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RESUMO 

 

A leptospirose é uma zoonose causada por espiroquetas patogênicas do gênero 

Leptospira. A doença pode progredir para falência renal aguda (Síndrome de Weil) e 

síndrome hemorrágica pulmonar severa (SPHS), com taxa de mortalidade > 50%. A 

maior incidência da doença ocorre em populações mais carentes, ligada a deficiências 

em saneamento básico agravando-se em períodos de chuvas constantes e enchentes. Os 

roedores e os cães são os principais transmissores da doença. Portanto, meios que 

permitam a identificação de infecção por lepstospira em cães e roedores é essencial para 

permitir ações de controle, diminuindo a taxa de infecção no meio ambiente e 

consequentemente auxiliando na prevenção da doença nos humanos. O objetivo desse 

estudo foi desenvolver protótipos de testes imunocromatograficos de fluxo lateral para 

auxiliar no diagnóstico e controle da leptospirose. O desenho utilizado nos protótipos se 

baseiam em um teste imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção direta de 

anticorpos específicos, utilizando antígeno recombinante rLigBrep fixado na linha teste 

da membrana de nitrocelulose. Como marcador da ligação antígeno/anticorpo foram 

utilizado nanoparticulas deouro coloidal de 40 nm conjugados a anti-imunoglobulina 

murina polivalente para o protótipo murino, anticorpo policlonal anti-IgG F(c) canino 

da Rockland e anticorpo policlonal anti-IgG F(c) canino da Jackson para os protótipos 

caninos. Os protótipos caninos foram testados com 10 amostras positivas e 10 amostras 

negativas confirmadas em MAT e ELISA para leptospirose canina. A intensidade de 

coloração dos resultados foi registrada em escala entre 0 a 3. As especificações dos 

materiais e concentrações do protótipo murino serviram de base para o desenvolvimento 

do protótipo canino. No protótipo canino utilizando conjugado Rockland, 5/10 amostras 

positivas apresentaram intensidade de coloração 1. Com o protótipo canino, utilizando 

conjugado Jackson, nas 9/10 amostras positivas a intensidade de coloração variou de 1 a 

3. Entre resultados das amostras negativas 8/10 apresentaram uma coloração tênue na 

linha teste, indicando a necessidade de reduzir a concentração de antígeno e/ou 

conjugado no teste. Os protótipos estudados não foram avaliados para determinar a 

sensibilidade e especificidade pois ainda não apresentaram resultados semelhantes aos 

obtidos em ELISA e MAT. Portanto, não foi definido se proteína rLigBrep pode ser 

utilizada no desenvolvimento de um teste imunocromatográfico rápido para diagnóstico 

de leptospirose canina e como marcador de infecção por leptospiras em roedores. 

 

Palavras-chave: Leptospirose, Testes rápidos, Imunocromatografia. 
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ABSTRACT 

 

Leptospirosis is a zoonosis caused by pathogenic spirochetes belonging to the genus 

Leptospira. The disease may progress to acute renal failure (Weil's Syndrome) and 

severe pulmonary haemorrhagic syndrome (SPHS), with a mortality rate of > 50%. The 

highest incidence of the disease occurs among the poorer populations and is associated 

with the lack of basic sanitation that gets worse during periods of heavy rainfall and 

flooding. Rodents and dogs are the main sources of transmission of the disease. 

Therefore, the identification of infected animals is essential towards eliminating 

reservoir hosts such as dogs and rodents. Therefore, means allowing the identification 

of leptospira infection in dogs and rodents is essential to permit control actions, 

decreasing the infection rate in the environment and consequently helping to prevent 

disease in humans. The objective of this study was to develop prototypes of lateral flow 

immunochromatographic tests to aid in the diagnosis and control of leptospirosis. The 

design used in the prototypes was based on a lateral flow immunochromatographic test 

for direct detection of specific antibodies using a recombinant antigen, known as 

rLigBrep, attached to the nitrocellulose membrane test line. As an antigen/antibody 

binding marker, polyvalent antibodies were conjugated to 40 nm colloidal gold, murine 

anti-mouse immunoglobulin for the murine, anti-canine (Rockland) and anti-canine IgG 

(Jackson) for canine prototypes. The canine prototypes were tested with 10 positive 

samples and 10 negative samples previously confirmed by the MAT and ELISA for 

canine leptospirosis. The staining intensity was recorded on a scale of 0 to 3. Low 

concentrations of rLigBrep antigen resulted in weak staining intensity. The results of the 

murine prototype provided the basic specifications to developed the canine prototypes. 

In the first canine prototype using Rockland conjugate, 5/10 positive samples presented 

staining intensity of 1. In the canine prototype using Jackson conjugate, 9/10 positive 

samples presented staining intensity variation of 1 to 3. The results of negative samples 

8/10 presented a tenuous staining intensity on the test line, indicating the necessity to 

reduce the concentration of antigen and/or conjugate on the test. The studied prototypes 

were not evaluated to determine sensibility and specificity as they didn‟t present similar 

results obtained on ELISA and MAT. Therefore, it has not been defined if the rLigBrep 

protein can be utilized in the development of a rapid immunochromatography test for 

the diagnosis of canine leptospirosis and as a marker of infection in rodents. 

 

 

Keywords Leptospirosis, Rapid tests, Immunochromatography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. HISTÓRICO 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição ubíqua, causada por uma bactéria 

patogênica pertencente ao gênero Leptospira, que possui formas espiraladas (LEVETT, 

2001; COSTA et al., 2015).  Foi descrita pela primeira vez em 1886 por Adolf Weil que 

observou, nos pacientes suspeitos, um quadro de icterícia seguida de esplenomegalia e 

insuficiência renal, conhecida como síndrome de Weil (ADLER, 2015). Relatos antigos 

de epidemias frequentemente associadas a cortadores de cana, produtores de arroz na 

china, trabalhadores em contato com rebanho animal infectado dentre outros, 

apresentavam características que sugerem possíveis surtos de leptospirose (LEVETT, 

2001; ADLER, 2015). É uma doença de grande repercussão na saúde pública, gera 

elevados custos em internações hospitalares com alta letalidade (WHO, 2003; JORGE 

et al.,2015). Na agropecuária causa grandes impactos econômicos, com altas taxas de 

mortalidade dos rebanhos, abortos, natimortos, infertilidade e redução na produção de 

leite (BHARTI et al., 2003) resultando em elevado prejuízo para os produtores e para a 

economia dos países acometidos (FAINE et al. 1999; PICARDEAU, 2013). 

Uma das primeiras evidências da presença de leptospiras em tecido foi 

demonstrada por Stimson (1907), fazendo uso da impregnação pela prata onde bactérias 

em formas de espiroquetas foram visualizadas no tecido renal de um paciente (Figura 

1).   

  

  
Figura 1. Visualização de espiroquetas em tecido renal por impregnação pela prata. 

Fonte: Adler, 2015, p. 3. 

 

No Brasil, os primeiros estudos que demostraram a viabilidade da leptospirose 

em cães e sua capacidade de disseminar e infectar outros animais e o homem foram 
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realizados por Azevedo & Santos (1945), estudaram a enfermidade e demostraram 

através de necropsia, a presença de espiroquetas e Guida (1948) conseguiu isolar 

leptospiras pela primeira vez em amostras de cães.  

 

1.2. ETIOLOGIA 

As Leptospira spp. são espiroquetas com forma helicoidal (Figura 2), com 

deslocamento por movimentos de rotação e translação, apresentando extremidades 

livres que terminam em formas de ganchos, com dimensões de 0,1 a 0,2 µm por 6 a 20 

µm (CORRÊA 1992; ADLER, 2015). Essas espiroquetas são aeróbias obrigatórias, 

gram negativas, crescem em pH 7,2 a 7,8, são cultiváveis em meios artificiais com 

tempo médio de incubação de quatro semanas com temperatura ótima de crescimento 

entre 28 a 30°C (LEVETT, 2001; KONEMAN et al., 2001; QUINN et al., 2005). As 

leptospiras possuem membrana formada por uma estrutura antigênica de 

lipopolissacarídeo (LPS), similar a outros microrganismos gram-negativos (FAINE, 

1999). 

 

 
Figura 2. Visualização L. interrogans serovar Icterohaemorrhagiae por microscopia eletrônica de 

varredura sobre uma membrana de filtração de 0,2 µm. Reproduzido de Levett (2001). 

 

 Em 1989 o gênero Leptospira foi dividido em duas espécies: L. biflexa que 

abrangia as leptospiras saprófitas encontradas no meio ambiente, e L. interrogans que 

engloba todas as estirpes patogênicas divididas em diversos sorovares, (STALLMAN, 
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1982; FAINE, 1999; CERQUEIRA & PICARDEAU, 2009), seus principais sorogrupos 

e sorovares se encontram na tabela 1. 

 

Tabela 1. Sorogrupos e alguns sorovares da Leptospira interrogans sensu lato. 

SOROGRUPOS SOROGRUPOS SOROVARES 

Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Lai 

Hebdomadis Hebdomadis, Jules, Kremastos 

Autumnalis Autumnalis, Fortbragg, Bim, Weerasinghe 

Pyrogenes Pyrogenes 

Bataviae Bataviae 

Grippotyphosa Grippotyphosa, Canalzonae, Ratnapura 

Canicola Canicola Canicola 

Australis Australis, Bratislava, Lora 

Pomona Pomona 

Javanica Javanica 

Sejroe Sejroe, Saxkoebing, Hardjo 

Panama Panama, Mangus 

Cynopteri Cynopteri 

Djasiman Djasiman 

Sarmin Sarmin 

Mini Mini, Georgia 

Tarassovi Tarassovi 

Ballum Ballum, Aroborea 

Celledoni Celledoni 

Louisiana Louisiana, lanka 

Ranarum Ranarum 

Manhao Manhao 

Shermani Shermani 

Hurstbridge Hurstbridge 

LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology Reviews, v.14, n.2, p.297, 2001. 

