENTE AO 'ANTÍ

GENO HOMÓLOGO, ANTES E APÓS A INOCULAÇÃO COM LIPTOSPIRA 

!NTIIU!OIANI tottOTIPO CAIIICOLA. slo PAULO, tt7t. 
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TABELA 8 - Frequência de cães reagentes e não reagentes às reações de sor~ 
aglutinação microscópica e de fixação do complemento frente ao 
antígeno Patoc I, antes e após a infecção experimental por 
Leptospira interrogans sorotipo icterohaemorrhagiae. São Paulo, 

1979. 

Reação de 
Soroaglutinação Microscópica 

Reação de 
Fixação do Complemento 

Reagentes Não Total % Reagentes Não Total \ 
Reagentes Reag~ntes Reagentes Reagentes 

o 15 15 o o 15 15 o 
o 15 15 o 1 14 15 7 

4 11 15 27 5 10 15 33 

8 7 15 53 6 9 15 40 

8 7 15 53 4 11 15 27 

6 9 15 40 2 13 15 13 

1 12 13 8 o 13 13 o 
1 12 13 8 o 13 13 o 
o 12 12 o o 12 12 o 
o 11 11 o o 11 11 o 
o 8 8 o o 8 .8 o 

v.t 
tJ"' 
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TABELA 9 - Frequência de cães reagentes e não reagentes às reações de sor~ 
aglutinação microscópica e de fixação do complemento frente ao 
antígeno Patoc I, antes e ap&s inoculação com Leptospira inter 
rogans sorotipo canicola. São Paulo, 1979. 

Reação de Reação de 
Soroaglutinaçio Microscópica Fixação do Complemento 

Reagentes Não Total ' Reagentes Não Total ~ 
Reagentes Reagentes Reagentes Reagentes 

o 15 15 o o 15 15 o 
o 15 15 o 1 14 15 7 

3 12 15 20 2 13 15 13 

4 11 15 27 4 11 15 27 

5 10 15 33 4 11 15 27 

4 11 15 27 4 11 15 27 

1 14 15 7 o 15 15 o 
1 14 15 7 o 15 15 o 
1 14 15 7 o 15 15 o 
o 15 15 o o 15 15 o 
o 11 11 o o 11 11 o 
o lO 10 o o 10 10 o 

-··········--------~-~ 

t,.l 
0'1 
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TABELA 10 - Frequência de cães reagentes e não reagentes às reações de sor~ 

aglutinação microscópica e de fixação do complemento frente ao 

antígeno Rufino, antes e após inoculação com Leptospira 

rogans sorotipo icterohaemorhagiae. São Paulo, 1979. 

inter· 

Reação ~ de 
Soroaglutinação Microscópica 

Reagentes 
Não Total 

Reagentes 

o 15 15 

o 15 15 

5 10 15 

7 8 15 

7 8 15 

4 11 15 

o 13 13 

o 13 . 13 

o 12 12 

o 11 11 

o 8 8 

--

\ 
Reagentes 

o 
o 

33 

53 
53 

27 
o 
o 
o 
o 
o 

Reagentes 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Reação 
Fixação do 

Não 
Reagentes 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

13 

13 
12 

11 

8 

de • 
Complemento 

% Total Reagentes 

15 o 
15 o 
15 o 
15 o 
15 o 
15 o 
13 o 
13 o 
12 o 
11 o 

8 o 

~ 
-.J 
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TABELA 11 - Frequência de cães reagentes e não reagentes às reações de sor~ 
aglutinação microscópica e de fixação do complemento frente ao 
antígeno Rufino, antes e após inoculação com Leptospira 
rogans sorotipo canicola. São Paulo, 1979. 

inter 

Reação de 
Soroag1utinação Microscópica 

Reagentes Não Total \ 
Reagentes Reagentes 

o 15 15 o 
o 15 15 o 
o 15 15 o 
3 12 15 20 
5 10 15 33 
8 7 15 53 
8 7 15 53 
7 8 15 47 

