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RESUMO 
 

BLANCO, R. M. Avaliação da glicolipoproteína como antígeno para 
sorodiagnóstico da leptospirose. 2007. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

 

Este trabalho visa investigar a resposta sorológica para glicolipoproteína (GLP) de 

leptospiras com a finalidade de padronizar o uso deste antígeno em testes 

sorológicos para o diagnóstico da leptospirose humana. Dentre as proteínas 

envolvidas na patogenicidade das leptospiras, a GLP ainda não foi estudada quanto 

a imunogenicidade e quanto ao seu emprego como antígeno na detecção de 

anticorpos específicos. Assim, dot-ELISA para detecção de anticorpos IgG e IgM, 

com o emprego de GLP de leptospiras patogênica e não patogênica, foi 

padronizado. Foram testadas amostras pareadas de soros de 90 pacientes com 

leptospirose confirmada sorologicamente por MAT, sendo as primeiras amostras 

colhidas na fase aguda da doença e as segundas amostras após 10 a 15 dias. 

Foram testadas também amostras únicas de 30 pacientes de diferentes patologias, 

que apresentaram resultados negativos no MAT, pertencentes ao grupo controle. A 

detecção de anticorpos IgG não mostrou resultados satisfatórios, tendo sido, o seu 

estudo, descontinuado. Os resultados do dot-ELISA IgM mostraram sensibilidade de 

100% nas amostras colhidas após soroconversão no MAT e a precocidade de 

detecção foi demonstrada pela alta positividade nas amostras colhidas na fase 

aguda da doença (76,6% para dot-ELISA com antígeno de Leptospira interrogans 

sorovar Copenhageni e 90% com antígeno de Leptospira biflexa sorovar Patoc). A 

especificidade foi alta (96,6%), porém o dot-ELISA utilizando ambos os antígenos 

apresentou 3,3% de resultados falso-positivos. Este estudo demonstrou a 

importância da resposta imune humoral ao antígeno GLP de leptospiras. A utilização 

da GLP, no teste dot-ELISA para detecção de anticorpos IgM permitiu realizar o 

diagnóstico sorológico de forma simples, rápida e com alta eficiência diagnóstica.  

 

Palavras-chave: Leptospirose. GLP. Imunodiagnóstico. Dot-ELISA.  



 

 

ABSTRACT 
 

BLANCO, R. M. Evaluation of glycolipoprotein antigen for serodiagnosis of 
leptospirosis. 2007. Dissertation (Master) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

The aim of this work was the study of serologic response against leptospira 

glycolipoprotein (GLP) for the purpose of standardizing its use as an antigen on 

serological tests to diagnose human leptospirosis. Among the proteins involved in the 

pathogenicity, GLP is yet to be studied regarding its immunogenicity and its use as 

an antigen in the detection of specific antibodies. That led to our standardization of 

dot-ELISA for detecting IgG and IgM antibodies, using GLP extracted from either 

pathogenic Leptospira interrogans serovar Copenhageni or nonpathogenic 

Leptospira biflexa serovar Patoc. Paired serum samples were taken from 90 patients 

with serologically confirmed leptospirosis, by MAT, with the first samples collected on 

the disease’s acute phase and the second samples after a period of 10 to 15 days. 

We also tested single samples taken from 30 patients with other diseases, MAT 

negative, belonging to the control group. Detection rates for IgG antibodies were 

unsatisfactory, so the study for that use was discontinued. The dot-ELISA IgM results 

yielded 100% sensitivity on the samples taken after MAT seroconversion. The early 

detection pattern was evidenced by the high positivity rate on the samples taken 

during the disease’s acute phase (76,6% dot-ELISA using Leptospira interrogans 

serovar Copenhageni antigen and 90% using Leptospira biflexa sorovar Patoc 

antigen). Specificity rates were high (96.6%), although a 3.3% rate of false-positive 

results was observed for dot-ELISA using both antigens. The present study revealed 

the importance of the humoral immune response against the GLP antigen. The use 

of GLP, on the dot-ELISA test for IgM antibodies afforded a simple, quick and 

effective diagnosis.  

 
Key words: Leptospirosis. GLP. Immunodiagnosis, Dot-ELISA. 
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1. Introdução 

 1.1 Histórico 
Segundo relatos de Alston e Broom (1958), a leptospirose foi descrita pela 

primeira vez por Landouzy, em 1883, porém foi Adolf Weil, em 1886, quem a 

descreveu minuciosamente, após um estudo de quatro casos. O termo síndrome de 

Weil foi designado por Goldschmidt em 1887. 

Em 1916, Inada et al., detectaram, pela primeira vez, espiroquetas e 

anticorpos específicos no sangue de mineiros japoneses com infecção ictérica. Eles 

denominaram essas espiroquetas de Spirochaeta icterohaemorrhagiae.  

Gsell (1984), relata em sua descrição histórica da leptospirose que 

simultaneamente e independentemente do estudo de Inada, dois grupos de médicos 

estudaram soldados alemães afligidos pela “doença francesa” nas trincheiras do 

nordeste da França e também encontraram espiroquetas circulantes, as quais foram 

denominadas por Hübener e Reiter de Spirochaeta nodosa e por Uhlenhuth e 

Fromme de Spirochaeta icterogenes.  

Entretanto, cerca de 10 anos antes destes estudos, Stimson (1907) já havia 

demonstrado, pela coloração da prata, a presença de grupos de espiroquetas nos 

túbulos renais de um paciente que foi reportado como tendo falecido de febre 

amarela. Essas espiroquetas apresentavam extremidades semelhantes a um ponto 

de interrogação, e por isso Stimson as nomeou de Spirochaetae interrogans 

(STIMSON, 1907). Esta observação, porém, ficou negligenciada por vários anos.  

Os achados de Inada et al. (1916), foram confirmados posteriormente por 

pesquisadores na Inglaterra, Bélgica e França (COSTA; TROISIER, 1916; DAWSON 

et al., 1917; STOKES; RYLE, 1916).  

Em 1918, Noguchi estudando a Spirochaeta icterohaemorrhagiae de Inada, 

as cepas de casos de síndrome de Weil em Flanders, Inglaterra, e de ratos 
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selvagens nos EUA, concluiu que essas eram iguais na forma e que apresentavam 

respostas semelhantes nos testes imunológicos, criando um novo gênero, o qual ele 

designou como Leptospira e incluiu na ordem Spirochaetale. Em 1979, Hovind-

Hougen propôs a criação da família Leptospiraceae. 

 

1.2 Agente etiológico 

1.2.1 Classificação 
As leptospiras pertencem à ordem Spirochaetale e à família Leptospiraceae 

que compreende dois gêneros, Leptospira e Leptonema. 

Através da classificação sorológica, o gênero Leptospira é dividido em duas 

espécies, L interrogans e L. biflexa. As leptospiras patogênicas pertencem à espécie 

Leptospira interrogans e a espécie Leptospira biflexa reúne as leptospiras 

ambientais, de vida livre (BARANTON; OLD, 1995; FAINE et al., 1999; LEVETT, 

2001). 

Tanto L. interrogans quanto L. biflexa são divididas em numerosos sorovares, 

e são classificadas de acordo com a análise de sua constituição antigênica, por meio 

de reações de absorção cruzada de aglutininas. Dois ou mais sorovares, 

antigenicamente relacionados, formam um sorogrupo (FAINE et al., 1999). 

A espécie L. interrogans compreende 23 sorogrupos e mais de 200 sorovares 

enquanto que L. biflexa compreende 38 sorogrupos com mais de 60 sorovares. As 

variações dos carboidratos da cadeia lateral do LPS são responsáveis pela 

diversidade antigênica dos sorovares das leptospiras (FAINE et al., 1999). 

Com o surgimento de novas técnicas de estudos taxonômicos, principalmente 

as de biologia molecular, essa classificação fenotípica vem sofrendo modificações 

(BRENDLE et al., 1974; HAAPALA et al., 1969; SHIMID et al., 1986, YASUDA et al., 
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1987).  Com base nos estudos de reassociação de DNA-DNA, o gênero Leptospira 

compreende 11 espécies, sendo as patogênicas L. interrogans, L. noguchii, L. 

santarosai, L. kirshneri, L. borgpetersenii, L. weilii e L. inadai e as saprófitas L. 

meyeri, L. wolbachii, L. biflexa e L. parva (RAMADASS et al., 1992; YASUDA et 

al.,1987). 

  

1.2.2 Aspectos biológicos e morfológicos das leptospiras    
As leptospiras são organismos helicoidais, medindo de 10 a 20 µm de 

comprimento, aeróbias estritas, que apresentam uma ou as duas extremidades em 

forma de gancho e se movimentam através de flagelo contido no envelope externo. 

Podem ser de vida livre ou parasita de homens e animais (FAINE et al., 1999; 

LEVETT, 2001).  

Por serem muito finas, são visualizadas por microscópio de campo escuro ou 

contraste de fase e não são facilmente coradas (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001).  

Utilizam sais de amônia como fonte de nitrogênio, ácidos graxos de cadeia 

longa como fonte de carbono e purinas (FAINE et al., 1999).  

São bactérias fastidiosas, com tempo de geração de 6 a 16 horas, 

crescimento ótimo em pH 7,2 – 7,6 e temperatura de 28ºC a 30ºC (FAINE et al., 

1999; LEVETT, 2001). 

O envelope externo é composto por proteínas, lipídeos e lipopolissacarídeos, 

concentrando grande parte dos seus fatores de virulência (FAINE et al., 1999).  

 

1.2.3 Fatores de virulência das leptospiras 
Os mecanismos de patogenicidade envolvidos na leptospirose ainda não 

estão claros. Muitos componentes bacterianos com capacidade de produzir efeitos 

tóxicos têm sido isolados de leptospiras patogênicas, tais como o lipopolissacáride 
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(LPS), a fosfolipase (FL), o peptideoglicano (PG), esfingomielinase, urease, 

hialuronidase e a glicolipoproteína (GLP) (FAINE et al., 1999). 

A maioria das pesquisas com antígenos de leptospiras tem sido focada no 

LPS. Este, apesar de não conter KDO (ácido 2-ceto-3-deoxioctônico), é semelhante 

ao LPS das bactérias Gram negativas (VIHNH et al., 1986). Seu efeito endotóxico é 

12 vezes menor em camundongos quando comparado ao LPS de E. coli, porém 

pode causar hemorragia nesses animais, além de ativar macrófagos (FAINE et al., 

1999).  

Chapman et al. (1998) demonstraram que o LPS de L. interrogans sorovar 

Hardjo é o principal antígeno responsável pela resposta imune humoral em 

pacientes com leptospirose, aumentando anticorpos protetores e podendo ser 

utilizado em imunizações.  