 

A classificação por homologia do DNA e em suas reações sorológicas, indica 

que pode existir dentro da mesma espécie sorovares patogênicos e saprófitas (LEVETT, 
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2001, CASTRO, 2010). O gênero Leptospira foi classificado em 23 sorogrupos que 

compreendem mais de 300 sorovares (LEVETT, 2001, ADLER, 2009), porém 

recentemente um estudo identificou 12 novas espécies do gênero Leptospira isoladas 

em amostras de solo, demostrando a necessidade de estabelecer novos critérios para a 

classificação desses patógenos (THIBEAUX, 2018).  L. interrogans sorovar 

Icterohaemorrhagiae, está entre os sorovares mais frequentemente envolvidos na 

infecção do homem e animais, tendo roedores e outros mamíferos silvestres como 

reservatório. Sorovar Canicola utiliza do cão e outros animais selvagens como 

reservatório. (JONAS et al., 2000). Outras classes de animais, como répteis e peixes, 

também podem ser reservatórios para a leptospira (VILGES DE OLIVEIRA, 2013). 

 

1.3. EPIDEMIOLOGIA, INFECÇÃO E TRANSMISSÃO 

A maior incidência da leptospirose ocorre em populações carentes, 

principalmente em países em desenvolvimento e regiões tropicais, onde existem 

deficiências em saneamento básico, situação que é agravada em períodos de chuvas 

constantes beneficiando a transmissão para humanos (MCBRIDE et al., 2005). 

As mudanças populacionais ocorridas pela migração de pessoas da zona rural 

para grandes cidades resultam em crescimento exagerado e desorganizado da 

população, com surgimento de favelas onde precárias condições de habitação, esgotos a 

céu aberto, acúmulo de lixo, e outros fatores propiciam o aumento de roedores 

coabitando com humanos e animais domésticos (REIS et al. 2008). Contato entre 

diferentes espécies de animais, independente se selvagens, rurais ou urbanos, aumenta 

consideravelmente o risco da bactéria se disseminar, até mesmo para sorovares pouco 

comuns em determinados hospedeiros, podendo criar um novo cenário epidemiológico 

diferente da leptospirose existente (ONUMA, 2015).  

É estimado ocorrência de aproximadamente 1,03 milhões de casos (95% CI 

434,000–1,750,000) por ano no mundo, resultando em 60.000 mortes (95% CI 23,800–

95,900) causadas pela leptospirose, número que se mantém elevado por falta de um 

método efetivo de prevenção e controle (COSTA et al., 2015). No Brasil foram 

confirmados 20.810 casos de leptospirose no período de 2010 a 2014, com uma média 

anual de 4.162 casos confirmados e o número de óbitos em média foi de 339 por ano. 

Representando uma incidência média da doença de 2,1/100.000 hab. e letalidade média 

de 8,7% (SINAN, 2016).  
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A maior parte da transmissão de leptospirose para o homem ocorre através da 

urina de animais doentes/ portadores (reservatórios). Gerando um importante fator de 

risco para a saúde pública, as leptospiras vivas presentes nos rins são liberadas pela 

urina e contaminam o ambiente, onde podem sobreviver e infectar outros animais e 

humanos (XUE et al., 2010; ADLER, 2015). As leptospiras usam a pele e mucosas do 

homem e de outros animais como porta de entrada e se multiplicam rapidamente no 

espaço vascular sanguíneo chegando a produzir lesões em órgãos e tecidos nos 

hospedeiros suscetíveis (CASTRO, 2010; ADLER, 2015). O diagnóstico ineficiente da 

infecção pode fazer com que o número real de casos seja frequentemente subestimado. 

 

1.4. PROTEÍNAS DA MEMBRANA EXTERNA DAS Leptospiras spp. 

As leptospiras são bactérias gram-negativas que possuem membrana dupla com 

presença de lipopolissacarídeos (LPS). (Figura 3) (CULLEN et al., 2004; KO et al., 

2009).  Sua membrana externa contém fosfolipídeos, lipoproteínas, lipopolissacarídeos 

e porinas, que permitem a troca de solutos entre o espaço periplasmático e o meio 

ambiente (CULLEN et al., 2004; FAINE et al., 1999; KO et al., 2009).  As proteínas da 

membrana externa das leptospiras estão em interação com hospedeiro e são importantes 

para entendimento da virulência e da patogenicidade dessas espiroquetas (ADLER, 

2015) (Figura 3). Os LPS e seus polissacarídeos dominam a superfície leptospiral, 

porém com baixa atividade endotóxica (Figura 3). O genoma da L. interrogans contém 

todos os genes necessários para a biossíntese desses lipídeos (REN et al., 2003).  

As proteínas transmembranares atravessam a bicamada lipídica da membrana 

externa e possuem capacidade de formar poros ou canais que permitem a entrada de 

nutrientes e saída de toxinas e resíduos. Além disso, são alvos potencias de uma 

resposta imune protetora (ADLER, 2015). 
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Figura 3. Parede celular de Leptospira spp. Possui uma bicamada lipídica interna e uma 

externa que é composta por fosfolipideos. A membrana externa (OM) é composta por 

lipopolissacarídeos. A motilidade leptospiral é fornecida pelos flagelos localizados no espaço 

periplasmatico (PS) anexados na membrana interna (IM). Uma camada de peptidoglicano esta 

presente no PS. Lipoproteínas na OM, tais como LigA e LigB, OM proteínas barril-beta (LptD, 

BamA, TolC, receptores dependente de TonB e outra porinas tem pelo menos parte da sua 

estrutura exposta na superfície leptospiral. A LipL32 possui localização celular ainda não 

completamente definida (GRASSMANN, 2017). 

 

 As proteínas da membrana externa (OMPs) são de grande importância, para o 

entendimento da doença e principais alvos para o desenvolvimento de vacinas 

(OLIVEIRA, 2015). As lipoproteínas são proteínas com modificações em seus ácidos 

graxos tendo resíduos de cisteínas na porção aminoterminal, são hidrofóbicos tornando-

se incorporados na bicamada lipídica da membrana. Tratamento com sal e ureia remove 

proteínas periféricas da membrana, porém as lipoproteínas, permanecem na membrana 

da leptospira (MATSUNAGA et al., 2002). 

 A lipoproteína LipL32 é a mais abundante nas Leptospira spp. patogênicas, sua 

localização celular ainda não está totalmente definida (PINNE, 2013), porém parece não 

ser essencial para a virulência das leptospiras (MURRAY et al., 2009). A Loa22 é a 

segunda lipoproteína mais abundante na membrana externa (MALMSTRÖM et al., 

2009) e tem um papel importante relacionado com a virulência, pois a ausência da 

Loa22 causa apenas bacteremia e colonização renal deixando de causar infecção letal 
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(RISTOW et al., 2007). LipL41 é a terceira lipoproteína mais abundante na membrana 

externa, muito utilizada como controle nos estudos sobre condições de crescimento, 

pois não afetadas pela temperatura, osmolaridade e outros fatores ambientais 

(MATSUNAGA et al., 2003). Outras lipoproteínas como LipL21, LipL46 e LipL36 

também são expressas na membrana externa das leptospiras. A LipL21 e LipL46 ambas 

são expressas e expostas a superfície durante a infecção (CULLEN et al., 2003; 

MATSUNAGA et al., 2006). 

As proteínas Lig (Leptospiral Immunoglobulin-like) são proteínas de superfície 

com alta massa molecular, altamente conservadas e também envolvidas no mecanismo 

de patogenicidade da Leptospira spp.  Foram descritos três genes dentro do genoma de 

Leptospira que pertencem à mesma família: LigA, LigB e LigC (PALANIAPPAN et 

al., 2002). As proteínas LigA e LigB estão presentes na membrana externa da bactéria e 

possuem sequência N-terminal idêntica compostas de 13 e 12 domínios 

respectivamente, porém a porção C-terminal de ambas é diferente e com um grau de 

identidade de 34%. A LigC possui 12 domínios e é uma proteína codificada por um 

pseudogene (MATSUNAGA et al., 2003; FOUTS et al., 2016). A LigA está presente 

apenas nas espécies L. interrogans, L. kirschneri e L. alstoni, porém, o LigB é expressa 

em todas as espécies patogênicas (MCBRIDE, 2009; FORSTER, 2013). LigA e LigB 

são promissoras para o desenvolvimento de testes de diagnósticos, pois são os principais 

determinantes de virulência envolvidos nas interações entre o hospedeiro e o patógeno, 

e com capacidade de induzir produção de anticorpos (MCBRIDE, 2009). O polipeptídeo 

LigBrep é formado da região N-terminal quase idêntica entre LigA e LigB, ou seja, 

possui repetições em tandem com aproximadamente 90 resíduos de aminoácidos 

apresentando 97,9% de identidade nos domínios repetitivos de suas porções N-terminal 

(CRODA et al., 2007; MCBRIDE, 2009; FORSTER, 2013; CONRAD, 2017). 