4 11 15 27 

o 15 15 o 
o 11 11 o 
o 10 10 o 

~ 

Reagentes 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Reação 
Fixação do 

Não 

de 
Complemento 

\ 
Reagentes Total Reagentes 

15 15 o 
15 15 o 
15 15 o 
15 15 o 
15 15 o 
15 15 o 
15 15 o 
15 15 o 
15 15 o 
15 15 o 
11 11 o 
10 10 o 

-~-~-----

~ 
00 
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TABELA 12 - Frequência de cães reagentes e não reagentes às reações de sor~ 
aglutinação microscópica e de fixação do complemento frente ao 
antígeno Buenos Aires, antes e após inoculação com Leptospira 

interrogans sorotipo icterohaemorrhagiae. São Paulo, 1979. 

Reação de Reação de 
Soroaglutinação Microscópica Fixação do Complemento 

Reagentes Não Total ' Reagentes Não Total ' Reagentes Reagentes Reagentes Reagentes 

o 15 15 o o 15 15 o 
o 15 15 o 2 13 15 13 
3 12 15 20 11 - 4 15 73 

13 2 15 87 12 4 15 80 

13 2 15 87 11 4 15 73 
10 5 15 67 5 10 15 33 

7 6 13 54 2 11 13 15 

3 10 13 23 2 11 13 15 

o 12 12 o o 12 12 o 
o 11 11 o o 11 11 o 
o 8 8 o o 8 8 o 

VI 
\0 



Tempo 
(Dias) 

o 
4 
7 

10 
14 

21 

28 

35 

42 

49 

56 

63 
-

TABELA 13 - Frequincia de cães reagentes e não reagentes is reações de sor~ 

aglutinação microscópica e de fixação do complemento frente ao 

antígeno Buenos Aires, antes e após inoculação com 

interrogans s~rotipo canicola. São Paulo, 1979. 

Leptospira 

Reação de Reação de 
Soroag1utinação Microscópica Fixação do Complemento 

Reagentes Não Total % Reagentes Não Total \ 
Reagentes Reagentes Reagentes Reagentes 

o 15 15 o o 15 15 o 
o 15 15 o 1 14 15 7 
3 13 15 20 9 6 15 60 

12 3 15 80 12 3 15 80 
12 3 15 80 7 8 15 53 
10 5 15 67 2 13 15 13 

6 9 15 40 o 15 15 o 
2 13 15 13 o 15 15 o 
o 15 15 o o 15 15 o 
o 15 15 o o 15 15 o 
o 11 11 o o 11 11 o 
o 10 10 o o 10 10 o 

--------- ---~~ -~---- ' -- -~----------- --

.f:>. 
o 



TABELA 14 - Títulos de anticorpos medidos pelas reações de aglutinação microscópica e de fixação 

-

do complemento frente ao antígeno Buenos Aires, em cães inoculados 
interrogans sorotipo icterohaemorrhagiae. São Paulo, 1979. 

Tempo (dias) o 4 7 10 14 21 28 35 

com Leptospira 

42 49 56 
Reação 

SA 1 FC SA 1 FC SA ~ FC SA IFC SAI FC SAI FC SAI FC SAI FC SAI FC SAI FC SAI FC Animal !~ 9 ~ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

5 - 10 100 5 200 - 100 - * 
20 100 10 100 10 100 10 100 

8 100 10 100 10 100 10 100 

5 100 5 100 5 -

6 100 5 100 - 100 - 100 -

- 100 20 100 20 100 15 100 -

20 100 20 100 10 -

- 100 20 100 20 100 -

- 100 20 100 20 100 10 100 -

* 

100 

100 - -

- 100 20 100 20 100 20 100 - 100 

10 100 10 100 10 - * 
20 200 30 200 20 100 20 100 10 100 5 -

5 100 30 100 20 100 5 100 5 100 5 

* = Obito no decurso do experimento. 
SA = soroaglutinação microscópica. 
FC = fixação do complemento. 