LPS e antígenos lipídicos foram preparados a partir de diferentes sorovares 

de L. interrogans e a reatividade sorológica destes antígenos foi analisada pelo teste 

de ELISA utilizando anti-soros homólogos e heterólogos. O estudo sugere que LPS 

e antígenos lipídicos de L. interrogans podem conter epítopos sorovar específico, 

assim como epítopos que apresentam reação cruzada entre os sorovares (CHO et 

al., 1992). 

  Anticorpos monoclonais anti-leptospiras têm sido utilizados para estudar seu 

efeito na opsonização contra L. interrogans (TAKASE; YANAGAWA, 1988). A 

investigação das propriedades imunoquímicas dos epítopos responsáveis pela 

ligação de anticorpos monoclonais ao LPS de leptospiras demonstrou que formas 

fosforiladas e amino de manose e galactose são componentes importantes dos 

epítopos que estão diretamente envolvidos na opsonização das leptospiras (VINH et 

al., 1994). 
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Além do LPS, as leptospiras expressam diferentes componentes na sua 

membrana externa, tais como porinas (OmpL1), e várias lipoproteínas, como LipL36 

e LipL41. A caracterização da expressão e distribuição destes componentes durante 

a infecção experimental em hamsters, demonstrou que LPS e LipL41 são 

encontrados no interstício renal e dentro de fagócitos enquanto que OmpL1 foi 

encontrada exclusivamente dentro do lúmen tubular renal. A LipL36 não foi 

detectada nos rins dos hamsters infectados, sugerindo que esta lipoproteína não é 

expressa in vivo. Estes achados demonstram que a migração dos antígenos da 

membrana externa é seletiva e contribui para a resposta inflamatória e para a lesão 

renal na leptospirose (BARNETT et al., 1999). 

Guerreiro et al. (2001) realizaram análises qualitativas e quantitativas dos 

antígenos protéicos reconhecidos pelos anticorpos induzidos durante a leptospirose 

humana. Sete proteínas foram estudadas e identificadas como antígenos alvos da 

resposta imune durante a infecção. O estudo demonstrou que a lipoproteína LipL32 

é o antígeno protéico imunodominante, reconhecido pela resposta humoral durante a 

infecção. Estes achados sugerem que as proteínas de leptospiras reconhecidas 

durante a infecção natural podem ser utilizadas no sorodiagnóstico da leptospirose e 

como imunoprotetoras no desenvolvimento de vacinas para a prevenção da doença.  

O peptideoglicano de leptospiras patogênicas, ativa diretamente as células do 

endotélio vascular aumentando sua adesão por neutrófilos (DOBRINA et al., 1995). 

Além disso, Cinco et al. (1996) demonstraram que peptideoglicano de Leptospira 

interrogans sorovar Copenhageni foi capaz de induzir a liberação de TNFα (fator de 

necrose tumoral-α) a partir de células mononucleares de sangue periférico.  

As fosfolipases de leptospiras atuam nos eritrócitos e em outras membranas 

celulares contendo substratos fosfolipídicos, causando lise celular (FAINE et al., 
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1999). As cepas virulentas de leptospiras apresentam fosfolipase A com maior 

atividade do que as cepas não virulentas (VOLINA et al., 1986). Foi sugerido que a 

fosfolipase A apresenta efeito hemolítico em cultura e tem participação na invasão 

das leptospiras nos tecidos durante a infecção (YANAGIHARA et al., 1984).  

Estudos demonstraram que, além da fosfolipase A, a hialuronidase também 

tem participação na penetração e na invasão das leptospiras nos tecidos, durante a  

infecção (ITO e YANAGAWA, 1987; YANAGIHARA et al., 1984). 

As leptospiras patogênicas têm preferência por se localizarem nos rins, entre 

outros órgãos, e foi sugerido que esse fato se dá por que essas bactérias utilizam 

uréia como fonte de nitrogênio por meio da enzima urease e que essa atividade 

enzimática está relacionada aos danos causados aos rins durante a leptospirose 

(KADIS e PUGH, 1974). 

Foi identificada uma proteína de 36 kDa que liga-se à fibronectina e que é 

expressa exclusivamente por cepas de L. interrogans virulentas. Supõe-se que esta 

proteína seja um importante fator de virulência das leptospiras já que está associada 

à adesão dessas bactérias ao organismo do hospedeiro, sendo essencial para que 

se instale a infecção (MERIEN et al., 2000). 

A GLP constitui de 3 a 5% do peso seco da célula bacteriana e é composta de 

aproximadamente 20% de proteína, 39% de carboidratos e 33% de lípides (VINH et 

al., 1986).  

Magaldi et al. (1999) estudando o efeito da GLP extraída de Leptospira 

interrogans diretamente sobre o ducto coletor medular interno de cobaias, 

demonstraram que a GLP exerce um efeito inibidor sobre o hormônio anti-diurético.  

Pereira et al. (1997), utilizando a GLP extraída de Leptospira interrogans 

sorovar Canicola verificaram em eletroforese com dodecilsulfato de sódio e gel de 
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poliacrilamida (SDS-PAGE) que há produção de bandas com peso molecular 

variando de 14 a 66 kDa com reconhecimento através de anticorpos monoclonais 

anti-GLP de uma banda de 24 kDa.  

A GLP inibe a enzima sódio-potássio adenosina-trifosfatase (Na,K-ATPase), 

presente na membrana celular (YOUNES-IBRAHIM et al., 1995), através da sua 

porção lipídica, mais especificamente através dos ácidos graxos insaturados não 

esterificados, como o ácido oléico e o ácido palmítico. Esta inibição produz lesão nas 

células do epitélio tubular renal, causando disfunção (BURTH et al., 1997). 

Macedo et al. (1989) detectaram GLP em fígado e rim de cobaias a partir do 

quinto dia de infecção, sob a forma de grânulos no citoplasma de macrófagos, livres 

no interstício ou acoplados à membrana de células endoteliais e parenquimatosas, 

sugerindo que a GLP trata-se de produto de lise de leptospiras fagocitadas por 

macrófagos e está associada ao agravamento das lesões nas etapas mais 

avançadas da leptospirose.  

Diament et al. (2002) estudaram o efeito da GLP na indução da ativação 

celular através da mensuração da secreção de TNF-α e interleucina-10 em células 

mononucleares do sangue periférico (CMSP) e o efeito na indução da expressão de 

antígenos de ativação celular CD 69 em linfócitos T e monócitos e de HLA-DR em 

monócitos. O estudo demonstrou que a GLP de leptospiras patogênicas foi capaz de 

ativar CMSP e que esta ação se dá por outra via que não o receptor CD14 de 

monócitos.  

Dorigatti et al. (2005) demonstraram que a GLP induz interleucina-6 (IL-6) em 

células mononucleares do sangue periférico, e ativa os monócitos em nível celular, 

em sangue total. 
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A GLP exerce seu efeito tóxico intercalando sua porção lipídica com ácidos 

graxos e fosfolípides de membrana, levando ao extravasamento do conteúdo celular 

(VINH et al., 1986), sendo muito importante na patogenicidade da leptospirose.  

 

1.3 Epidemiologia 
A leptospirose é uma zoonose de ampla distribuição geográfica, onde o 

homem é apenas hospedeiro transitório e casual, sendo de notificação compulsória 

no Estado de São Paulo desde 1983 (ROMERO; BERNARDO; YASUDA, 2003). 

É uma doença sazonal ocorrendo predominantemente nos períodos de chuva, 

sendo a incidência significantemente mais alta em países de clima quente do que 

em países de clima temperado devido à longa sobrevivência das leptospiras no meio 

ambiente em temperaturas quentes e condições úmidas (LEVETT, 2001; ROMERO; 

BERNARDO; YASUDA, 2003).  

Acomete principalmente indivíduos do sexo masculino, pertencentes a faixa 

etária mais produtiva da população. Além disso, está relacionada com o nível 

socioeconômico, havendo predominância de pacientes com ocupações de nível 

econômico muito baixo (ANDRADE; BRANDÃO, 1987; ROMERO; BERNARDO; 

YASUDA, 2003; SILVA et al., 1974).   

Em muitos países, a leptospirose é considerada ocupacional, ocorrendo 

principalmente em trabalhadores do serviço de água, esgotos e minas, agricultores 

que trabalham em campos alagados ou irrigados, como culturas de arroz e em 

pessoas que estão diretamente em contato com animais ou tecidos infectados, como 

veterinários, tratadores de animais, açougueiros e profissionais de laboratório. Existe 

também um risco associado com a exposição recreativa em esportes aquáticos, 

incluindo natação, canoagem e pescaria (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001). 
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O papel do rato como fonte de infecção humana foi descoberto em 1917 por 

Ido et al., que descreveram o rato de esgoto (Rattus novergicus) como o reservatório 

de leptospiras. Os ratos e outros roedores são portadores sãos e desempenham um 

importante papel na disseminação da doença, pois apresentam leptospiúria 

prolongada (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001).  

Os animais domésticos como bovinos, eqüinos, caninos, suínos, ovinos e 

caprinos também são reservatórios de leptospiras, contribuindo para a disseminação 

da doença. As aves, os ofídios, morcegos e artrópodes hematófagos eventualmente 

contribuem para a transmissão da leptospirose, embora sua importância 

epidemiológica não tenha sido bem estabelecida (FAINE et al., 1999; LEVETT, 

2001).  

Com a melhora dos serviços de saneamento básico e com os programas de 

desratização, esperava-se uma redução das taxas de incidência da leptospirose, 

porém essas taxas permaneceram estáveis nos últimos vinte anos, no Estado de 

São Paulo, variando entre 1,03 e 2,87 por 100 000 habitantes 

(http://www.cve.saude.sp.gov.br). 

A leptospirose é transmitida de animal infectado para outros animais incluindo 

o homem, não sendo muito freqüente a transmissão de homem para homem (FAINE 

et al., 1999; LEVETT, 2001). 

  O homem pode adquirir a doença de forma direta através do contato com a 

urina, sangue, órgãos e tecidos de animais infectados ou indiretamente através do 

contato com solo úmido, água ou vegetação contaminada com urina de animais 

infectados. Raramente a infecção é transmitida pela mordida de animais (ALSTON; 

BROOM, 1958; FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001). 
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As leptospiras penetram através da pele escoriada ou íntegra quando imersa 

por período prolongado na água, e também através das mucosas íntegras. A 

inalação da água ou de aerossóis também pode resultar em infecção através da 

membrana mucosa do trato pulmonar (LEVETT, 2001). 