Testes de diagnóstico que utilizam antígeno bruto para detecção de anticorpos 

gerados durante a infecção ou que detectam antígenos usando anticorpos contra isolados 

de Leptospira spp. apresentam baixa sensibilidade, pois o LPS é o antígeno dominante e 

a reação antígeno-anticorpo acaba sendo sorovar específica. Devido à diversidade de 

sorovares (>250), os antígenos apontados como mais promissores seriam OMPs 

conservadas entre as diferentes espécies, que permitiriam aumentar a sensibilidade dos 

testes diagnósticos. Estudos estão sendo realizados com uma série de antígenos com 

esta característica, como as lipoproteínas LemA e LipL32 e as Ligs (SEIXAS et al., 

2007; SILVA et al., 2007; MCBRIDE, 2009 ; HARTWIG et al., 2010; HARTWIG et 



8 
 

al., 2011). A análise da sequência genômica dos isolados de Leptospira spp. tem 

possibilitado a identificação de novos alvos candidatos ao desenvolvimento de testes 

diagnósticos. Atualmente, estudos celulares e moleculares têm focado em fatores de 

mobilidade bacteriana, LPS, OMPs e fatores de virulência (WANG et al., 2007). 

 

1.5. PATOGENIA E IMUNOLOGIA  

Após penetrar mucosas, tecido epitelial lesionado ou íntegro, as leptospiras se 

multiplicam rapidamente no sistema vascular, espalhando-se em diferentes órgãos e 

tecidos como os rins, fígado, baço, sistema nervoso central, olhos e trato genital. Esta 

fase da doença é caracterizada por leptospiremia, que pode persistir por diversos dias e 

até uma semana após a infecção (BOLIN, 2000; GREENE, et al., 2006). 

Além da susceptibilidade do hospedeiro, os danos também se estendem em 

relação à patogenicidade da bactéria que normalmente está relacionada a migração 

bacteriana, produção de toxinas, aderência e formação de imunocomplexos 

(MARSHALL, 1976; FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001; GREENE, et al., 2006).  

Durante a fase aguda (leptospiremia) pode ocorrer lesões em diferentes órgãos, 

danos vasculares e respiratórios. Após esse se inicia a fase de leptospirúria em que o 

agente infeccioso permanecerá nos túbulos renais e será eliminado na urina do 

hospedeiro, com uma duração de semanas a meses em animais domésticos e por toda a 

vida em roedores (ETTINGER & FELDMAN, 2004; JORGENS, 2011). 

A imunidade humoral e celular contra a infecção pelas leptospiras é necessária 

para proteção contra a doença, entretanto ao mesmo tempo essa resposta imunológica 

pode contribuir para danos nos tecidos durante a infecção. O hospedeiro infectado sofre 

várias alterações na resposta imune, devido a diversas propriedades bacterianas 

resultando muitas vezes em persistência da infecção e evasão da resposta imunológica 

(ADLER, 2015). 

As espiroquetas patogênicas expressam poucas proteínas na superfície da 

membrana externa, alvos de reconhecimento do patógeno, o que prejudica no 

desenvolvimento de uma resposta imune protetora pelo hospedeiro (HAAKE et al. 

1991; ZUERNER et al., 1991).  Existe também alguns fatores que podem prejudicar a 

expressão dessas proteínas de superfície, como: ferro, temperatura (LO et al. 2006), 

osmolaridade (MATSUNAGA et al. 2007) e detergente suave (HAAKE et al. 1991). 

Essas proteínas (antígenos) também conseguem através de movimento lateral pela 

bicamada lipídica da membrana externa, se libertar de anticorpos ligados em suas 
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superfícies, tornando muitas vezes um fator importante na penetração de tecidos 

(ADLER, 2015). 

O sistema imunológico consegue reconhecer estruturas que são características 

de patógenos microbianos e não estão presentes em células de mamíferos. As 

substâncias dos microrganismos que estimulam uma resposta imune são chamadas de 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). Diferentes microrganismos 

como os vírus, bactérias e fungos expressam diferentes PAMPs, que incluem ácidos 

nucléicos, RNA, DNA, complexos lipídicos, carboidratos, LPS, peptidoglicano, 

proteínas flagelares, entre outras (ABBAS, 2015). A interação de PAMP com os 

receptores específicos do hospedeiro desencadeia uma cascata de sinalização levando a 

ativação de vários fatores de transcrição, que consequentemente ocorre ativação 

transcricional de genes e permite à células ativadas responderem á infecção contra o 

patógeno. Essa interação de receptor e antígeno dá inicio a resposta imune inata 

induzindo expressão de citocinas inflamatórias e quimiocinas e direcionando a resposta 

imune adquirida (ABBAS, 2015). Os receptores do hospedeiro conhecidos como 

receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) que interagem com os PAMPs, 

desencadeam a resposta do hospedeiro à infecção através de uma série de sinais 

intracelulares. Os PRRs se dividem em Receptores semelhantes à Toll (TLRs), Lectinas 

tipo C, Receptores varredores (scavenger), Receptores do tipo NOD (NLRs) e 

Receptores a N-formil Met-Leu-Phe (ABBAS, 2015; ADLER, 2015). 

Existem receptores capazes ainda de reconhecer padrões moleculares 

associados a danos (DAMPs), que são substâncias endógenas produzidas ou liberadas 

por células mortas ou danificadas durante infecções. As interações de PAMPs e DAMPs 

com os receptores do hospedeiro leva a uma cascata de sinalização intracelular que 

desencadeiam resposta imune inata e consequentemente direciona as respostas imune 

adquirida (WILLIAMS et al., 2010; ABBAS, 2015). Dentre os PRRs de 

reconhecimento das leptospiras, os TLRs são mais estudados. Os TLRs são proteínas 

transmembranares que possuem domínios de reconhecimento de padrões extracelulares 

e domínio citoplasmático que transmitem sinais gerados a partir do domínio 

extracelular. A detecção do LPS nas leptospiras envolve os receptores TLR1, TLR2 e 

TLR4, essa interação provoca uma cascata de sinalização intracelular que resulta em 

ativação de proteínas reguladoras de transcrição, incluindo o fator nuclear ƙB (NFƙB), 

proteína ativadora-1 (AP-1) e Sp-1 (PARK et al., 2009; NAPETSCHNIG & WU, 2013). 

Os TLRs mais estudados em relação a leptospira são os TLR2 e TLR4, entretanto existe 
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alguns estudos que mostram que TLR5, TLR8, TLR7 e TLR9 também desempenham 

papel importante no reconhecimento de espiroquetas (ADLER, 2015), TLR1, TLR2 e 

TLR6  podem reconhecer lipoproteínas, TLR5 reconhecimento de flagelinas, TLR8 e 7  

reconhecimento de RNA e TLR9 para DNA CpG não metilado (AKIRA et al., 2006). 

Os Receptores NLRs são um complexo proteico oligomérico, cuja interação 

com o PAMP ou DAMP durante a leptospirose leva a formação de estruturas 

conhecidas como inflamassomas, que levam à ativação de caspase-1 e 

consequentemente ativação de citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-8, 

consequentemente levando dano tecidual no hospedeiro (LEEMANS et al., 2011).  

Receptores de manoses e DC-SIGN (Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion 

molecule-3-Grabbing Non-integrin) também podem estar relacionados no 

reconhecimento de leptospira, uma vez que, a lectina ligadora de manose (MBL) pode 

ser detectada em níveis mais elevados em pacientes com quadro da doença mais grave 

em relação aos casos mais moderados (MIRANDA et al., 2009). As citocinas e 

quimiocinas que são mais produzidas durante a leptospirose em humanos e 

camundongos são as inflamatórias IL-1β, IL-6, MCP-1, TNF-α, GM-CSF (fator 

estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos) e CCL2.  (WANG et al., 2012). 

 Os macrófagos e monócitos fornecem proteção principalmente durante os 

estágios iniciais da infecção, na imunidade inata do hospedeiro. LPS de leptospiras e 

hemolisinas têm a capacidade de ativar macrófagos para a produção de IL-1β, IL-6, IFN 

e TNF-α e estimular a sua capacidade fagocitária. Os anticorpos, através da 

opsonização, também tem um papel importante na eliminação de leptospiras mediada 

por macrófagos (ISOGAI et al., 1990; WANG et al., 2012). 

 Os anticorpos possuem um papel essencial na imunidade protetora contra 

leptospiras, estudos com camundongos deficientes de células B mostram serem mais 

suscetíveis à infecção letal e quando camundongos são incapazes de produzir 

seletivamente células T, conseguiam ser resistentes à infecção (ADLER & FAINE, 

1978). Outro estudo mostrou também a importância dos anticorpos para proteção contra 

a doença, desmonstraram que camundongos poderiam adquirir imunidade através da 

transferência de soro com anticorpo contra leptospiras (BIRNBAUM et al., 1972). 

 O LPS é o antígeno chave da leptospira mais importante para o 

desenvolvimento de anticorpos contra infecção letal, e é independente de sorovar ou 

espécie do hospedeiro, no entanto gera problemas na hora do desenvolvimento de 

vacinas, além de acontecer proteção cruzada induz imunidade de curta duração a 
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imunidade (ADLER, 2015). Outro antígeno da membrana externa, o LipL32 (presentes 

em leptospiras patogênicas) parece ser dispensável em uma infecção e não induz 

anticorpos protetores (MURRAY et al., 2009; LUCAS et al., 2011).  