* 

* 

* 

* 

~ 
~ 



TABELA 15 - Títulos de anticorpos medidos pela reação de soroaglutinação microscópica e de fix~ 

çao do complemento frente ao antígeno Buenos Aires, em cães inoculados com Leptospi 

ra interrogans sorotipo canicola. São Paulo, 1979. 

Tempo ldias) 

Reação 

Animal N9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

- - -
- - -

- - 5 

- - -

- - 30 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- 20 100 20100 - 100 - 100 -

- 5 100 5 100 5 100 - 100 -

100 20 100 5 100 5 100- 100 -

- - 100 50 200 20 100 5 100 -

100 40 100 30 100 -
- 5 100 5 100 - 100-

- - 100 5 100 5 100- 100 -

- - 100 10 100 10 

- 10 100 10 100 - 100 -

- 5 100 10 100 5 100 -

- 10 100 5 100 - 100 - 100 -

100 10 100 20 100 10 100 5 

* = Óbitos no decurso do experimento. 
SA = soroag1utinação microscópica. 
FC = fixação do complemento. 

100 -

- - * 

* 

* 

* 

* 
100-

~ 
N 
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S. DISCUSSÃO. 

A soroconversão ou o aumento gradativo dos títu 

los em duas amostras de soros coletados com intervalos de 1 ou 

de 2 semanas, considerados requisitos básicos para se confirmar 

o diagn5stico de leptospirose em animais com ou sem sintomatol~ 
gia clínica, foram observados em todos os animais do grupo I, 

inoculados com leptospiras patogênicas do sorotipo icterohaemor 

rhagiae e do grupo Il, inoculados com leptospiras do sorotipo 

canicola. A imune resposta foi rápida, podendo observar-se an 

ticorpos humorais revelados pela reação de fixação do compleme~ 
to, a partir do 49 dia após a inoculação experimental em ambos 

os grupos e pela reação de aglutinação microscópica,a partir do 
79 dia. 

Existem diversidades de opiniões em relação ao 

início do aparecimento dos anticorpos aglutinantes nos sorosdos 
animais infectados, como as de ALSTON & BROOM4 (1958), segundo 
os quais as aglutininas são detectáveis na circulação sanguínea 
ap5s o 79 dia de doença, como ocorreu também no presente experi 

48 -
mente, as de TAYLOR e col., (1970), que observaram anticorpos 

humorais em animais inoculados com leptospiras do sorotipo 
canicola entre o 109 e 149 dia. Essas variações podem ser ex 

plicadas por diferenças individuais de resposta imunológica ao 
mesmo estímulo, como também, podem estar na dependência dos ti 

tulos considerados positivos. E possível que, a partir de di 

luições mais baixas, a positividade fosse de 100% no 79 dia, p~ 
dendo inclusive, encontrar-se animais reagentes no 49 dia após 

14 a inoculação, como foi observado por COMBIESCO e col., (1960), 

em seres h~manos. MENGES e col., 30 (1960) citam o aparecimento 
de anticorpos circulantes em títulos menores que 50 no 69 dia a 
pós a inoculação experimental de cães com o sorotipo pomona. En 

tretanto, seguindo os conceitos estabelecidos por SANTA ROSA 41 

(1970), sempre utilizamos a diluição inicial de 1:100, conside 

rando assim, o título mínimo significativo igual a 100 19 
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A precocidade da reação de fixação do compleme~ 

to em;revelar anticorpos antileptospiras quando comparada i re! 
ção de aglutinação microscópica é citada na literatura, em rel! 
ção ao soros humanos por STURDZA e co1 .• 46 (1960) e em suínos 23· 
~ bovinos 24 •36 infectados experimentalmente. 

A análise das TABELAS 2 e 3 e FIGURAS 1 e 2, de 
monstra que os anticorpos fixadores do complemento sao observa 
dos mais precocemente que as aglutininas,tanto no soro dos cães 
infectados pelo sorotipo icterohaemorrhagiae como nos infecta 
dos pelo sorotipo canicola, sendo em alguns casos, os títulos bas 
tante elevados mesmo decorridos apenas 4 dias após a infecção 
experimental. 