  

1.4 Manifestações clínicas 
A leptospirose, em humanos, pode manifestar-se de várias formas, desde 

quadros assintomáticos, passando por formas anictéricas de gravidade moderada, 

até formas severas e potencialmente fatais, conhecidas como Síndrome de Weil, 

apresentando icterícia, fenômenos hemorrágicos e múltiplas disfunções de órgãos 

(LEVETT, 2001).  

Independente do sorovar causal, a leptospirose humana, em geral, apresenta 

uma evolução bifásica. A fase inicial, denominada leptospirêmica ou septicêmica, na 

qual as leptospiras podem ser encontradas na circulação sanguínea e/ou líquor, é 

caracterizada pela manifestação dos sintomas da doença como febre, mialgia, 

calafrio e cefaléia. A doença pode progredir para a segunda fase, que é a fase de 

localização ou imune, apresentando quadro clínico decorrente do comprometimento 

de vários órgãos (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001). 

  A síndrome pulmonar hemorrágica grave tem sido enfocada em diversos 

trabalhos, sendo considerada freqüentemente fatal. É uma forma de leptospirose 

emergente aparecendo cada vez mais nos relatos epidemiológicos (NALLY, 2004; 

SEIJO, 2002; VIJAYACHARI, 2003).   

A forma grave da doença ocorre em apenas 5 a 10% dos indivíduos 

infectados. Nos demais casos, a leptospirose tem apresentação clínica inespecífica, 

freqüentemente confundida com outras doenças infecciosas, comuns em climas 

tropicais (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001). 
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Para o tratamento da leptospirose humana a droga de escolha é a penicilina. 

Nos casos em que esta seja contra indicada, a alternativa pode ser a tetraciclina, a 

ampicilina ou a doxaciclina. A antibioticoterapia é benéfica, desde que sua 

administração seja iniciada até o quarto dia contado a partir do surgimento da 

doença. As medidas terapêuticas de suporte, como hidratação e monitoração 

cardíaca, também representam importante papel no tratamento da leptospirose 

humana (BHARTI et al., 2003; FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001).      

 

1.5 Diagnóstico Laboratorial 
Os antecedentes epidemiológicos e os achados clínicos nem sempre são 

critérios suficientes para fins diagnósticos da leptospirose humana, já que esta pode 

ser confundida com outras doenças como dengue, gripe, febre amarela, hantavirose, 

entre outras. Assim, os exames laboratoriais tornam-se extremamente importantes 

para o diagnóstico da doença (FAINE et al., 1999). 

  O diagnóstico laboratorial da leptospirose pode ser feito através do isolamento 

do agente, da visualização direta do agente, de métodos sorológicos e mais 

recentemente através de técnicas de biologia molecular (FAINE et al., 1999).  

O diagnóstico microbiológico consiste em isolar leptospiras diretamente do 

sangue e/ou do LCR, porém, devido ao crescimento lento das leptospiras, uma 

cultura pode levar até dois meses para se ter um resultado definitivo. Além disso, a 

cultura apresenta baixa taxa de isolamento em decorrência da coleta, que deve ser 

feita no período correspondente ao leptospirêmico e da presença de contaminantes 

que acabam inibindo o crescimento das leptospiras (FAINE et al., 1999; SAKATA et 

al., 1992).  
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A visualização direta das leptospiras por microscopia de campo escuro ou 

contraste de fase não é um método recomendado devido ao grande número de 

artefatos que podem ser confundidos com bactérias, resultando em diagnóstico 

falso-positivo (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001). 

O suporte laboratorial empregando testes sorológicos sensíveis e específicos 

tem contribuído muito para o diagnóstico clínico e soroepidemiológico da 

leptospirose. 

Os anticorpos circulantes começam a ser detectados 3 a 5 dias após o início 

dos sintomas, atingindo níveis máximos na segunda semana da doença (FAINE et 

al., 1999). As aglutininas anti-leptospiras podem persistir no soro de pacientes 

infectados por muito tempo, tendo Romero, Caly e Yasuda (1998) encontrado 

pacientes com leptospirose que mantiveram títulos de 800, treze meses após terem 

sido infectados. 

O teste recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), baseado 

na resposta imunológica do paciente, é o teste de aglutinação microscópica (MAT). 

É um teste sorogrupo específico proposto inicialmente por Martin e Petit em 1918, e 

modificado por Schuffner e Mochtar em 1927.  

Este teste requer no mínimo, duas amostras de soro com intervalos de 10 a 

15 dias para a correta interpretação dos resultados.  

Considera-se caso confirmado pelo MAT, aquele que apresenta 

soroconversão, ou uma variação sorológica no título de anticorpos de quatro ou mais 

vezes. Os casos que apresentam títulos de anticorpos em duas ou mais amostras de 

soros, mas não têm esta variação sorológica, permanecem como casos presuntivos. 

O provável sorogrupo infectante é o que apresenta o maior título no teste. Se mais 
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de um sorogrupo apresentar o maior título, o provável sorogrupo infectante é 

considerado como inconclusivo (FAINE et al., 1999).  

A necessidade de se utilizar um grande número de leptospiras vivas, 

potencialmente patogênicas, tem sido apontada como a principal limitação para o 

emprego do teste, além de necessitar de um técnico especializado e treinado para 

proceder à leitura em microscopia de campo escuro. 

Vários testes sorológicos foram desenvolvidos como alternativa ao MAT, tais 

como a reação de hemaglutinação indireta, a contraimunoeletroforese, teste de 

ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay), Lepto dipstick e dot-ELISA (Dot-

enzyme-linked immunosorbent assay). 

O teste de hemaglutinação indireta é de fácil execução e tem sido 

considerado sensível e específico para o diagnóstico sorológico da leptospirose por 

alguns autores (LEVETT; WHITTINGTON,1998; SULZER et al., 1975). Entretanto, 

nem todos os trabalhos têm mostrado sucesso com essa metodologia, motivo pelo 

qual a utilização de outros testes mais sensíveis tem sido sugerida para a triagem 

sorológica da leptospirose (EFFLER et al. 2000).  

A contraimunoeletroforese, utilizando-se como antígenos diferentes sorovares 

de leptospiras, é um teste sensível, específico e de fácil execução, além de 

apresentar estabilidade de antígenos, de até um ano em temperatura ambiente. O 

resultado obtido é imediato ou em 24 horas (MYERS, 1987; YASUDA et al., 1991).  

O teste de ELISA-IgM tem se mostrado um teste sensível, reprodutível e de 

fácil realização, além de detectar anticorpos mais precocemente do que o MAT 

(AHMAD et al., 2005, FAINE et al., 1999, SILVA et al., 1990). 

Diferentes antígenos têm sido utilizados na realização do ELISA para o 

diagnóstico da leptospirose. Em muitos estudos, extratos brutos de diferentes 
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sorovares têm sido empregados, incluindo-se as cepas não patogênicas 

(CUMBERLAND et al., 1999; MILNER et al., 1985; LEVETT; BRANCH, 2002; 

TERPSTRA et al., 1985; WINSLOW et al., 1997). A utilização de cepas não 

patogênicas, como L. biflexa sorovar Patoc, nos testes de ELISA visa diminuir os 

riscos de contaminação acidental para o operador (AHMAD et al., 2005). 

LPS de L.biflexa sorovar Patoc foi utilizado como antígeno no teste de ELISA 

para o diagnóstico de pacientes com uveite causada por leptospiras. O teste para 

detectar anticorpos IgM apresentou boa especificidade (90%), porém a sensibilidade 

foi de 48%. Os autores do trabalho atribuem à baixa sensibilidade o fato de o LPS 

ser sorovar específico e sugerem que a utilização de LPS de diferentes sorovares 

aumentaria a sensibilidade do teste (PRIYA et al., 2003).  

Adler et al. (1980) utilizaram sonicados de cepas patogênicas pertencentes 

aos sorovares Pomona, Hardjo e Copenhageni, na sensibilização das placas para o 

teste de ELISA frente a conjugados anti-IgM e anti-IgG humanos, e comparam os 

resultados com o teste de referência MAT. O teste de ELISA mostrou-se mais 

sensível, tendo detectado anticorpos IgM mais precocemente que o MAT além de 

detectar menores quantidades de anticorpos após titulações comparativas entre as 

duas técnicas. O teste de ELISA também mostrou boa especificidade, tendo os 

autores sugerido a utilização da técnica, principalmente com anti-IgM para o 

diagnóstico da leptospirose.  

Ribeiro et al. (1994, 1996) utilizaram sonicado de sorovar Copenhageni, 

tratado com proteinase K, como antígeno para o teste de ELISA IgM e 

demonstraram que o teste foi sensível (89,8%), específico (97,4%) e reprodutível, 

tendo como vantagem a estabilidade do antígeno que é de 18 meses em 

temperatura ambiente.  
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Silva et al. (1990) utilizaram 10 diferentes sorovares, prevalentes na cidade de 

São Paulo, na preparação de antígenos para a realização do teste de ELISA IgM. Os 

cinco sorovares que apresentaram melhores resultados individualmente no teste de 

ELISA IgM também foram estudados em mistura antigênica. O teste utilizando os 

antígenos não tratados, isoladamente e em mistura antigênica, apresentou melhores 

resultados do que utilizando antígenos tratados com Triton X 100 (4%), 

demonstrando ser sensível, tendo a sensibilidade variado de 70,7% a 100% entre as 

primeiras e as segundas amostras, e podendo ser útil como teste de triagem para o 

diagnóstico precoce da leptospirose.  

Proteínas recombinantes, principalmente a LipL32, também têm sido 

utilizadas como antígeno na realização do ELISA não só para detecção de 

anticorpos IgM, mas também de anticorpos IgG. Estes antígenos mostraram-se 

eficientes, com boa sensibilidade, que variou de 56% a 94%, e especificidade, que 

variou de 90% a 97%, entre as primeiras e as segundas amostras, no diagnóstico da 

leptospirose (FLANNERY et al., 2001; TAHILIANI et al., 2005).  

Silva et al. (1995), além de anticorpos IgM, também estudaram o 

comportamento dos anticorpos IgG e IgA pelo teste de ELISA, confirmando que o 

IgM é detectado precocemente, nos primeiros dias da doença, persistindo até a fase 

de convalescença, sendo uma importante ferramenta no diagnóstico precoce. Os 

anticorpos IgA apresentaram resposta semelhante aos anticorpos IgM, podendo ser 

detectados no quinto dia da doença e persistindo até a fase de convalescença. 