 Mesmo sendo as células B produtoras de anticorpos como os principais 

protagonistas em uma resposta protetora contra leptospiras, a imunidade mediada pelos 

linfócitos T também tem seu papel em uma resposta imunológica contra a doença. As 

células B são as principais produtoras de IFN-Ɣ no fígado, enquanto que nos rins as 

células T exercem essa liderança (CHASSIN et al., 2009). Camundongos que são 

deficientes de células T apresentam mais danos em tecidos renais, inflamação 

intersticial e infiltrados nodulares, sugerindo uma importância de células T na resposta 

imune em infecção por leptospira. 

 Vários estudos com humanos mostraram que a exposição aos antígenos de 

leptospiras induz uma produção de PBMCs (peripheral blood monocuclear cell), 

principalmente expansão de células TƔδ (KLIMPEL et al., 2003; BARRY et al., 2006). 

Além disso, pacientes suspeitos de leptospirose apresentam elevadas concentrações de 

compostos citotóxicos e quimiocinas que são derivadas de células T e NK (DE FOST et 

al., 2007). 

 Algumas manifestações da leptospirose aguda podem ser consequência da 

própria resposta imunológica do hospedeiro. Existem várias evidências mostrando que 

uma ativação exagerada de inflamassoma, pelo LPS e afluxo de potássio, contribui para 

danos nos tecidos de pulmão e rim (MARIATHASAN & MONACK, 2007; 

VILAYSANE et al., 2010; XIANG et al., 2011). Lesões pulmonares aguda foram 

associadas à expressão elevada de quimiocinas CXCL1 e CXCL6 que promovem a 

migração de PMN, ativação celular e inflamação (LI et al., 2009). 

 Assim como outras bactérias, a leptospira possui mecanismos de evasão do 

sistema imune do hospedeiro. Ela possui várias proteínas com capacidade de se ligar 

aos componentes do sistema complemento e evitar a sua ativação e consequentemente 

dano celular (STEVENSON et al., 2007). Entre as proteínas que tem capacidade de 

ligar ao complemento estão as LigA e LigB (CASTIBLANCO-VALENCIA et al., 

2012). Um estudo, sugere que a grande produção de anticorpos contra o antígeno 

LipL32 pode ser um mecanismo de evasão, servindo para desviar a resposta imune 

longe de alvos que prejudiquem a sobrevivência bacteriana. O antígeno OmpL32 possui 

aminoácidos que alteram seu padrão de metilação de acordo com fatores ambientais 

(ESHGHI et al., 2012), restringindo o acesso de anticorpos a esta proteína, 
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consequentemente, um mecanismo de evasão da opsonização (WITCHELL et al., 

2014). As leptospiras também são capazes de invadir células hospedeiras, como 

macrófagos, e induzir apoptose dessas células (JIN et al., 2009), e a expressão de 

catalase contribui para a sua sobrevivência intracelular (ESHGHI et al., 2012). 

 As leptospiras usam dessa fase intracelular rápida, durante a translocação 

através das camadas celulares como um mecanismo de evasão do sistema imune e 

facilitar a sua entrada e saída na corrente sanguínea, com finalidade de infectar os 

órgãos-alvo. Apesar de ter sido observado in vitro a presença de leptospiras no 

citoplasma de macrófagos e monócitos, não foi encontrada evidências de que estas 

bactérias sejam capazes de se multiplicarem no interior dessas células hospedeiras, ou 

seja, elas podem ser invasivas, mas intracelulares facultativas (BAROCCHI et al., 2002; 

MERIEN et al., 1997). 

O hospedeiro que já teve contato com a leptospira e ainda possuir títulos de 

anticorpos em seu organismo, em uma segunda infecção irá eliminar o microrganismo 

de forma mais eficaz e mais rápida, porém, permanecendo subclinicamente infectado. 

Fato observado, por conta das bactérias conseguirem se multiplicar em diferentes 

tecidos que não possuem capacidade de eliminação adequada (LAPPIN, 2006). 

 

1.6. ROEDORES COMO FONTE DE INFECÇÃO 

Muitos estudos na área de saúde pública e produção animal estão sendo voltados 

para os roedores, principalmente por eles serem importantes reservatórios de 

leptospirose e provocarem grandes perdas econômicas (FRACKER, 1954; TONIN et 

al., 2015). São também os principais contaminadores de alimentos armazenados. Certas 

características do ambiente favorecem o predomínio dos roedores, locais com alimentos 

ou restos de alimentos, ambientes com presença de outros animais que sempre são 

fontes de produção de restos de comida ou os próprios materiais utilizados como cama 

para os mesmos (BEVILACQUA et al., 2004). 

O roedor, além de ser uma fonte de infecção importante, também exerce o papel 

de reservatório das leptospiras e dissemina essas bactérias para o meio ambiente através 

da urina (FAINE, 1982; BENGIS et al., 2005). Os roedores possuem uma capacidade de 

eliminar >10
7
 de leptospiras/ml pela urina sem desenvolver qualquer sinal ou sintomas 

da doença, sendo importante para novas infecções (ATHANAZIO et al., 2008). 

Estudos mostram também que profissionais envolvidos com atividades de 

saneamento em contato direto com elementos de meio ambiente contaminado com urina 
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de roedores apresenta risco considerável de contrair leptospirose (ALMEIDA et al., 

1994).  Um estudo soroepidemiológico mostrou a prevalência de infecção por 

leptospiras na ordem de 11,4% de funcionários de um biotério que estavam em contato 

com excreções predominantemente de roedores (CAPUANO et al., 1986), o mesmo foi 

demonstrado em outro estudo em Detroit, EUA que relata  infecção entre funcionários 

do Departamento de Controle de Roedores (DEMERS et al., 1985). A maioria dos casos 

urbanos se dá por infecção com cepas do sorogrupo Icterohaemorrhagiae que possui 

como reservatório principal o rato doméstico (KO et al., 1999). Além disso, os roedores 

podem ser portadores de vários outros sorovares, fazendo que ambientes onde esses 

animais circulem estejam constantemente contaminados, consequentemente, fonte de 

infecção para outras espécies animais e o homem (SANTA ROSA et al., 1980). Um 

estudo da correlação dos cães com frequência sorológica antileptospírica com roedores 

mostraram uma associação significativa entre os resultados sorológicos e o contato com 

roedores (LOPES et al., 2005). 

 É importante o desenvolvimento e aplicação de métodos para controle e 

prevenção da leptospirose. Estudos ecológicos urbanos para a identificação de espécies 

predominantes de roedores utilizando um teste rápido para identificação de infecção por 

leptospiras poderia auxiliar nas decisões para implementação de medidas de controle da 

doença.  

 

1.7. LEPTOSPIROSE CANINA  

Depois dos roedores, o cão se destaca como a segunda principal fonte de 

infecção para o homem. O cão está presente tanto em local rural quanto urbano, o que o 

torna um grande risco para a disseminação da doença (BROD et al., 2005). A 

leptospirose canina pode apresentar uma variação no polimorfismo clínico. Sendo que 

os sinais clínicos estão diretamente relacionados à idade do animal, sistema 

imunológico, tipo de sorovar infectante, fatores ambientais e também os órgãos que são 

acometidos pela bactéria. O cão infectado pode apresentar doença na forma aguda, 

subaguda e crônica. Em quadro mais brando, os animais podem apresentar febre, 

anorexia, vômitos, desidratação, poliúria, mialgia. Nas infecções mais graves ocorre 

disfunção da coagulação levando a uma coagulação intravascular disseminada e 

leptospiremia maciça que pode resultar em óbito. Boa parte dos cães com a doença 

apresentam formas subclínicas assintomáticas a formas crônicas, resultando em 

insuficiência renal e hepática (ETTINGER; FELDMAN, 2004). 
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A prevalência da leptospirose canina possui um perfil variado de acordo com 

determinadas regiões entre os países, sendo mais presentes em regiões tropicais 

(JOUGLARD & BROD, 2000). Animais infectados podem excretar a bactéria 

persistentemente por toda a vida (HEATH & JOHNSON, 1994). 

O estudo da doença em cães é importante para detectar a presença de 

leptospiras no ambiente e principalmente para o entendimento da ecologia da doença 

(GHNEIM et al., 2007).  Outro ponto crucial é a frequência de cães reagentes para 

diversos sorovares o que gera grandes discussões acerca da necessidade da 

implementação de procedimento para prevenção e diagnóstico da doença (CASTRO, 

2010). Principalmente porque os cães possuem um íntimo contato com o homem, 

dividindo os mesmos espaços físicos, que contribuem para a transmissão e 

disseminação da doença. Portanto, um teste rápido para o diagnóstico da leptospirose 

canina é fundamental para o diagnóstico, tratamento, controle da doença nos animais e 

principalmente prevenção da transmissão da doença para o homem. 

 

1.8. TERAPÊUTICA PARA LEPTOSPIROSE CANINA 

 A conduta terapêutica difere de acordo com o caso, levando sempre em 

consideração a gravidade da infecção e existência ou não de disfunção renal e/ou 

hepática e de outros fatores agravantes (GREENE, 2004). O tratamento dos animais é 

imediato, através de antibióticos, reposição do equilíbrio hidroeletrolítico, hidratação, 

diálise ou transfusão sanguínea (GUIDUGLI, 2000). Os antibióticos mais utilizados são 

doxiciclina, penicilina, ampicilina, amoxicilina, quinolonas e macrolídeos.  As 

formulações e doses podem ser ajustadas para o tratamento da leptospirose canina 

(GOLDSTEIN, 2010). O uso da doxiciclina em alguns estudos apresentou uma melhor 

taxa de sobrevivência dos animais e eliminação da leptospirúria (BROWN et al., 1996; 

KALIN et al., 1999; OLIVEIRA, 2010), entretanto, alguns casos de leptospirose se 

resolvem sem tratamento, o que dificulta a avaliação dos resultados de estudos de 

eficácia terapêutica (GUIDUGLI, 2000). 