No decurso da segunda semana, pode observar-se um 
paralelismo entre os resultados das rea~ões de fixação do co~ 

plemento e aglutinação microscópica, fato jâ salientado por inú 
i d 

.. . • . 34 b . 41-meros pesqu sa ores, quer nos espec1mes can1nos , ov1nos ' 
36 , suínos 23 como também, no homem39 • 54 . Após·três a quatro 
semanas, pode observar-se pela reação de fixação do complemento 
em ambos os grupos, a diminuição do número de reagentes, ao pa! 
so que as aglutininas séricas persistiram na circulação por um 
período maior de tempo. 

As imuneglobulinas do tipo M, produzidas precoc~ 
mente como resposta á infecção leptospírica são as responsáveis p~ 
las reações de soroaglutinação positivas, como demonstraram HAN 
SON20 (1973) e MORRIS & HOUSSAINI 31 (1974). Entretanto, a ati 
vidade aglutinante do soro não está restrita apenas à classe IgM 
de anticorpos como foi sugerida por HANSON 20 (1973), mas tam 
bém, associada i presença de anticorpos do tipo IgG, que apar~. 

cem mais tardiamente na circulação sanguínea, permanecendo po 
rém por um período maior de tempo. Destarte, a reação de agl~ 

tinação microscópica permanece positiva por um período longo de 
tempo, d~tectando anticorpos residuais do tipo IgG. A reaçãode 
fixação do complemento parece revelar principalmente anticorpos 
humorais do tipo IgM, j ã que não pen!lL1lloce positivo por um período 
longo de tempo, como ocorre na reação de aglutinação microscópi 
ca, que detecta ambos os tipos de anticorpos. 
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No presente trabalho, confirmou-se o desempenho 
irregular e pouco satisfatório da leptospira aquícola Patoc I 
quando utilizada como antígeno único nas provas de soroaglutina 
ção microscópica ou de fixação do complemento, para o diagnósti 
co da leptospirose canina pelos sorotipos icterohaemorrhafiae 
ou canicola, fato anteriormente citado por outros autores 1 •2• 
32. 43 

Embora os autores sejam concordes em salientar 
que existe uma diversidade de comportamento da estirpe Patoc I 
frente aos soros humanos e 
togênicas 17 • 1 • 44 , poucas 
justificar essa diferença. 

animais positivos para leptospiras P! 
hipóteses foram formuladas para se 

Para NICOLESCO & LELUTIU 32 , (1967) 
uma boa concordância entre os resultados positivos obtidos com 
o emprego de sorotipos patogênicos e o antígeno Patoc I indica 
infecções recentes, enquanto a positividade apenas para os sor2 
tipos patogênicos pode ser interpretada como sinal de infecções 
mais antigas. Pelos dados obtidos, essa hipótese deve ser re 
jeitada, pois nos períodos pôs-inoculação utilizados no prese~ 

te experimento, não se observou em nenhum momento, urna concor 
dância que fosse alta o suficiente para recomendar o uso do an 
tígeno Patoc I na reação de fixação do complemento ou de agluti 
nação microscópica para o diagnóstico da leptospirose em caes 
infectados recentemente. 

Segundo TURNER 50 (1968) essa variação no compor~ 
mento pode ser explicada pelas diferenças imunológicas existen 
tes entre as espécies animais, ocorrendo portanto, variações na 
resposta a um mesmo estímulo antigênico. 