Porém, os anticorpos IgG não demonstraram bons resultados, nem mesmo na fase 

de convalescença, porque não foram detectados em todos os pacientes e quando 

presentes, apareceram irregularmente.  
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Testes de dot-ELISA IgM têm sido desenvolvidos utilizando antígenos de 

leptospiras para sensibilizar membranas de nitrocelulose. Tem como vantagem a 

utilização de pequenas quantidades de reagentes (AHMAD et al., 2005). O teste foi 

introduzido por Papas et al., em 1985, e nesse estudo foram utilizados antígenos de 

cepa saprófita e patogênica e conjugados anti-IgG e anti-IgM humanos. O teste com 

conjugado anti-IgM,  mostrou-se sensível (91,2%) e específico (81,3%), além de não 

ter a necessidade de leitura espectrofotométrica, mostrando ser um teste rápido e 

simples. 

Silva et al., em 1997, padronizaram o teste de dot-ELISA para detecção de 

anticorpos específicos das classes IgM, IgG e IgA, utilizando como antígenos 

sonicados de sorovares de L. interrogans. Este estudo demonstrou que o dot-ELISA 

para detecção de anticorpos IgM apresentou maior sensibilidade (98%) e 

especificidade (100%) do que o estudo de Pappas et al. (1985), podendo ser 

utilizado na triagem do diagnóstico da leptospirose humana, apresentando 

vantagens em termos de rendimento, tempo, facilidade na execução e baixo custo.   

Bajani et al. (2003), avaliaram quatro testes comerciais, o teste ELISA IgM 

(PanBio), a hemaglutinação indireta (IHA) (MRL Diagnostics), o teste IgM dipstick 

(Royal Tropical Institute) e o dot-ELISA IgM dipstick (Integrated Diagnostics Inc.) 

para o diagnóstico da leptospirose. Os valores da sensibilidade e especificidade 

foram respectivamente 93.2% e 89.6% para o IgM dipstick, 92.5% e 98.8% para o 

dot-ELISA dipstick, 86.5% e 97% para o ELISA IgM e 79.0% e 95.8% para o IHA. 

Devido à fácil execução e aos resultados apresentados, os autores indicaram os 

testes de ELISA IgM e dot-ELISA  dipstick IgM como testes de escolha para o 

diagnóstico da leptospirose.  



 

 

18

O Lepto dipstick para pesquisa de anticorpos IgM foi utilizado para o 

diagnóstico da leptospirose, demonstrando que este método apresenta alta 

sensibilidade e especificidade, tendo como vantagem maior simplicidade na 

realização do ensaio e quase nenhuma necessidade de equipamentos 

especializados (GUSSENHOVEN et al., 1997; LEVETT et al., 2001; SMITS et al., 

1999).  

Muitos trabalhos têm demonstrado a importância dos anticorpos IgM no 

diagnóstico da leptospirose, pela alta sensibilidade dos testes e pelo longo tempo de 

persistência dessa classe de imunoglobulina no soro dos pacientes, resultando em 

uma maior possibilidade de detecção.  

A imunidade anti-GLP desenvolvida em pacientes com leptospirose ainda não 

foi estudada. Assim, a padronização de um teste que detecte anticorpos contra essa 

toxina é inédita e pode trazer novos subsídios para o diagnóstico precoce da 

doença. Acredita-se que o tratamento com antibióticos possa beneficiar melhor o 

paciente quando indicado no período inicial da doença, sendo, portanto essencial 

um diagnóstico laboratorial precoce. 

O desenvolvimento de um teste sorológico simples, porém de alta eficiência é 

de grande interesse para a saúde pública, pois poderá tornar o diagnóstico 

sorológico da leptospirose acessível a todos os laboratórios, mesmo aos de poucos 

recursos ou de pequeno porte.   
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2. Objetivos 
 
 

Os trabalhos realizados com GLP de Leptospira até agora foram focados nos efeitos 

que ela causa no organismo durante a infecção. Como esta toxina provavelmente 

participa da fisiopatogenia da leptospirose induzindo resposta inflamatória, torna-se 

de grande importância estudar se há reconhecimento da GLP, pelos anticorpos de 

pacientes com leptospirose e quais seriam as fases da doença em que há esse 

reconhecimento, bem como a possível utilização no diagnóstico. Dessa forma, os 

objetivos deste trabalho foram: 

 

 
 

• Verificar se a GLP está envolvida na resposta imune humoral em infecções 

por Leptospira, por meio da detecção de anticorpos IgM anti GLP nos soros de 

pacientes, nas diferentes fases da doença (fase aguda e de convalescença); 

 

 

• Padronização do emprego do antígeno GLP no teste de dot-ELISA IgM e IgG 

para o imunodiagnóstico da leptospirose; 

 

 

• Avaliação do desempenho diagnóstico do dot-ELISA empregando a GLP 

como antígeno, tendo-se o teste de MAT como referência; 

 

 

 

• Comparar os resultados do dot-ELISA IgM utilizando a GLP extraída de cepa 

patogênica e saprófita de Leptospira (na detecção de anticorpos IgM anti GLP) 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Materiais 
 
3.1.1 Amostras de soros 

Foram analisados soros de 90 pacientes com suspeita clínica de leptospirose, 

recebidos no Setor de Leptospirose do Instituto Adolfo Lutz, entre os anos de 2003 e 

2005. Estes soros estavam armazenados a -20°C. 

Duas amostras de sangue destes pacientes foram coletadas com intervalos 

de 10 a 15 dias entre elas. Ambas foram submetidas previamente ao teste de MAT. 

De acordo com os resultados apresentados no MAT os soros foram divididos em três 

Grupos: 

 

Grupo 1: soros de 30 pacientes casos confirmados de leptospirose por terem 

apresentado soroconversão, ou seja, a primeira amostra não reagente e a segunda 

amostra reagente, apresentando títulos ≥200. O provável sorogrupo infectante foi 

Icterohaemorrhagiae. 

 

Grupo 2: soros de 30 pacientes casos confirmados de leptospirose por 

apresentarem as duas amostras reagentes, porém, com elevação significativa de 

títulos na segunda amostra, de quatro vezes ou mais. O provável sorogrupo 

infectante foi Icterohaemorrhagiae. 

 

Grupo 3: A) soros de 15 pacientes casos confirmados de leptospirose, por 

apresentarem soroconversão, ou seja, a primeira amostra não reagente e a segunda 

amostra reagente com títulos ≥200; B) 15 pacientes casos confirmados de 

leptospirose por apresentarem as duas amostras reagentes, sendo a segunda com 
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títulos >200 e elevação significativa de títulos de quatro vezes ou mais. Os prováveis 

sorogrupos infectantes eram outros que não o Icterohaemorrhagiae (Cynopteri, 

Djasiman, Sejroe, Australis, Autumnalis, Ballum, Batavie, Hebdomadis, Canicola, 

Shermani, Inconclusivos: Grippotyphosa e Batavie; Hebdomadis e Celledoni; 

Canicola e Ballum). 

 

Grupo controle: Soros de 30 pacientes, com amostra única de soro, confirmados 

laboratorialmente para outras etiologias que não a leptospirose e que estavam 

mantidos a -20ºC no Setor de Leptospirose do Instituto Adolfo Lutz. Destes soros, 10 

foram confirmados para hepatite A, 9 para dengue, 9 para toxoplasmose, 1 para 

febre maculosa e 1 para hepatite C. Todos foram submetidos ao teste de MAT. 

 

3.1.2 Cepas de Leptospira  
As leptospiras empregadas neste estudo foram as utilizadas na rotina 

diagnóstica do setor de leptospirose, seção de Bacteriologia, do Instituto Adolfo Lutz.  

Para o teste de dot-ELISA, Leptospira interrogans sorovar Copenhageni cepa 

M20, pertencente ao sorogrupo Icterohaemorrhagiae (GLP Copenhageni) e 

Leptospira biflexa sorovar Patoc cepa Patoc I, pertencente ao sorogrupo Semaranga 

(GLP Patoc) foram cultivadas em meio de Ellinghausen – McCullough – Johnson – 

Harris (EMJH – Difco) suplementado com 10% de enriquecimento para EMJH (Difco) 

durante 7 dias a 30°C. 

Como antígenos para o teste de MAT foram utilizados os seguintes sorovares: 

Australis, Autumnalis, Bataviae, Butembo, Canicola, Castellonis, Celledoni, 

Copenhageni, Cynopteri, Djasiman, Grippotyphosa, Hebdomadis, 

Icterohaemorrhagiae, Javanica, Panama, Pomona, Pyrogenes, Shermani, Tarassovi 

e Wolffi. Estes sorovares são representantes dos principais sorogrupos prevalentes 
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no Estado de São Paulo. Além disso, foram utilizados os sorovares Andaman e 

Patoc, representantes de dois diferentes sorogrupos de Leptospira biflexa.  

As leptospiras foram cultivadas em meio de Ellinghausen – McCullough – 

Johnson – Harris (EMJH - Difco) suplementado com 10% de enriquecimento para 

EMJH (Difco) durante 7 dias a 30°C e foram utilizados na densidade equivalente ao 

tubo 1 de Mc Farland diluído v/v em salina tamponada de Sörensen. 

 

3.2 Teste de aglutinação microscópica (MAT) 
O MAT, técnica de referência recomendada pela Organização Mundial de 

Saúde, foi realizado segundo Faine et al. (1999), utilizando como antígenos culturas 

vivas de leptospiras.   

Os soros foram diluídos a 1:50 em solução salina com tampão do tipo 

Sörensen. Alíquotas de 50µL de cada soro diluído foram colocadas frente aos 22 

sorovares utilizados como antígeno em placas para microaglutinação contendo 96 

poços de fundo chato. As amostras foram colocadas em 22 cavidades da placa, uma 

para cada sorovar. Acrescentou-se a seguir 50µL de cada um dos antígenos para 

cada amostra de soro, obtendo-se uma diluição final de 1:100. As placas foram 

incubadas a 30°C durante 2 horas. A seguir foi realizada a leitura utilizando 

microscópio munido de dispositivo para campo escuro (Zeiss). 

O grau de aglutinação foi avaliado através da escala de cruzes, de 1+ a 4+. 

(1+ representa 25% de leptospiras aglutinadas; 2+ 50% de leptospiras aglutinadas; 

3+ e 4+ de 75% a 100% de leptospiras aglutinadas). Foram consideradas positivas 

as aglutinações com 2+ ou mais.  

Os soros considerados positivos nesta etapa de triagem foram submetidos à 

titulação com os respectivos antígenos reagentes, em diluição seriada de razão dois. 
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Como ponto final da reação, foi considerada a diluição da amostra capaz de 

aglutinar 50% das leptospiras. Considerou-se reagente os soros que apresentaram 

título igual ou maior que 200. 