 A antibioticoterapia permite a redução da febre e a multiplicação das 

leptospiras no organismo, assim diminui as complicações associadas à doença 

(GREENE, 2013) e consequentemente o estágio de portador renal que os cães podem 

apresentar durante uma remissão dos sinais clínicos após vários meses (ETTINGER, 

2004).  
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 Na leptospiremia são administradas penicilina G ou ampicilina, e quando 

cessado o quadro de vômito esses antibióticos são substituídos por amoxicilina que 

segue como tratamento por duas semanas. Os macrolídeos (eritromicina, azitromicina) 

fluoroquinolonas ou aminoglicosideos podem ser utilizados também no tratamento, 

porém devem ser evitados em cães que apresentem disfunção renal (GREENE, 2004; 

SHERDING, 2008).  

 

1.9. DIAGNÓSTICO 

 Para o diagnóstico da leptospirose são importantes as informações clínico-

epidemiológicas e confirmação utilizando exames laboratoriais. A dificuldade no 

isolamento do agente em amostras biológicas faz com que métodos sorológicos tenham 

sido mais utilizados para a confirmação do diagnóstico da leptospirose. O teste de 

Microaglutinação (MAT) é uma técnica de referência indicada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estabelecida como padrão ouro para diagnóstico de 

leptospirose humana e canina utilizando como antígenos, leptospiras vivas (LEVETT, 

2001).  

 

1.9.1.  Isolamento e cultivo de Leptospira spp. 

 As leptospiras podem ser isoladas de amostras de animais suspeitos, doentes e 

até mesmo de tecidos ou órgãos coletados post-mortem. Amostras de sangue ou líquido 

cefalorraquidiano devem ser coletadas o mais rápido possível após suspeita da doença, 

pois a leptospiremia ocorre na fase aguda da doença. Já amostras de urina podem ser 

utilizadas para cultivo a partir do início da segunda semana, quando as leptospiras já 

não estão disponíveis no sangue (LEVETT, 2001). 

 O cultivo da bactéria pode ser feito em meio líquido, semissólido ou sólido, e 

incubadas a temperatura ideal para seu crescimento, de 28 a 30°C, e acompanhada por 

microscopia de campo escuro rotineiramente durante pelo menos, 8 a 16 semanas para 

confirmação do diagnóstico (GORIS et al., 2013). Mesmo com a rapidez no 

processamento das amostras para não perder a sobrevivência das leptospiras, 

contaminação no cultivo por outros microrganismos pode inibir o crescimento dessas 

bactérias (ADLER, et al., 1986; GULLAND et al., 1996). O meio de cultura mais 

utilizado e o EMJH (Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris), composto de albumina 

séricos bovina (BSA), ácidos graxos complexados a sorbitol como fonte de carbono e 
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podendo ser complementados com soro de coelho levemente hemolisado como fonte de 

ferro, cianocobalamina, e outros nutrientes (FAINE et AL., 1999). 

 

1.9.2. Teste de Microaglutinação (MAT) 

O teste é capaz de detectar anticorpos em amostras biológicas, através da 

reação com suspensões de antígenos vivos de sorovares de leptospiras em diferentes 

sorogrupos. (WHO, 1967).  Essa técnica é considerada específica para identificar 

sorogrupo de leptospiras (FAINE, 1999), porém, quando o interesse é identificar 

sorovares o teste se torna duvidoso pela ocorrência de reações cruzadas (WHO, 1967). 

Para identificar o sorovar infectante é necessário isolamento e identificação da bactéria 

na amostra (GALTON, et al., 1965). 

 O MAT é uma técnica laboriosa que pode levar até mais de duas semanas para 

confirmar o diagnóstico clínico da doença e pode apresentar inespecificidade gerada por 

reação cruzada entre sorovares.  Essa reação de soroaglutinação é mais indicada para 

inquéritos soroepidemiológicos, pois fornece informações dos sorogrupos presentes em 

determinadas populações (LEVETT, 2003). 

 Para realização do MAT, é necessária uma coleção de antígenos com 

representante dos principais sorogrupos patogênicos, principalmente os presentes na 

localidade de ocorrências dos casos (BROD et al., 2005; WHO, 2011). A produção de 

anticorpos geralmente não ocorre na primeira semana da doença, surgindo a 

necessidade de repetir o procedimento com amostras de intervalos de 2 a 4 semanas 

(ETTINGER & FELDMAN, 2004).  Apesar de ser uma técnica de referência para 

diagnóstico da leptospirose, os procedimentos e a interpretação dos resultados são 

complexos (SUBATHRA et al., 2009; MILLER et al., 2011; SYKES et al., 2011; 

SYKES, 2014). 

 

1.9.3. Testes de ELISA 

O principio da técnica de ELISA (do inglês: Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay) consiste na imobilização de antígeno ou anticorpos em uma fase sólida, o 

antígeno utilizado pode ser proveniente de uma célula inteira ou proteínas de interesse.  

Após a imobilização, ocorre a adição de amostra seguida do agente revelador ligado a 

uma enzima. Caso a amostra seja positiva formará um complexo antígeno- anticorpo 

que será revelado com a adição do substrato da enzima, que resultará na formação de 

cor (MCBRIDE et al., 2007; CAVALCANTI et al., 2008). A interpretação do resultado 
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se dá pela leitura da coloração em espectrofotômetro gerando valores de absorbância 

que quando calculados são classificados em amostras negativas ou positivas. 

O procedimento de ELISA pode ser utilizado para distinguir anticorpos IgM e 

IgG anti-Leptospira. Essa técnica é de grande ajuda quando o procedimento de 

aglutinação microscópica apresenta resultados duvidosos, porém, não está facilmente 

disponível, necessita de mão de obra especializada e não é capaz de diferenciar 

sorovares (HARTMAN et al., 1984; LEPTOSPIROSE NO BRASIL, 2009). 

Apesar de alguns fatores estarem relacionados com o aparecimento de 

anticorpos, como tipo de sorovar infectante, tipo de infecção e a espécie afetada, no 

geral os anticorpos surgem de 5 a 10 dias após infecção. Nessa fase da doença os cães 

produzem títulos elevados de IgM com pico máximo entre duas a três semanas e em 

seguida ocorre a redução dos mesmos. O aumento do título de IgG surge duas a três 

semanas após a infecção e um pico máximo anticorpos com cerca de 4 semanas 

(SWANGO et al., 1992; GREENE, 2013).  

 

1.10. TESTES RÁPIDOS DE DIAGNÓSTICO 

 A maioria das técnicas para diagnóstico de leptospirose canina exige a 

disponibilidade de equipamento especializado, laboratório para a análise, manipulação 

de reagentes, treinamento específico, e ainda a demora na obtenção dos resultados 

(GUYATT, et al., 1986; ZHANG et al., 2011). Diante disso, os testes 

imunocromatográficos de fluxo lateral vêm sendo uma ferramenta cada vez mais 

utilizada para auxiliar no diagnóstico de diversas doenças. Suas principais vantagens em 

relação aos outros meios diagnósticos são: obtenção de resultado imediato, baixo custo, 

não necessita de técnicos qualificados, não necessita de equipamentos laboratoriais e 

alcance em locais de difícil acesso (O‟FARRELL, 2009).  

Os testes rápidos auxiliam no diagnóstico de doenças quando os sintomas não 

são claros para um diagnóstico clínico, contribui nas decisões terapêuticas, 

acompanhamentos em vigilância epidemiológica e também para confirmação de um 

diagnóstico baseado em sintomas inespecíficos (PEELING et al., 2006). 

A quantidade de amostras utilizadas nos testes rápidos pode variar, e 

geralmente está relacionada com a finalidade do teste, ou seja, análise de eletrólitos, 

avaliação para verificar consumo de droga, análise da presença de contaminação em 

alimentos, confirmação de gravidez, diagnósticos de diversas doenças, aplicações em 

agriculturas, dentre outras (BELL E PEELING, 2006; WHO, 2010). 
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A OMS desenvolveu ações como a criação de banco de amostras e organismos 

para programas de avaliação de testes rápidos afim de atenderem populações 

acometidas com doenças infecciosas consideradas negligenciadas (WHO, 2010). No 

mercado existe uma necessidade muito grande em desenvolvimento de testes rápidos 

sensíveis e específicos, de fácil execução que forneçam resultados confiáveis para 

diagnósticos das doenças negligenciadas, carência essa que sobrecarrega os serviços de 

saúde pública e programas de controle de doença (RIDLEY, 2006).  

 

1.10.1. Desenvolvimento de teste imunocromatográfico de fluxo lateral para 

diagnóstico 

O desenvolvimento da maioria dos testes rápidos se baseia eu um imunoensaio 

existente, o diferencial da imunocromatografia é a realização da reação antígeno-

anticorpo em uma fase sólida sem a necessidade de aparelho para leitura e interpretação 

dos resultados, garantindo uma sensibilidade e especificidade elevada (HOLLAND E 

KIECHLE, 2005). Apesar da facilidade no uso, o desenvolvimento de um teste 

imunocromatográfico pode se tornar algo complexo, exigindo padronização de 

parâmetros, tais como escolha do melhor antígeno, a concentração, tipo da membrana 

nitrocelulose, tipo dos filtros absorventes, e o formato do teste rápido (lateral flow, 

dipstick, ou dual path platform - DPP) entre outros (MABEY et al., 2004; PAI et al., 

2012). 