Entretanto, cabe salientar que, mesmo no diagnÓ! 
tico da leptospirose humana, no qual é usada rotineiramente co 
mo antígeno de triagem, existe uma variabilidade nos resultados 
obtidos com o emprego da estirpe Patoc I. indicando que a sensi 
bilidade é alta apenas nas infecções determinadas por alguns s2 
rotipos como icterohaemorrhagiae, pomona, canicola ou copenhage 
ni 2 • 18 • 15 • 22 , sendo mais baixa, em torno de 50% quando as in 
--f - - d . 18 22 . ecçoes sao causa as por outros sorot1pos • 
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A porcentagem de animais reagentes à rea~ão de 
soroaglutinação microscópica ao antígeno Rufino (60%) em ambos 
os grupos experimentais, foi maior do que a verificada ao se em 
pregar a estirpe Patoc l, sendo entretanto bastante inferior a 
concordância de 100\ obtida por CACCHIONE e col., 9 (1971) e de 
94\ obtida pelos mesmos autores 10 em 1972. Foi também diferen 
te dos resultados observados por SANTA ROSA 43 (1977) que, obt; 
ve uma concordância de apenas 2,5% entre os resultados de agl~ 

tinação microscópica com soros de cães reagentes para os sorot! 
pos icterohaemorrhagiae e canicola e os resultados obtidos com 

o emprego da estirpe Rufino nessa mesma reação. 

Os resultados obtidos nas reações de fixação do 

complemento através do emprego dos antígenos homólogos e dos an 
tígenos preparados com as estirpes Patoc I e Buenos Aires em ani>os 
os grupos experimentais, foram quase sempre concordantes com os 
obtidos nas reações de soroaglutinação microscópica frente aos 
mesmos antígenos. Bntretan to, quando se empregou o antígeno pre 
parado com a estirpe Rufino nas reações de fixação do compl~me~ 
to frente aos soros dos cães infectados pelos sorotipos ictero 
haemorrhagiae ou canicola não se observou nenhuma reação pos! 
tiva, fato este difícil de ser explicado à luz dos conhecimén 
tos atuais. 

Os resultados obtidos pelo emprego da estirpe Bu~ 
nos Aires nas reações de aglutinação microscópica e de fixação 
do complemento, com as amostras de soros de cães infectados p~ 

los sorotipos icterohaemorrhagiae ou canicola, sugerem ser esta 
estirpe a que melhor se adapta ao diagnóstico da leptospiroseC! 
nina por esses sorotipos. Não se pode entretanto, recomendá-lo c.2_ 
mo antígeno único de triagem, pois a sensibilidade de 87% para 
o 19 grupo e de 80\ para o 29 grupo não foi suficientemente al 
ta. 

~ das características observadas quando se te! 
tou a estirpe Buenos Aires em ambas as reações foram a precocid~ 

de e a homogeneidade da resposta. As reações positivas na pro 
va de fixação do complemento, como se observam nas TABELAS 12 e 
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13 ocorreram entre o 79 e 149 dia pós-infecção, e na proya de 
soroaglutinação microscópica entre o 10 9 e 219 dia em ambos os 
grupos de animais, não se observando reagentes após a 6a. semana. 

Durante 
rica podem ocorrer as 
sas que as homólogas. 

as primeira semanas da infecção leptospí 
reações heterólogas, às vêzes mais inte~ 

Segundo KMETY 25 (1958), essas reações P! 
radoxais ocorrem mais comumente entre o 69 e 11 9 dias da doença, 
em aproximadamente 50\ das provas de soroaglutinação, sendo mais 
frequentes nas infecções por alguns sorotipos como sejoe, icte 

4 -
robaemorrhagiae ou pomona. STURDZA e col., 5 (1960) consider! 
ram a aglutinação da estirpe Patoc I pelos soros de indivíduos d~ 
entes por outros sorotipos de leptospir~patogênicas como uma 
reação paradoxal. Todavia, para ADDAMIAN01 (1962) existe um 
antíge·no comum ã leptospi r a patogênica e à aquícola diferente do 

antígeno gênero-específico comum a tôdas as leptospiras, nao 
sendo portanto, apenas uma reação paradoxal. 