 

3.3 ELISA IgM 
Os resultados do teste de ELISA IgM realizado nas primeiras amostras de 

soros dos Grupos 1, 2 e 3, foram obtidos no banco de dados do setor de 

Leptospirose do Instituto Adolfo Lutz, para fins de comparação com o dot-ELISA. O 

kit empregado foi o fabricado pela FIOCRUZ – Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos Bio-Manguinhos e fornecido pela CGLAB (Coordenação Geral de 

Laboratórios - Ministério da Saúde) para os laboratórios de Saúde Pública, e 

consiste em um kit contendo todos os reagentes necessários para sua realização e 

microplacas sensibilizadas com antígenos de Leptospira sp.   

 

3.4 dot-ELISA IgM 
 
3.4.1 Extração da GLP 

A extração da GLP foi realizada de acordo com o método descrito por Vinh et 

al. (1986) e pode ser assim resumida: 

As culturas de leptospiras foram inativadas a 56°C por 3 horas e 

centrifugadas a 12.000 x g (4.500 rpm) por 50 minutos. O sedimento foi ressuspenso 

em Tris/HCl 0,01M pH 7,4 (Sigma) adicionado de 50µg/mL de lisozima (Pharmacia 

Biotech, Brasil) e incubado por 18 horas a 34°C. Após centrifugação a 20.000 x g 

(12.000 rpm) por 30 minutos, o sedimento obtido foi desprezado e o sobrenadante 

foi tratado com 50µg/mL de Ribonuclease I de pâncreas bovino (Sigma) e 50µg/mL 

de Deoxiribonuclease I de pâncreas bovino (Sigma) em solução de Tris/HCl por 3 
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horas a 37°C. O sobrenadante foi então dialisado em Tris/HCl 0,01M pH 7,4 por 24 

horas a 4°C em sacos de diálise 33x21 mm (Inlab, Brasil) e tratado com ácido 

acético 1M a 4°C até o dialisato atingir um pH 3,7. Depois de ser centrifugado a 

37.000 x g (13.500 rpm) por 1 hora o sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi 

lavado com ácido acético 0,1M duas vezes. O sedimento precipitado foi diluído em 

100 µL de água ultra pura (Milli Q- Brasil) constituindo, assim, a GLP para uso em 

dot-ELISA, que foi armazenada a 4°C até momento do uso.  

 

3.4.2 Dosagem de proteínas 
A dosagem de proteína contida no sedimento foi realizada pelo método de 

Bradford (1976), utilizando o Bio-Rad Protein Assay Kit II (Boehringer, Alemanha). O 

sedimento contendo a GLP extraída de Leptospira interrogans sorovar Copenhageni 

e Leptospira biflexa sorovar Patoc foi diluída a 1:10. O padrão BSA (albumina de 

soro bovino) foi diluído nas concentrações de 0,9, 0,6, 0,4, 0,3, 0,2 mg/dL para 

montagem da curva padrão, utilizando as respectivas absorbâncias. Após adição de 

5 mL do corante (Coomassie brilhante Blue G-250) em cada tubo, as amostras e os 

padrões foram incubados a temperatura ambiente, ao abrigo de luz, por 5 minutos. 

As absorbâncias foram então medidas utilizando espectrofotômetro em comprimento 

de onda de 595 nm. A concentração de proteína das amostras foi determinada 

utilizando a curva padrão de BSA. 

 

3.4.3 Procedimento do teste 
O teste de dot-ELISA foi padronizado a partir de modificações na técnica 

descrita por Fenoll et al. (1997). Para este ensaio, foram realizadas titulações em 

bloco com soros previamente sabidos como positivos e como negativos, pelo ELISA 

IgM e pelo MAT, e com conjugado anti-IgG e anti-IgM humano (Sigma). Os soros 
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foram diluídos para ambos os conjugados a 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 

1:600 e 1:1.000, o conjugado anti-IgG foi diluído a 1:200, 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 

1:5.000 e 1:10.000 e o conjugado anti-IgM foi diluído a 1:500, 1:1.000, 1:1.500, 

1:2.000, 1:3.000 e 1:4.000 e 1:8.000.  

Para determinar a concentração ideal de proteína na sensibilização das 

membranas foram feitas titulações em bloco com soros e com o antígeno GLP. Os 

soros foram diluídos a 1:600 e 1:1.000 e a GLP foi utilizada pura (200µg/mL) e nas 

diluições de 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e 1:32.  

O bloqueio das membranas de nitrocelulose foi realizado com leite desnatado 

a 5% em PBS, testando-se dois períodos, 30 min e 45 min. 

Para a realização do teste, membranas de nitrocelulose (Bio Rad-poro de 0,2 

µm) foram sensibilizadas com a GLP extraída previamente, contendo 200µg/mL de 

proteína e diluídas a 1:8. Para bloqueio utilizou-se leite desnatado (Molico) na 

concentração de 5%, diluído em PBS. As membranas foram incubadas com o leite a 

temperatura ambiente por 45 minutos em agitador. Os soros dos pacientes foram 

diluídos a 1:1.000 na solução de bloqueio. As membranas foram incubadas em 

temperatura ambiente por 18 horas, em agitador. Após o período de incubação as 

membranas foram lavadas quatro vezes com 1 mL de PBS, 4 minutos cada vez. 

As membranas foram então incubadas com anticorpos anti-IgM e anti-IgG 

humanos conjugados com fosfatase alcalina, em uma diluição de 1:3.000 e 1:10.000 

respectivamente, por 3h, a temperatura ambiente, em agitador. Após este 

procedimento, as membranas foram lavadas como descrito anteriormente e 

reveladas submergindo-as em 10 mL de solução tampão 3, contendo 66µL de 

nitroblue tetrazólio (NBT) 5% e 33µL de fosfato de 5-bromo-4-cloro-3-indolil (BCIP) 



 

 

28

5% . Para parar a reação, a membrana foi submersa em água destilada por 5 

minutos.  

Adotou-se como critério para positivo quando se podia visualizar 

objetivamente a presença de uma mancha de coloração rósea bem definida e para o 

negativo a ausência de cor. 

Os reagentes utilizados na padronização deste teste estão descritos no 

Anexo A1. 

 
 
 
3.4.4 Absorção de fator reumatóide 

A absorção do fator reumatóide foi realizada utilizando-se o reagente RF 

absorbens® (Dade Behring). Os soros de pacientes com resultado de sorologia 

positivo no dot-ELISA IgM foram diluídos em leite desnatado (Molico) a 1:20, e então 

foram misturados v/v com RF absorbens e incubados por 15 minutos a temperatura 

ambiente. Após este procedimento o teste de dot-ELISA IgM foi realizado como 

descrito anteriormente, no item 3.4.3. 

 

3.5 Métodos estatísticos 
Para a determinação da eficiência do teste de dot-ELISA IgM tendo-se como 

referência os resultados obtidos pelo teste de MAT, foram calculados os valores 

relativos de sensibilidade (Sr), especificidade (Er), valores preditivos positivo (Vp+) e 

negativo(Vp-) e eficiência (Ef) (ARMITAGE; BERRY,1994; FERREIRA; ÁVILA, 2001; 

SACKETT et al., 1991). 

Para medir o grau de concordância do teste foi utilizado o índice Kappa, que 

leva em consideração as proporções das concordâncias esperadas e das 
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observadas (ARMITAGE; BERRY, 1994; FERREIRA; ÁVILA, 2001; SACKETT et al., 

1991). 

As tabelas e as fórmulas para determinação de Sr, Er, Vp+, Vp- e Ef e o 

quadro de interpretação dos valores de Kappa estão descritas no Anexo A2.  
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4. RESULTADOS 
 

O resultado da titulação em bloco mostrou que a melhor concentração de 

proteína para sensibilização das membranas foi de 25 ug/mL (GLP  diluída a 1:8 e 

empregada em volume de 1uL/teste). Assim, teoricamente, a quantidade obtida de 

GLP é suficiente para aproximadamente 1.600 testes de dot-ELISA. 

 A GLP de sorovar Patoc forneceu também um rendimento semelhante ao do 

sorovar Copenhageni. Pequenas diferenças na concentração protéica foram 

corrigidas quando da diluição inicial.  

Os antígenos, armazenados a 4°C, foram empregados para a produção de 

testes de dot-ELISA por um período de até 9 meses, sem perda de reatividade.  

Os resultados das titulações em bloco mostraram que os soros devem ser 

diluídos a 1:1.000 e os conjugados anti-IgM a 1:3.000 e anti-IgG a 1:10.000.  

O dot-ELISA IgM e IgG foram realizados com soros de pacientes 

comprovadamente infectados com leptospirose e com soros negativos nos testes de 

ELISA IgM e MAT,  para verificação do envolvimento da GLP na resposta imune 

humoral.  

Os resultados obtidos com o dot-ELISA IgG mostraram baixa reatividade em 

soros positivos verdadeiros e apresentaram altas taxas de reações inespecíficas. 

Portanto, o teste utilizando conjugado anti-IgG foi  descontinuado. Por esse motivo, 

todos os testes de dot-ELISA realizados nesse trabalho refere-se à detecção de 

anticorpos IgM. 

Os resultados do dot-ELISA utilizando conjugado anti-IgM mostraram que a 

GLP está envolvida na resposta imune humoral da leptospirose por terem sido 

detectados anticorpos IgM específicos anti GLP em todos os soros de pacientes 
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comprovadamente infectados e ausência em praticamente todos os soros de 

pacientes não infectados por Leptospira sp.  

As leituras foram bastante objetivas, discriminando nitidamente as reações 

positivas das negativas. (Figura 1). 

                

  A                                                B                                                   C 

                                                                                                                                           

 

 

   Figura 1 – dot-ELISA IgM anti-GLP Copenhageni. A – amostras pareadas de 
pacientes com leptospirose, respectivamente 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, sendo 
as primeiras e as segundas amostras positivas no MAT; B – amostras 
pareadas de pacientes com leptospirose, respectivamente 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 
e 8, sendo as primeiras amostras negativas e as segundas positivas no MAT; C 
– soros com resultado negativo representantes do Grupo controle, sendo 1 e 2 
soros de pacientes diagnosticados com hepatite A, 3 e 4 soros de pacientes 
diagnosticados com dengue, 5 e 6 soros de pacientes diagnosticados com 
toxoplasmose, 7 soro de paciente diagnosticado com febre maculosa e 8 soro 
de paciente diagnosticado com hepatite C. 