Os componentes mais utilizados nos testes imunocromatográficos são 

formados por uma membrana de nitrocelulose com uma extremidade composta por uma 

zona receptora constituída por filtro da amostra e suporte do reagente cromógeno 

(conjugado) e na outra extremidade uma zona de absorção (Figura 2). Os componentes 

se sobrepõem, montados e cortados para encaixe no suporte cassete plástico, que possui 

um receptáculo circular para deposição da amostra e uma janela retangular sobre a área 

de detecção para visualização do resultado (NAKAMURA E KARUBE, 2003; 

TABAKA et al, 2006). 
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Figura 4. Componentes de um teste imunocromatográficos. Desenho esquemático de um teste 

imunocromatográfico (fluxo lateral) montado em cassete plástico, apresentando o filtro para amostra 

posicionado abaixo do receptáculo da amostra, Membrana do conjugado e Filtro absorvente, além da 

membrana de nitrocelulose com as “linhas teste” e “Linha Controle”. MILLIPORE, 2008 (Adaptado). 
   

 Nos testes de fluxo lateral que utilizam antígenos/anticorpos fixos na 

membrana de nitrocelulose, para captura de anticorpos/antígenos específicos presentes 

nas amostras, além de requerer alguns passos importantes para seu desenvolvimento, 

como identificação e isolamento do antígeno/anticorpo de interesse, definição das 

concentrações dos insumos e padronização de todos os componentes do teste, também 

necessitam de estudos para verificar se o alvo está sendo reconhecido de forma 

eficiente, através da utilização de amostras já previamente conhecidas determinando 

assim a sensibilidade e especificidade do teste. Além disso, também é possível definir a 

viabilidade e a capacidade de detecção, estabelecendo os limites mínimos de 

concentração de amostras suficientes para evidenciar o alvo de interesse (LUPPA et al., 

2011; PAI et al., 2012).  

O filtro de amostraé responsável por absorver a amostra juntamente com a 

solução tampão de corrida, promovendo uma distribuição de forma uniforme e 

controlada da amostra sobre o conjugado e a membrana de nitrocelulose. A escolha da 

espessura e gramatura do filtro é um passo muito importante, pois material muito 

espesso reduz a absorção de líquido e material muito fino altera o fluxo da corrida na 

tira de teste afetando a reação antígeno-anticorpo e consequentemente alterando a 

sensibilidade e especificidade do teste (O‟FARRELL, 2009; MILLIPORE, 2015).  
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 As nanopartículas de ouro coloidal, muito utilizadas para testes rápidos, 

possuem em sua superfície uma alta afinidade para proteínas e outras biomoléculas, 

facilitando no desenvolvimento de testes de diagnóstico para diversas aplicações de 

simples utilização (LIU et al., 2011; KAVOSI et al., 2014). O preparo das partículas de 

ouro coloidal se dá pela redução aquosa do ácido tetracloroaúrico (HAuCL4) com 

diferentes agentes redutores. O controle do tamanho das partículas de ouro é 

principalmente influenciado pelo tipo e quantidade do agente redutor, temperatura e a 

agitação (JIN et al., 2005; WANG et al., 2014).  

A união de anticorpos ou antígenos com nanopartículas de ouro coloidal é 

conhecida como conjugado, que deve permitir a formação de imunocomplexo com a 

amostra em teste com base em suas propriedades físico-químicas. Então o conjugado é 

fixado em um suporte do conjugado que apresenta como características, baixa ligação 

não específica a fim de evitar aderência de conjugado e amostras no seu interior e 

manter a esta a estabilidade e liberação homogênea e reprodutível da amostra e 

conjugado. Para tanto, é necessário que o material escolhido para impregnar o 

conjugado seja bloqueado adequadamente. Um bloqueio heterogêneo resultará em 

liberação ineficiente do conjugado (MILLIPORE, 2015). 

 Os tipos de materiais mais utilizados para suporte de conjugado são: poliéster, 

rayons e fibras de vidro (SAJID et al., 2014). A aplicação do conjugado nesses suportes 

pode ser pela imersão do suporte na solução de conjugado ou pela dispersão por “spray” 

através da utilização de seringas com alta precisão, capaz de quantificar microlitros por 

milímetro quadrado de material (O‟FARRELL, 2009). 

 O ouro coloidal conjugado com a molécula de interesse ao se ligar nas linhas 

teste e controle, proverá uma coloração característica da interação antígeno/anticorpo, 

apresentando positividade pela linha teste e validade do teste pela linha controle 

(KARAKUS & SALIH, 2013; SAJID et al., 2014).  

A membrana de nitrocelulose é um dos materiais mais importantes e sensíveis 

no desenvolvimento de um teste de fluxo lateral. Possui uma região analítica de captura 

de proteínas de interesse, definidas como uma linha teste e controle. A capilaridade da 

membrana é algo extremamente importante para seu desenvolvimento, podendo 

influenciar diretamente na sensibilidade do teste (HENDERSON & STEWART, 2002; 

FERREIRA & AVILA 1996; MOURA, 2011). A espessura das linhas de capturas e a 

concentração das moléculas ali fixadas são definidas de acordo com o estudo em 
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questão, levando em consideração principalmente a intensidade de coloração obtida em 

avaliações com amostras positivas (MILLIPORE, 2015).  

O filtro absorvente tem como função absorver e reter o excesso de 

amostra/tampão/conjugado que já ultrapassou toda a zona de teste (membrana de 

nitrocelulose). Além disso, o filtro irá assegurar que o excesso do material não volte 

para zona de teste e assim evitar também resultados falsos positivos (SAJID, et al., 

2014; MILLIPORE, 2015).  

Apesar de não ser obrigatória a utilização de cassetes plásticos em 

determinados testes imunocromatográficos, o seu uso pode facilitar tanto o manuseio do 

teste quanto facilitar a interpretação dos resultados evidenciando as posições da linha 

teste e controle corretamente. Entretanto, um ponto importante a se observar na 

utilização dos cassetes é a pressão exercida na hora do seu fechamento, uma pressão 

inadequada pode provocar o bloqueio do fluxo da amostra através do filtro de amostra 

até a membrana de nitrocelulose (MILLIPORE, 2015).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A leptospirose é uma zoonose de ocorrência mundial tendo suas manifestações 

clínicas no homem muito parecidas a diversos quadros febris hemorrágicas, esse fato 

dificulta muito o diagnóstico, atrasando o tratamento e agravando o prognóstico. 

Portanto, a identificação de infecção em animais para auxiliar na prevenção da doença é 

essencial para eliminar reservatórios das leptospiras em cães e roedores, permitindo 

também o direcionamento para um tratamento adequado e diminuição da taxa de 

letalidade da doença, sendo que o cão e os roedores são importantes animais para o 

controle da doença. O interesse desse trabalho é a busca por métodos de diagnósticos 

mais rápidos, simples e principalmente mais sensíveis e específicos que possam ser 

facilmente disponibilizados para (auxiliar ou direcionar) controle da doença em cães e 

ratos, interrompendo o ciclo de transmissão da doença. 

A ausência de um diagnóstico laboratorial adequado é a principal barreira para a 

implementação de medidas de saúde pública apropriadas para leptospirose humana e 

animal. A terapia antibiótica, quando administrada nos primeiros dias da doença, pode 

prevenir sua progressão e o desenvolvimento de complicações na fase tardia. Para um 

diagnóstico precoce é necessário um teste laboratorial, uma vez que a apresentação da 

doença na fase inicial não é específica. Contudo, os testes disponíveis, que são baseados 

no ensaio de MAT, não apresentam uma sensibilidade adequada para detecção da 

leptospirose na fase aguda. Além disso, o MAT requer amostras de soro pareadas 

(aguda e convalescente) e observação por microscopia de campo escuro da reação de 

aglutinação do soro com leptospiras vivas. Assim, um teste de diagnóstico rápido para 

leptospirose que identifique animais infectados, permitiria estabelecer decisões efetivas 

quanto ao tratamento, terapia e manejo e consequentemente evitar a transmissão da 

doença para humanos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolver protótipos de testes imunocromatograficos de fluxo lateral para 

auxiliar no diagnóstico e controle da leptospirose. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desenvolver protótipos para detecção de infeção subclínica em murinos contra 

antígeno específico das leptospiras patogênicas; 

- Desenvolver protótipos canino para detecção de IgG contra antígeno específico 

das leptospiras patogênicas; 

- Avaliar o desempenho dos protótipos em termos de sensibilidade e 

especificidade com um banco de soros caninos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 
 

4. MÉTODOS 

 

Trata-se de pesquisa exploratória e experimental para desenvolvimento de teste 

rápido para diagnóstico da leptospirose canina. Os experimentos foram realizados em 

plataforma tecnológica implementada no Laboratório de Desenvolvimento e Produção 

de Testes Rápidos (LDPTR)/ Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O desenho utilizado nos protótipos se baseia em um teste imunocromatográfico 

de fluxo lateral para detecção direta de anticorpos específicos, utilizando antígeno 

recombinante, conhecido como rLigBrep, fixado na linha teste da membrana de 

nitrocelulose (NC). Como marcador da ligação antígeno/anticorpo foi utilizado anti-

imunoglobulina conjugada a ouro coloidal. 