PALIT & GULASEKHARAN 35 (1973) idealizaram um 
teste de hemaglutinação, em que empregaram como antígeno hemã 
cias de carneiro sensibilizadas com antígeno gênero-específicos 
extraídos de uma cepa de leptospir• aquíco1a, observando que 
apenas as imuneglobulinas do tipo M tomam parte nessas reaçoes. 
Os resultados obtidos pot CHANG & FAINE 12 (1974) com o antígeno 
preparado com o filamento axial de diversas linhagens de lepto~ 

piras, vieram também demonstrar que as reações cruzadas ocorrem 
às custas de anticorpos do tipo IgM. Assim, é de se esperar que, 
as reações de aglutinação microscópica ou de fixação do comple 
mente com o emprego de antígenos heterólogos sejam mais prec~ 

ces, revelando deste modo os animais recentemente infectados. 

Em relação à reação de fixação do complemento , 
cabe ainda salientar a ocorrência do fenómeno de zona aproxim! 
damente 30\ das reações positivas, fenômeno esse também observa 
d . t d 34 36 -o e Cl a o por outros autores ' . Esse fenomeno segundo AL 
MEIDA 3 (1956) parece ser inerente a determinados sistemasde fi 
xação do complemento, incluindo o sistema leptospirose, os quais 
fornecem uma curva de isofixação do tipo II. Existe assim, tmJa inibição 
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da fixação do complemento em zonas de excesso de anticorpos pa 
ra uma dada quantidade de antígeno, considerada ótima quando do 
sada com o anti-soro especifico. 
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6. CONCLUSOES. 

Face aos resultados obtidos pela metodologia em 
pregada, podemos concluir que: 

6.1. A reação de fixação do complemento ê mais precoce em re 
velar os animais reagentes na fase inicial da infecção. 
pois os anticorpos fixadores do complemento podem ser o~ 
servados na circulação sanguínea em títulos significati 
vos a partir do 49 dia após a infecção experimental em 
47\ dos cães inoculados com leptospiras patogênicas do 
sorotipo icterohaemorrhagiae e 53% dos cães inoculados 
com o sorotipo canicola. As aglutininas sao observadas a 
partir do 79 dia em 80\ dos cães do 19 grupo e em 53%dos 
cães do 29 grupo. em títulos iguais ou maiores que 100. 

6.2. As aglutininas persistem durante um período maior oo tem 
po. sendo que 50% dos animais inoculados com o sorotipo 
icterohaemorrhagiae ainda apresentam anticorpos circula~ 
tes no 56 9 dia após a infecção experimental e 80% dos caes 
inoculados com o sorotipo canicola são reagentes no 63% 
dia. enquanto os anticorpos fixanores do complemento nao 
mais são encontrados em nível significativo. 

6.3. As estirpes Patoc I e Rufino nao se prestam ao diagnôsti 
co da leptospirose em cães. pois não foram eficientes em 
revelar anticorpos circulantes em ambos os grupos experl 
mentais, em proporções que justifiquem o seu emprego co 
mo antígeno único. A baixa concordância entre os resul 
tados obtidos pelo emprego dessas cepas e os obtidos com 
o emprego de antígenoshomólogos não está relacionada ao 
período de tempo decorrido após a infecção. 

6.4. A estirpe aquícola Buenos Aires é a que melhor se adapta 
ao diagnóstico da leptospi rose em cães pelos sorotipo ic 

terohaemorrhasiae ou canicola, sendo a sua sensibilidade 
em detectar os reagentes a esses sorotipos de 87% e 80%, 
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respectivamente, na fase inicial da infecção, no período 
compreendido entre o 79 e 289 dias após a infecção. 

6.5. A sensibilidade da estirpe Buenos Aires nao é suficiente 
mente alta para se indicar o seu emprego como antígeno li 
nico nas reações de soroaglutinação microscópica ou de 
fixação do complemento, mas recomenda-se incluÍ-la na b! 
teria de antígenos, devido à possibilidade de revelar os 
animais reagentes às leptospiras patogênicas na fase ag~ 
da da infecção, dando ao clínico informações suficientes 
para o início do tratamento. 
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