 
 
 
 

 
O teste padronizado foi aplicado em soros pareados dos Grupos 1, 2, 3 e nos 

soros do grupo controle. Os resultados do teste nos soros dos Grupos 1, 2 e 3 estão 

resumidos na Tabela 1.  
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As primeiras amostras de soro do Grupo 1 apresentaram reação negativa no 

MAT, porém 76,7% dos soros apresentaram resultados positivos no dot-ELISA com 

a GLP Copenhageni e 90,0% com a GLP Patoc. Todas as segundas amostras foram 

positivas pelo MAT com titulos ≥200, caracterizando conversão sorológica. Os 

mesmos soros apresentaram positividade também de 100% no dot-ELISA IgM tanto 

com GLP Copenhageni quanto com GLP Patoc. 

No Grupo 2, tanto as primeiras quanto as segundas amostras apresentaram 

reação positiva no MAT, com títulos que variaram de 200 a 12.800 nas primeiras e 

de 800 a 25.600 nas segundas amostras. No dot-ELISA tanto as primeiras quanto as 

segundas amostras apresentaram 100% de reatividade com os dois antígenos 

empregados. 

O Grupo 3 foi dividido em A e B, e nele estão compreendidos soros de 

pacientes representando os seguintes sorogrupos: 1 de Canicola, 1 de Bataviae, 2 

de Australis, 7 de Autumnalis, 1 de Shermani, 3 de Sejroe, 1 de Hebdomadis, 2 de 

Ballum, 5 de Cynopteri e 1 de Djasiman. Seis soros foram considerados 

inconclusivos, sendo 2 pertencentes aos sorogrupos Grippotyphosa e Batavie, 1 aos 

sorogrupos Pyrogenes e Tarassovi, 2 aos sorogrupos Hebdomadis e Celledoni e 1 

aos sorogrupos Canicola e Ballum. Nas primeiras amostras, no Grupo 3A, todos os 

15 soros apresentaram reação negativa no MAT, porém no dot-ELISA os soros 

apresentaram 73,3% e 46,6% de positividade utilizando GLP Copenhageni e GLP 

Patoc, respectivamente. No Grupo 3B, ainda nas primeiras amostras, todos os 15 

soros apresentaram reação positiva no MAT enquanto que no dot-ELISA os soros 

apresentaram 86,6% e 73,3 % de positividade com a GLP Copenhageni e a GLP 

Patoc, respectivamente. Nas segundas amostras, todos os soros representantes de 

todos os sorogupos foram positivos tanto no MAT quanto no dot-ELISA realizado 
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com a GLP Copenhageni, apresentando 100% de reatividade, porém quando foi 

utilizado GLP Patoc, a reatividade do dot-ELISA foi menor (60,0 % - Grupo 3 A e 

93,3% - Grupo 3 B). 

Todos os 30 soros do Grupo Controle apresentaram reação negativa no MAT, 

enquanto que 1 soro de paciente com diagnóstico positivo para dengue e 1 soro de 

paciente com diagnóstico positivo para toxoplasmose apresentaram reação positiva 

no dot-ELISA quando utilizada a GLP Copenhageni (3,3%) e a GLP Patoc (3,3%), 

respectivamente. 

 

 

Tabela 1 - Resultados das reações de MAT (teste de aglutinação microscópica) 
e de dot-ELISA(dot - enzyme-linked immunosorbent assay) realizadas com 
soros de pacientes com leptospirose dos Grupos 1, 2 e 3. 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
1°  amostra 2 ° amostra 

 
 
 
Pos/N* 

1° 
amostra 

 

2° 
amostra 

1° 
amostra 

2° 
amostra A B A B 

MAT 
 

0/30 
 

30/30 30/30 30/30 0/15 15/15 15/15 15/15 

Dot-ELISA GLP 
Copenhageni 

23/30 
 

76,6% 

30/30 
 

100% 

30/30 
 

100% 

30/30 
 

100% 

11/15 
 

73,3% 

13/15 
 

86,6% 

15/15 
 

100% 

15/15 
 

100% 
Dot-ELISA GLP 
Patoc 
 

27/30 
 

90,0 % 

30/30 
 

100 % 

30/30 
 

100 % 

30/30 
 

100 % 

7/15 
 

46,6% 

11/15 
 

73,3% 

9/15 
 

60,0% 

14/15 
 

93,3% 
 
* POS/N = n° de resultados positivos sobre n° de soros examinados 
A- 1ª amostras não reativas no MAT, porém apresentando soroconversão para leptospiras de outros 
sorogrupos que não Icterohaemorrhagiae 
B- 1ª amostras reativas no MAT com positividade para leptospiras de outros sorogrupos que não 
Icterohaemorrhagiae 
 

 

 

Na Tabela 2 estão discriminados os sorogrupos utilizados no Grupo 3 e suas 

respectivas reatividades com os testes de MAT e dot-ELISA tanto nas primeiras 
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quanto nas segundas amostras. Nas primeiras amostras do Grupo 3A, 15 soros 

apresentaram reação negativa no MAT, sendo que destes, 11 e 7 apresentaram 

reação positiva no dot-ELISA utilizando GLP Copenhageni e GLP Patoc, 

respectivamente. No Grupo 3B, todas as primeiras amostras eram positivas no MAT, 

porém 2 foram negativas no dot-ELISA com GLP Copenhageni e 4 com GLP Patoc. 

Os soros das segundas amostras dos Grupos 3A e 3B que não foram reagentes no 

dot-ELISA utilizando GLP Patoc compreendiam os seguintes sorogrupos: 1 do 

sorogrupo Bataviae, 1 do Australis, 1 do Hebdomadis, 1 do Cynopteri e 3 

inconclusivos sendo 2 pertencentes aos sorogrupos Grippotyphosa e Batavie e 1 

aos sorogrupos Pyrogenes e Tarassovi. 
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Tabela 2 – Resutados das reações de dot-ELISA (dot - enzyme-linked 
immunosorbent assay) e de MAT (teste de aglutinação microscópica), aplicadas aos 
soros pareados dos 30 pacientes do Grupo 3, segundo os antígenos utilizados e os 
prováveis sorogrupo infectantes. 

 

            1ª amostra 
 

2ª amostra 
 

Dot - ELISA 
 

Dot - ELISA Pacientes MAT 

G
LP

 
C

op
en

ha
ge

ni
 

G
LP

 P
at

oc
 

MAT 

G
LP

 
C

op
en

ha
ge

ni
 

  G
LP

 P
at

oc
 

 
 

 
 
 

Provável Sorogrupo Infectante 

1 - + - 200 + - Inconclusivo: Pyrogenes, Tarassovi 
2 - - - 12800 + + Cynopteri 
3 - + + 800 + + Djasiman 
4 - - + 800 + + Sejroe 
5 - + - 400 + - Australis 
6 - + - 400 + - Cynopteri 
7 - - - 1600 + - Inconclusivo: Grippotyphosa, Bataviae 
8 - + + 6400 + + Inconclusivo: Hebdomadis, Celledoni 
9 - + - 200 + + Inconclusivo: Hebdomadis, Celledoni 
10 - + + 25600 + + Autumnalis 
11 - + + 800 + + Ballum 
12 - + - 1600 + - Bataviae 
13 - + + 400 + + Autumnalis 
14 - - - 800 + - Inconclusivo: Grippotyphosa, Bataviae 
15 - + + 400 + + Inconclusivo: Canicola, Ballum 
16 400 + + 12800 + + Ballum 
17 1600 + + 25600 + + Australis 
18 1600 + + 51200 + + Autumnalis 
19 400 - - 3200 + + Sejroe 
20 100 + + 1600 + + Sejroe 
21 800 + + 6400 + + Autumnalis 
22 3200 + - 12800 + + Cynopteri 
23 1600 + + 12800 + + Cynopteri 
24 3200 + - 800 + - Hebdomadis 
25 400 + + 1600 + + Canicola 
26 200 + + 1600 + + Shermani 
27 12800 + + 51200 + + Autumnalis 
28 800 - - 3200 + + Autumnalis 
29 100 + + 3200 + + Autumnalis 
30 800 + + 6400 + + Cynopteri 
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Os índices de avaliação relativa do teste de dot-ELISA foram obtidos 

separadamente para as primeiras e segundas amostras, considerando-se o total de 

amostras dos Grupos 1, 2, 3 e controle e tendo-se como referência o teste de MAT.  

Constam na Tabela 3 as porcentagens dos valores relativos de sensibilidade 

(Sr), falso-negativo (F-), especificidade (Er), falso-positivo (F+), Eficiência (Ef) e os 

valores preditivos positivo (Vp+) e negativo (Vp-), relativos aos dois antígenos 

estudados (GLP Copenhageni e GLP Patoc). Os cálculos desses índices podem ser 

observados no Anexo A2. 

Observa-se um aumento nos valores da Sr quando se passa das primeiras 

para as segundas amostras de soros, tendo a GLP Patoc apresentado menores 

valores de sensibilidade do que a GLP Copenhageni. Nenhum resultado falso-

negativo foi observado com a GLP Copenhageni nas segundas amostras, porém 

GLP Patoc apresentou 7,7% . 

A especificidade do dot-ELISA apresentou valores altos, demonstrando que 

os antígenos empregados foram capazes de discriminar os indivíduos não 

infectados com leptospirose dos infectados. Os dois antígenos empregados 

apresentaram os mesmos valores de resultados falsos positivos, que não 

ultrapassaram 5%. 

A eficiência do dot-ELISA em relação ao MAT aumentou nas segundas 

amostras de soros, tendo-se obtido o valor máximo de 99,1% com a GLP 

Copenhageni. 

Tanto nas primeiras quanto nas segundas amostras de soros os valores de 

Vp+ mantiveram-se altos, independentemente do antígeno empregado, tendo a GLP 

Copenhageni e a GLP Patoc apresentado nas primeiras amostras 98,7% e nas 

segundas amostras 98,9% e 98,8%, respectivamente. 
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Os valores de Vp- foram baixos nas primeiras amostras de soros 

apresentando 69,0% para GLP Copenhageni e 65,9% para GLP Patoc. Houve um 

aumento desses valores nas segundas amostras que foram de 100% para GLP 

Copenhageni e de 80,5% para GLP Patoc. 

Os valores de Kappa tendo-se como referência os resultados de MAT, nas 

primeiras amostras, foram de 0,42 para GLP Copenhageni, com concordância 

considerada moderada, e de 0,37 para GLP Patoc, com concordância considerada 

fraca. Nas segundas amostras a concordância obtida foi quase perfeita, com índices 

de 0,97 para GLP Copenhageni e 0,82 para GLP Patoc.  

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3 - Valores relativos (%) da Sensibilidade (Sr), Falso negativo (F-), 
Especificidade (Er), Falso positivo (F+), Eficiência (Ef), Valores preditivos 
positivo (Vp+) e negativo (Vp-), obeservados no dot-ELISA segundo os 
antígenos utilizados em amostras de soros dos Grupos 1, 2, 3 e controle. 
 