 

4.1. PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

O antígeno rLigBrep utilizado para sensibilizar a linha teste dos protótipos, foi 

produzido e otimizado no Laboratório de Pesquisa em Doenças Infecciosas (LPDI) da 

UFPel de acordo com o protocolo Conrad et al., 2017. Utilizando primers específicos e 

através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) foi amplificada uma região 

codificadora do gene selecionado. Os produtos da PCR foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose e o gene de interesse foi clonados pela utilização do 

plasmídeo pAE com enzimas de restrição. Os possíveis clones foram utilizados na 

técnica de “microprep” em placas contendo meio ágar LB e as colônias suspeitas de 

serem recombinantes foram cultivadas em caldo LB com antibiótico para a extração e 

purificação dos DNA plasmidiais utilizando o kit GFX Micro Plasmid Prep (GE 

Healthcare).  Com a confirmação dos clones recombinantes por PCR e análise de 

restrição, o plasmídeo foi utilizado para transformar a cepa de expressão E. coli BL21 

(DE3) Star. Posteriormente um clone foi utilizado para inocular em meio de LB 

contendo antibiótico por 12 à 20h sobre agitação de 200 rpm. Após período de fase 

exponencial e crescimento a cultura foi centrifugada e suspensa em tampão de 

solubilização. 

Para confirmar a expressão da proteína recombinante pelos clones de interesse 

utilizou-se a técnica de SDS PAGE e Westem blot e purificação por cromatografia de 

afinidade utilizando colunas Ni2+ Sepharose HisTrap e o sistema de cromatografia 

AKTA start (GE Healthcare). Posteriormente, a proteína purificada foi dialisada contra 
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tampão fosfato-salino (PBS, pH 7,2) durante a noite a 4 °C. Para determinar a 

concentração da proteína purificada foi utilizando BCA Protein Assay Kit (Pierce, 

USA), com uma curva padrão de albumina sérica bovina (BSA). 

 

4.2. ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA COM SDS (SDS-PAGE) 

 Para avaliar a integridade e a concentração da proteína LigBrep purificada 

recebida no LIAH/UFG, foi realizado eletroforese em gel de poliacrilamida com sódio 

dodecil sulfato (SDS-PAGE) segundo Laemmli (1970) e a proteína corada com azul de 

Coomassie (Coomassie Brillant Blue) pelo método de Blum et al. (1987). O gel de 

resolução foi preparado com 1,6 M de Tris-HCL com pH 8,8, 30% e 0.8% de 

acrilamida/bis-acrilamida respectivamente, 10% (p/v) de dodecil sulfato de sódio 

(SDS), 10% (p/v) de persulfato de amônio (PSA) e 0,11% (v/v) de 

tetrametiletilenodiamina (TEMED). Já o gel de concentração (aplicado sobre o gel de 

resolução) foi preparado com 1M de tris-HCL pH 6,8, 30% e 0.8% de acrilamida/bis-

acrilamida respectivamente, 10% (p/v) de SDS, 10% (p/v) de PSA e 0,8% (v/v) de 

TEMED. 

 O tampão de amostra 5X foi preparado com 10% (m/v) de SDS, 10 mM de beta-

mercapto-etanol, 20% (v/v) de Glicerol, 0,2 M de tris-HCL com pH de 6,8 e 0,05% 

(m/v)de azul de bromophenol. A amostra foi preparada com o tampão de corrida 5X e 

aquecida por 5 min à 95 °C. A corrida das proteínas (amostra e marcador) foi realizada 

submersa em tampão de corrida (25 mM de tris-HCL pH 8,8, 200 mM de glicina e 1% 

(v/v) de SDS). O tempo de corrida da amostra no gel de concentração foi de 30 minutos 

a 80 volts e depois 60 minutos a 100 volts no gel de resolução. 

 Para a visualização das bandas no gel foi realizado coloração com a solução de 

Coomassie Blue e solução descorante. Utilizamos 2µl do antígeno LigBrep na 

concentração de 1,0 µg/µL, que possui peso molecular de ~54 kDa, e como padrão 

molecular foi utilizado o Precision Plus Protein Standards All Blue/BIO-RAD 

(Lote:#161-0373) que contém bandas com peso molecular de 10 a 250 kDa.         

 

4.3. ELISA  

  O procedimento de ELISA foi realizado segundo protocolo LPDI com algumas 

adaptações. Placas de poliestireno de fundo chato NUNC Polysorp (Thermo Scientific) 

foram sensibilizadas com antígeno rLigBrep diluído em solução de tampão carbonato-

bicarbonato com pH 9,6, e incubadas overnight a 4°C.  
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 As placas foram lavadas com PBS-Tween 0,1% e bloqueadas com PBS-Twen e 5% 

leite em pó, por 1h a 37 °C. As amostras foram distribuídas na placa em duplicatas na 

diluição 1:100 e incubadas à 37°C por uma hora. Para revelar a reação antígeno 

anticorpo, adicionou-se 50 µL de anti-dog IgG (Rockland) conjugado com peroxidase 

na diluição de 1:30.000. Após incubação a 37°C por uma hora, foram adicionados 50 

µL de substrato TMB (3,3‟,5,5‟-Tetramethylbenzidine) por 15 minutos ao abrigo da luz.  

A reação foi interrompida com adição de 50 µL de ácido sulfúrico 2,5 N. A leitura dos 

resultados foi realizada a 450 nm em leitora de ELISA. O cut-off de 0.150 foi calculado 

através da média das DO mais duas vezes o desvio padrão.  

 

4.4. AMOSTRAS 

  O LPDI da UFPel possui um banco de soros caninos já caracterizado através de 

MAT e ELISA. Os soros foram caracterizados como positivo ou negativo para 

leptospirose utilizando como teste padrão ouro, o MAT. Deste banco foram liofilizadas 

5 amostras de soros positivos e 10 de soros negativos para leptospirose. Para verificar se 

os índices de anticorpos permaneceram os mesmos de antes da liofilização foi realizado 

o procedimento de ELISA comparando os resultados obtidos com os resultados do 

LPDI/UFPel antes da liofilização. Os protótipos canino desenvolvidos foram 

enviados e testados no LPDI/UFPel utilizando 10 amostras positivas e 10 amostras 

negativas. O critério para escolha das amostras baseou-se nos resultados de ELISA do 

LPDI/UFPel, sendo selecionadas amostras que apresentaram densidade ótica (D.O.) 

ordem decrescente de modo a representar todo o espectro de positividade, incluindo 

também valores próximos do cut-off de ELISA. 

 Para a padronização da concentração de antígeno na linha teste, do protótipo para 

detecção de infecção em camundongos, foi utilizado ascite anti-rLigBrep, produzido em 

camundongo na UFPel. 

 

4.5. IMUNOCROMATOGRAFIA DE FLUXO LATERAL  

 A metodologia utilizada no desenvolvimento do teste foi adaptada daquela 

descrita por Peng et al (2007). A proteína recombinante de leptospira (LigBrep) foi 

imobilizada na linha teste como molécula de detecção de anticorpos específicos na 

amostra de soro dos animais infectados. Este complexo de antígeno-anticorpo será 

detectado pela anti-imunoglobulina conjugada ao ouro coloidal que deverá formar uma 

banda colorida na linha teste. O excesso de conjugado migrará através da membrana até 
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a linha controle (proteína A), visualizado também pela presença de uma banda colorida. 

Assim uma amostra positiva apresenta duas linhas, uma linha teste e outra linha 

controle, enquanto que uma amostra negativa apresentará somente a linha controle.  

 

4.5.1. Preparo de ouro coloidal 

Nanopartículas de ouro coloidal de 40 nm foram produzidas seguindo protocolo 

confidencial padronizado no LIAH/IPTSP/UFG. A partir do cloreto áurico adicionado 

aos parâmetros necessários como citrato de sódio, temperatura, agitação e tempos de 

espera foi obtido ouro coloidal com partículas de 20 nm, utilizado para o preparo de 

partículas de 40 nm. Para cada etapa de produção das partículas de ouro foram 

realizadas leituras em espectrofotômetro no intervalo de 400 à 600 nm (função de 

escaneamento óptico passo a passo) e no leitor de Nanopartículas (Zetasizer Malvern®), 

para confirmar a integridade, qualidade e tamanhos adequados das partículas.  

 O ouro coloidal adequado para a conjugação deve estar com pico de leitura entre 

524 e 526 nm e absorbância de 1,2 e 1,3 O.D., quando lido no espectrofotômetro, e 

porcentagem acima de 90% do total de partículas com tamanho médio entre 38 e 42 nm. 

 

4.5.2. Preparo de conjugado 

As nanopartículas de ouro coloidal produzidas foram conjugadas a anticorpos 

anti-imunoglobulina seguindo protocolo padronizado no LIAH/IPTSP/UFG. A 

quantidade do anticorpo utilizado na conjugação foi determinada de acordo com 

protocolo in house e adicionadas ao ouro coloidal sobre tempo, agitação e pH adequado. 

Reagentes específicos e necessários no processo de conjugação foram preparados antes 

e ao decorrer do procedimento de conjugação, após algumas etapas de centrifugação foi 

obtido um precipitado de partículas de ouro ligadas aos anticorpos. Para análise da 

qualidade da conjugação foi realizado leitura no espectrofotômetro no intervalo de 450 

à 650 nm. O conjugado considerado adequado deveria ter a absorbância com valores 

entre 528 a 530 nm e O.D. de aproximadamente 0,3. 