1ª amostra 
 

2ª amostra 
 

 
Antígenos 

 
Característica 
        (%) 

GLP 
Copenhageni 

GLP   
Patoc 

GLP 
Copenhageni 

GLP   
Patoc 

Sr 85,5 83,3 100 92,2 
F- 14,4 16,6 - 7,7 
Er 96,6 96,6 96,6 96,6 
F+ 3,3 3,3 3,3 3,3 
Ef 88,3 86,7 99,1 93,3 
Vp+ 98,7 98,7 98,9 98,8 
Vp- 69,0 65,9 100 80,5 
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A comparação dos resultados dos testes de dot-ELISA e de ELISA IgM 

(realizado na rotina do setor de Leptospirose do Instituto Adolfo Lutz - SP), utilizando 

as primeiras amostras de soros dos Grupos 1, 2 e 3, está representada na Tabela 4. 

No Grupo 1, ELISA- IgM forneceu 9 resultados positivos entre as 30 amostras 

analisadas, enquanto que no dot-ELISA, 23 e 27 soros apresentaram reação 

positiva, utilizando GLP Copenhageni e GLP Patoc, respectivamente.  

No Grupo 2, o ELISA-IgM foi capaz de detectar anticorpos em 23 das 30 

amostras de soro, enquanto que no dot-ELISA, utilizando qualquer um dos dois 

antígenos, todas as 30 amostras apresentaram resultados positivos. 

No Grupo 3 as amostras não foram subdivididas em A e B, já que o MAT não 

foi incluído nessa avaliação. No ELISA-IgM, 12 das 30 amostras de soro 

apresentaram resultado positivo. No dot-ELISA, quando realizado com GLP 

Copenhageni, 24 das 30 amostras de soro apresentaram resultado positivo, porém, 

quando realizado com GLP Patoc 18 das 30 amostras apresentaram resultado 

positivo. 

Estes dados mostraram que o dot-ELISA foi capaz de fornecer resultados 

positivos mais precocemente do que o ELISA-IgM.  
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Tabela 4 - Resultados das reações de dot-ELISA (dot - enzyme-linked 
immunosorbent assay) e de ELISA IgM (enzyme-linked immunosorbent assay) 
aplicadas às primeiras amostras de soros de pacientes dos Grupos 1, 2 e 3. 
 
 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

ELISA IgM 
                              POS/N* 
DOT -                               
ELISA 
POS/N* 

1ª Amostra 
 
 

9/30 

1ª  Amostra 
 
 

23/30 

1ª  Amostra 
 
 

12/30 

GLP Copenhageni 
 

23/30 
 

30/30 
 

24/30 
 

 76,6 % 100 % 80,0% 
GLP Patoc 
  
 

27/30 
 

90,0 % 

30/30 
 

100 % 

18/30 
 

60,0 % 
* POS/N = n° de resultados positivos sobre n° de soros examinados 

 

 

 

Para garantir a ausência de falsos positivos, decorrentes do fator reumatóide, 

no teste para detecção de anticorpos IgM aqui estudado, uma amostragem de 30 

soros positivos foram absorvidos com RF absorbens® para avaliação da possível 

interferência do fator reumatóide na detecção de anticorpos da classe IgM. Todos 

mantiveram a positividade no teste de dot-ELISA depois da absorção, mostrando 

que a positividade era específica para GLP e não devido ao fator reumatóide.   
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5 DISCUSSÃO 
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5. Discussão 

A leptospirose é uma antropozoonose presente em praticamente todas as 

regiões do planeta. Incide com maior freqüência nas regiões tropicais e subtropicais, 

onde as condições ambientais favorecem a transmissão da doença e a manutenção 

da cadeia epidemiológica. Provoca sérios danos à saúde humana e veterinária, 

acarretando conseqüentemente problemas econômicos e sociais. 

Na década passada, a leptospirose foi reconhecida globalmente como uma 

importante doença infecciosa reemergente, ocorrendo tanto em países 

desenvolvidos e industrializados, como nos países em desenvolvimento e regiões 

rurais.  

No Brasil, nos últimos dez anos, ocorreram 60.573 casos de leptospirose com 

6.778 óbitos (http://portal.saude.gov.br). Desses casos, 7.757 ocorreram no Estado 

de São Paulo (http://www.cve.saude.sp.gov.br)  

Devido à baixa sensibilidade e especificidade da visualização direta das 

leptospiras em campo escuro e da cultura em meios especiais, além da demora 

desta última em fornecer um resultado, os testes sorológicos têm sido muito 

importantes para o diagnóstico da leptospirose humana.  

O teste sorológico de referência é o teste de aglutinação microscópica (MAT), 

porém como necessita de leptospiras vivas e de técnicos especializados para sua 

realização, muitos outros testes têm sido desenvolvidos como alternativa. Estes 

testes utilizam diferentes preparações antigênicas para a detecção de anticorpos, 

principalmente da classe IgM.  

Alguns autores têm demonstrado que a detecção de anticorpos da classe IgM 

é mais eficiente que da classe IgG no diagnóstico da leptospirose (ADLER et al., 
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1980; SILVA et al.,1995; SILVA et al., 1997). No presente estudo esse dado foi 

confirmado, pois os resultados obtidos com o dot-ELISA IgG mostraram baixa 

reatividade em soros positivos verdadeiros e altas taxas de reações inespecíficas. 

Por esse motivo, a padronização do uso da GLP no teste de dot-ELISA IgG foi 

descontinuada.    

A identificação de antígenos de leptospiras, expressos durante a infecção, 

tem implicações importantes, principalmente para o desenvolvimento de novos 

exames sorodiagnósticos e estratégias imunoprotetoras.  

A GLP é uma glicolipoproteína que tem sido bastante estudada, 

principalmente com o objetivo de estabelecer quais os efeitos que esta toxina causa 

no organismo durante a infecção por leptospiras. Porém, o emprego da GLP como 

antígeno, em um teste imunodiagnóstico, não tem sido relatado na literatura até o 

momento, sendo, portanto, o presente estudo inédito. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi verificar se esta toxina induz resposta imune humoral em pacientes 

infectados por Leptospira sp e em caso positivo, estudar a possibilidade de utilizá-la 

como antígeno em testes sorológicos. 

O emprego da GLP como antígeno em dot-ELISA, como teste alternativo ao 

MAT, mostrou ser viável pelas taxas de positividade, de 100%, encontrado nos 

indivíduos infectados, confirmados sorologicamente, independente do título do MAT. 

 O teste de dot-ELISA utilizando a GLP mostrou resultados altamente 

precoces, pois foram observados positividade de 76,6 e 90% para GLP 

Copenhageni e Patoc, respectivamente, para as primeiras amostras do Grupo 1, que 

apresentaram resultados ainda negativos no MAT. Resultados positivos foram 

observados em algumas amostras colhidas a partir do terceiro dia da doença. Estes 

dados são muitos importantes, já que a rapidez no diagnóstico está associada a 
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melhores respostas terapêuticas, reduzindo assim o tempo de internação hospitalar 

e conseqüentemente os custos, além de antecipar o retorno do infectado às 

atividades produtivas. 

 Essa precocidade do dot-ELISA na detecção de anticorpos IgM anti GLP pode 

também ser observada quando se comparou os resultados com o teste de  ELISA 

IgM utilizado atualmente como teste de triagem no setor de Leptospirose do Instituto 

Adolfo Lutz de São Paulo. Somente 9 das trinta amostras (30%) de soro colhidas na 

primeira semana da doença (Grupo 1), apresentaram resultado positivo no ELISA 

IgM, taxa essa bem menor que a obtida com o dot-ELISA (76,6% e 90,0% 

respectivamente para a GLP Copenhageni e a GLP Patoc). 

Outros autores também têm relatado índices semelhantes de precocidade, 

mas os dados não são comparáveis devido à heterogeneidade dos grupos de 

pacientes estudados, dos métodos de laboratório e da diversidade de antígenos 

empregados (PAPPAS et al., 1985; RIBEIRO et al., 1996; WINSLOW et al., 1997, 

YASUDA et al., 1991).   

 O Grupo 3, que consiste de amostras de soros de pacientes infectados por 

leptospiras pertencentes a outros sorogrupos que não Icterohaemorrhagiae, foi 

dividido em A e B, tendo as primeiras amostras apresentado resultados negativos no 

MAT no Grupo A e positivos no Grupo B. As segundas amostras foram todas 

positivas no MAT tanto no Grupo A como no B, caracterizando assim todos os 

pacientes do Grupo como casos confirmados sorologicamente para leptospirose. Os 

resultados mostraram que a GLP é gênero-específica, tendo reagido com todos os 

sorogrupos estudados, quando utilizada a GLP Copenhageni no teste de dot-ELISA 

IgM, apresentado reação cruzada entre os diferentes sorogrupos dentro do gênero 

Leptospira sp. 
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A avaliação relativa do dot-ELISA mostrou que este teste apresenta alta 

capacidade diagnóstica, tendo-se como referência o teste de MAT. 

A sensibilidade relativa do dot-ELISA foi máxima, já que apresentou taxa de 

100% nas segundas amostras para GLP Copenhageni.  

A especificidade relativa do dot-ELISA foi alta para ambos os antígenos 

empregados, com taxa de 96,6%, devido ao baixo índice de falso positivo, 

correspondente a um único soro dentre os 30 do Grupo controle (3,3%).  

A eficiência relativa mostrou ser alta no dot-ELISA utilizando GLP, tendo 

apresentado taxas de 88,3% e 86,7% para as primeiras amostras, aumentando para 

99,1% e 93,3% para as segundas amostras utilizando GLP Copenhageni e Patoc, 

respectivamente. 

Os valores de Vp+ foram altos tanto para GLP Copenhageni quanto para GLP 

Patoc, variando de 98,7 a 98,9 entre as primeiras e as segundas amostras. Já, para 

os valores baixos de Vp- das primeiras amostras, deve-se considerar que os 

resultados negativos desse grupo dependem de variável não relacionada à 

capacidade de detecção do teste e sim da precocidade da coleta do sangue do 

paciente. Assim, considerando-se as segundas amostras, Vp- apresentou excelente 

resultado, com índice de 100%. 

Esses resultados demonstram que dot-ELISA utilizando a GLP como antígeno 

é excelente para ser utilizado como teste de triagem no diagnóstico da leptospirose, 

pois apresenta sensibilidade máxima, alta especificidade e detecção precoce da 

infecção.   

Pappas et al. (1985), quando introduziu o dot-ELISA IgM no diagnóstico da 

leptospirose, utilizando antígenos extraídos pelo etanol, de cepa patogênica e 
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saprófita, encontraram taxas menores de sensibilidade e especificidade (91,2% e 

81,3% respectivamente), do que do dot-ELISA IgM aqui estudado.  

Silva et al (1997), que utilizaram sonicados de diferentes sorovares na 

padronização do teste de dot-ELISA para o diagnóstico da leptospirose, encontraram 

taxas de 98% de sensibilidade e 100% de especificidade na detecção de anticorpos 

IgM, sendo semelhantes às taxas encontradas no presente estudo.  Entretanto para 

obtenção do antígeno, os autores utilizaram 5 sorovares de leptospiras patogênicas, 

o que demanda mais custo e risco ao operador. 

O teste de dot-ELISA IgM aqui padronizado forneceu desempenho 

diagnóstico superior a vários testes utilizados no diagnóstico da leptospirose, 

relatados na literatura.  

O teste de Hemaglutinação indireta tem sido considerado o menos sensível, 

apresentando valores inferiores a 80% (BAJANI et al., 2003; EFFLER et al, 2002). 

Outros testes, tais como, Contraimunoeletroforese, Látex e ELISA IgM, têm 

apresentado índices de eficiência satisfatórios, porém inferiores aos aqui obtidos, 

variando de 89,8% a 97,9% (MYERS, 1987; PREGNOLATO, 2001; Smits et al., 

2000; YASUDA et al., 1991). Essa variação de eficiência não depende somente da 

metodologia aplicada, mas também do antígeno utilizado no teste. 

A avaliação da concordância entre os testes dot-ELISA e MAT, foi feito por 

meio do índice Kappa, que varia de 0 a 1, sendo 1 a expressão da exata 

concordância entre os testes. Nas primeiras amostras a GLP Copenhageni 

apresentou índice interpretado como moderado enquanto que a GLP Patoc 

apresentou índice interpretado como fraco. Já nas segundas amostras, o índice de 

ambos os antígenos foi interpretado como quase perfeito. Essa baixa concordância 

nas primeiras amostras entre os testes de MAT e dot-ELISA, não se refere ao mau 
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desempenho deste último, e sim à baixa capacidade do MAT em detectar anticorpos 

em amostras colhidas precocemente. 

 Comparando-se os dados das tabelas 1, 2, 3 e 4 conclui-se que a GLP Patoc 

mostrou um desempenho diagnóstico inferior ao observado com a GLP 

Copenhageni, apesar de ter apresentado maior precocidade na detecção de 

anticorpos nas primeiras amostras do Grupo 1. Esse antígeno apresentou menores 

valores relativos de sensibilidade, tanto nas primeiras como nas segundas amostras. 

Além disso, os dados da tabela 2 demonstram que a GLP Patoc não foi eficiente na 

detecção de todos os representantes dos sorogrupos patogênicos prevalentes no 

Estado de São Paulo, apresentados no Grupo 3. Entre os representantes dos  

sorogrupos estudados, em relação às segundas amostras, esse antígeno não foi 

capaz de detectar infecções por Batavie e Grippotyphosa, e detectou parcialmente 

infecções por Cynopteri e Australis. Os soros com anticorpos contra os 

representantes dos sorogrupos Autumnalis, Sejroe, Ballum, Hebdomadis e Canicola 

apresentaram resultados positivos com GLP Patoc. Os demais sorogrupos não 

foram avaliados por serem constituídos apenas de um representante dentro do 

Grupo.  

 Observou-se uma relação discreta entre os títulos do MAT e a positividade do 

dot-ELISA utilizando GLP Patoc, com aumento da positividade concordando com a 

elevação dos títulos do MAT, sendo de 100% a partir de 3200. Porém essa 

observação deverá ser confirmada em estudos posteriores, utilizando amostragens 

maiores de soro.  

 A GLP Copenhageni detectou anticorpos em todas as segundas amostras de 

soros do Grupo 3, independente do provável sorogrupo infectante. Provavelmente 
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esta GLP está presente em todos os sorogrupos estudados, que representam os 

mais freqüentes no Estado de São Paulo. 

 Essas avaliações não foram realizadas nas primeiras amostras de soro, já 

que os resultados negativos poderiam ser decorrentes da precocidade da coleta de 

sangue e não do provável sorogrupo infectante ou do título do MAT, como já 

comentado anteriormente. 

 Yasuda et al. (1991) utilizando extrato antigênico tratado com Triton X 100 a 

4% de sorovar Icterohaemorrhagiae e de sorovar Patoc, na 

Contraimunoeletroforese, também não obtiveram resultados satisfatórios com este 

último, sugerindo que não seja utilizado o antígeno extraído de sorovar Patoc.  

A padronização do uso da GLP no teste de dot-ELISA IgM mostrou que este 

antígeno é altamente imunogênico, podendo ser empregado com sucesso no 

diagnóstico da leptospirose, apresentando estabilidade de cerca de 9 meses a 4°C. 

O dot-ELISA utilizando a GLP mostrou ser um teste de grande importância na 

saúde pública e factível para todos os tipos de laboratórios, desde os de grande 

porte até os menores e de poucos recursos. O teste apresenta alta taxa de 

positividade, não necessita de manipulação de cepas patogênicas vivas e apresenta 

praticidade na realização do teste. A leitura é visual, porém objetiva, feita sem a 

necessidade de equipamento especializado. É de baixo custo, utilizando pouca 

quantidade de antígeno. 
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6. Conclusões 
 

 
• A GLP é um antígeno reconhecido por soros de pacientes com leptospirose, 

tanto na fase aguda quanto na fase de convalescença da doença; 

 

 

 

• O dot-ELISA IgG não forneceu resultados satisfatórios.   

 
 

 

• Os testes de dot-ELISA IgM utilizando GLP extraída de sorovar Copenhageni 

ou de sorovar Patoc apresentaram sensibilidade maior do que o teste de 

referência MAT, detectando anticorpos mais precocemente. Apresentaram, 

também, altos índices de especificidade, tendo cada antígeno reagido falso-

positivamente com apenas uma amostra (3,3%) 

 

 

 

• Apesar da GLP Patoc ter apresentado reatividade mais precoce do que a 

GLP Copenhageni, esta última apresentou maiores valores de sensibilidade, 

reagindo com todos os sorovares aqui estudados.  
 

 

 
•  A GLP extraída de sorovar Copenhageni pode ser usada como antígeno no 

teste de dot-ELISA para diagnóstico sorológico de leptospirose.  
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Anexo A1 
 

 

Reagentes e soluções 

 

NBT 

NBT...............................................................................0,5 g 

N,N-dimetilformamida (DMF) 70%................................10 mL 

 

BCIP 

BCIP..............................................................................0,5 g 

N,N-dimetilformamida (DMF) 100%..............................10 mL 

 

Tampão 3 

Tris HCl 1M...................................................................50 mL 

NaCl 3M........................................................................16,7 mL 

H2O...............................................................................500 mL 

 

PBS 

NaH2PO4.H2O................................................................0,345 g 

Na2HPO4.H2O................................................................1,406 g 

NaCl.................................................................................8,52 g 

H2O..................................................................................1000 mL 
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Anexo A2 
  
 
 
Cálculos estatísticos 
 
 

 
 

Tabelas para os cálculos estatísticos do dot-ELISA em relação ao teste de referência 
MAT 
 
   1ª amostras de soro utilizando GLP de sorovar Copenhageni 

 Caso confirmado (MAT) 
Dot-ELISA + - total 
+ 77 (VP) 1 (F+) 78 
- 13 (F-) 29 (VN) 42 
total 90  30 120 (N) 

     VP= verdadeiro positivo, F- = falso negativo, F+ = falso positivo,  
      VN= verdadeiro negativo, N=nº total de amostras 
 
      
      2ª amostras de soro utilizando GLP de sorovar Copenhageni 

 Caso confirmado (MAT) 
Dot-ELISA + - total 
+ 90(VP) 1(F+) 91 
- 0 (F-) 29(VN) 29 
total 90 30 120(N) 

      VP= verdadeiro positivo, F- = falso negativo, F+ = falso positivo,  
      VN= verdadeiro negativo, N=nº total de amostras 
 
 
     1ª amostras de soro utilizando GLP de sorovar Patoc 

 Caso confirmado (MAT) 
Dot-ELISA + - total 
+ 75(VP) 1(F+) 76 
- 15 (F-) 29(VN) 44 
total 90 30 120(N) 

      VP= verdadeiro positivo, F- = falso negativo, F+ = falso positivo,  
      VN= verdadeiro negativo, N=nº total de amostras 
 
 
 
   2ª amostras de soro utilizando GLP de sorovar Patoc 

 Caso confirmado (MAT) 
Dot-ELISA + - total 
+ 83(VP) 1(F+) 84 
- 7 (F-) 29(VN) 36 
total 90 30 120(N) 

      VP= verdadeiro positivo, F- = falso negativo, F+ = falso positivo,  
      VN= verdadeiro negativo, N=nº total de amostras 
 
 



 

 

63

 
  
 
Fórmulas para obtenção dos índices de avaliação do dot-ELISA em relação ao 
teste de referência MAT 
 
 
 
 
 
Sensibilidade – Sr 
 
 
 
                            verdadeiros-positivos                   
     Sr = ________________________________________ 
                   verdadeiros-positivos + falso-negativos 
 
 
      
 
 
 
 Especificidade – Er 
 
 
 
                            verdadeiros-negativos           
     Er = ________________________________________ 
                   falso-positivos + verdadeiros-negativos 
 
 
 
 
 
 
 
 Valor preditivo positivo – Vp+ 
 
 
 
                            verdadeiros-positivos                   
     Vp+ = ________________________________________ 
                   verdadeiros-positivos + falso-positivos 
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Valor preditivo negativo – Vp- 
 
 
 
 
 
                            verdadeiros-negativos             
     Vp- = ________________________________________ 
                   verdadeiros-negativos + falso-negativos 
 
 
 
 
  
 
 
 
Eficiência – Ef 
 
 
 
               verdadeiros-positivos + verdadeiros-negativos                  
Ef = ________________________________________ 
                                                   N 
 
 
 
 
 
 
Quadro de classificação do índice Kappa 
 
 
 

Valor de Kappa Concordância 
0  

0,00 – 0,20 Ruim 
0,21 – 0,40 Fraca 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Substancial 
0,81 – 1,00 Quase perfeita 

  FERREIRA, A. W.; ÁVILA, S. L. M. Sorologia: importância e parâmetros. In: Diagnóstico Laboratorial  
  das principais doenças infecciosas e auto-imunes. 2ª ed., Rio de Janeiro, RJ, Guanabara Koogan, 2001. 