 

4.5.3. Bloqueio da microfibra de vidro e impregnação do conjugado 

Para a distribuição do conjugado foi necessário realizar o bloqueio das folhas de 

microfibra de vidro para evitar ligações inespecíficas e consequentemente ineficiência 

do teste. Para preparo da solução de bloqueio foi utilizado Trizma Sigma® (Lote 

31K54339), BSA Sigma® (Lote SLBK0462V), Tween 20 (Lote 822184) e água Milli-
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Q. As folhas foram imersas na solução de bloqueio em recipiente de superfície 

retangular plana, completando com solução de bloqueio para as folhas ficarem 

completamente submersas e em agitação por 1 hora. Para secagem das folhas foi 

utilizado estufa a 37°C e posteriormente, foram cortadas em tiras de 5mm. 

 Para a distribuição do conjugado nas tiras de microfibra de vidro, foi utilizado o 

aparelho XYZ Airjet 3050 Dispenser®, no sistema AirJet®, que permite distribuição 

uniforme nas tiras que utilizamos na montagem do teste como Conjugate Pad.  

 

4.5.4. Preparo da membrana de nitrocelulose e seus componentes  

Considerando o tempo necessário para ocorrer a formação do complexo 

antígeno/anticorpo/conjugado e a passagem pelas linhas teste e controle, utilizamos 

membrana NC de diversas espessuras, o filtro de amostra 1662 e papel absorvente C048 

ambos da Millipore. Utilizamos a plataforma BioJet Lines (BioDot) de dispersão para 

sensibilizar a linha teste e controle nas membranas de NC, com precisão e quantidade 

de microlitros por milímetro quadrado controlada. O antígeno LigBrep foi testado em 

diversas concentrações e na linha controle foi utilizado Proteína A (Sigma). 

 

4.5.5. Montagem dos cards e plataforma do teste rápido  

No cartão onde se encontra fixada a membrana de NC, o filtro absorvente foi 

posicionado sobreposto 1mm na membrana de NC pelo lado da linha controle, em 

seguida foi sobreposto o filtro de amostra 1mm sobre a tira do conjugado, ambas pelo 

lado da linha teste. Posteriormente sobre a membrana montada foi aplicada uma pressão 

com ajuda de um rolo manual, para certificar que todos os componentes estejam 

alinhados e fixo adequadamente. 

 Os cartões montados foram cortados no aparelho guilhotina da BioDot, 

obtendo tiras testes com largura de 0,5 cm. As tiras foram colocadas adequadamente 

sobre os cassetes plásticos e passados por uma esteira que exerce pressão adequada para 

o fechamento. O fechamento correto dos testes garante o bom funcionamento, pois 

pressões exercidas de forma inadequadas inviabilizam a corrida adequada da amostra e 

tampão. 

 

4.5.6. Execução do teste e interpretação do resultado 

Foram testadas quantidades de 5, 10, e 20 μL de amostra com 130 μL de tampão 

para iniciar o fluxo do teste. Neste procedimento observa-se o fluxo através de uma 
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linha de coloração rubi movendo-se em direção das linhas teste e controle.  A leitura 

dos resultados foi realizada visualmente após dez minutos. 

O resultado do protótipo é validado se houver coloração da linha controle. 

Quando a linha teste corar o teste é positivo, indicando a captura de anticorpo anti-

leptospira na amostra pelo antígeno rLigBrep fixado na linha teste, a visualização da 

reação se dá pela coloração do conjugado de anti-imunoglobulina com ouro coloidal. O 

resultado negativo é indicado pela ausência da linha teste e presença somente da linha 

controle. A ausência da linha controle invalida o teste em qualquer situação (BÜHRER-

SÉKULA et al., 2003).  

 

4.5.7. Desenvolvimento de um protótipo murino  

 As fases do desenvolvimento visaram definir: (1) a melhor membrana de NC, (2) 

a concentração do antígeno rLigBrep na membrana de NC, (3) a concentração do 

conjugado, (3) a quantidade de amostra,  (4) o tempo de corrida do teste e (5) a 

plataforma de teste (6) o tempo para leitura do resultado. 

 Para o desenvolvimento do protótipo murino (Figura 5), foi conjugado ouro 

coloidal de 40 nm com anticorpos anti-imunoglobulina murino polivalente (Rockland). 

O conjugado foi dispersado pelo aparelho XYZ Airjet 3050 Dispenser®, no sistema 

AirJet®, em tiras de microfibras de vidro em quatro concentrações de C1, C2, C3 e C4 

ul/cm. 

 Na montagem dos cards, utilizamos três espessuras de membrana de NC HF: M1, 

M2 e M3 sensibilizadas com quatro concentrações L1, L2, L3 e L4 ug/ml do antígeno 

rLigBrep na linha teste, papel de filtro A e papel absorvente B. Os modelos dos cassetes 

utilizados foram o “Plastic housing cassettes 5mm da BIOSIGMA” e o cassete plástico 

Dual Path Plataform (DPP®) da Chembio. 

 A amostra utilizada foi soro hiper imune murino, nas quantidades de 5, 10 e 20 µL 

testadas juntamente com 130µL de tampão de corrida para a sua diluição e um correto 

fluxo em direção a zona de linha teste e controle. Os tempos de corrida foram anotados 

e a leitura dos resultados foi realizada visualmente após 10 e 20 minutos.  
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 Figura 5: Desenho do protótipo utilizando insumos murino. 

 

4.5.8. Desenvolvimento de um protótipo canino 

De acordo com os resultados obtidos na padronização do protótipo murino, 

pudemos escolher concentrações e componentes mais adequados para o 

desenvolvimento do protótipo caninos (Figura 6). Utilizamos membranas de NC HF M2 

(Millipore) para a sensibilização da linha teste utilizando concentrações de L4 µg/µL do 

antígeno rLigBrep.  

 
Figura 6: Desenho do protótipo utilizando insumos canino 
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 Nanopartículas de ouro coloidal (40 nm) foram utilizadas para o preparo de dois 

lotes de anticorpos conjugados policlonal de cabra anti-IgG F(c) canino da marca 

Rockland. Os lotes de conjugados produzidos foram nomeados como lote 01 e lote 02 e 

testados em duas concentrações C1 e C2 ul/cm. Dois protótipos caninos foram 

montados com cassetes da BIOSIGMA, com as duas concentrações combinadas com os 

dois lotes de conjugado. Para cada protótipo foram testadas 10 amostras positivas e 10 

amostras negativas em duplicata na UFPel. 

Na tentativa de melhorar a capacidade de detecção, um segundo anticorpo 

policlonal, de coelho anti-IgG F(c) canina da marca Jackson, foi utilizado para o 

preparo de um novo conjugado, nas mesmas concentração C1 ul/cm e com concentração 

do antígeno na linha testes de L4 ug/ul. Esse protótipo foi testado em duplicata nas 

mesmas 10 amostras positivas testadas anteriormente, e também com 10 amostras 

negativas.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA COM SDS (SDS-PAGE) 

O antígeno rLigBrep apresentou bandas características, com valores próximos de 

54 kDa, adicionados 2µL do antígeno na concentração testada de 1,0 µg/µL (Figura 7).  

Figura 7. Gel de poliacrilamida a 8%, corado com Coomassie blue.  Seta vermelha: antígeno 

rLigBrep. 

 

5.2. ELISA 

A presença de anticorpos IgG contra o antígeno rLigBrep foi avaliado nas 15 

amostras (soro canino) liofilizadas recebidas no LDPTR-UFG para avaliar a qualidade 

das amostras após liofilização e ressuspenção em água Mili-Q, capacidade de 

antigenicidade e concordância de resultado. 

Observamos que todas as amostras mantiveram os resultados fornecidos pela 

UFPel após o processo de liofilização e ressuspenção, exceto a amostra identificada 

como 3799, onde anteriormente foi considerada positiva e pelo resultado de ELISA 

realizado no LDPTR-UFG foi classificada como negativa (gráfico 01).  
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Gráfico 01. Resultados de ELISA e classificação das 15 amostras de acordo com a presença de 

anticorpos contra o antígeno rLigBrep. Seta verde: Amostra positiva em MAT e ELISA 3799 

teve resultado abaixo do cut-off . 
 

5.3. IMUNOCROMATOGRAFICA DE FLUXO LATERAL 

5.3.1. Produção de ouro coloidal 

Foram produzidas partículas de 22 nm de diâmetro com intensidade de 97,2% 

(Figura 8), a absorbância dessas partículas de ouro de 20 nm ficou com D.O. de 0,966 a 

519 nm (Figura 9), portanto, partículas adequadas para a produção de ouro a 40 nm. 

Na produção de ouro coloidal com partículas de 40 nm, obtivemos 94,6% das 

partículas com 40,64 nm (Figura 10) e D.O. de 1,241 no comprimento a 525,9nm 

(Figura 11). 
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Figura 8. Resultado da Leitura do tamanho das partículas de ouro coloidal de 20 nm no leitor 

Zetasizer Malvern® da FARMATEC. 

 

 
Figura 9. Resultado da Leitura do ouro coloidal de 20 nm em espectrofotômetro. 
 

 

 

 
Figura 10. Resultado obtido na produção de partículas de ouro coloidal de 40 nm, leitor 

Zetasizer Malvern® da FARMATEC. 
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Figura 11. Resultado obtido na produção do ouro coloidal de 40 nm em espectrofotômetro. 

 

5.3.2. Protótipo utilizando insumos murinos 

5.3.2.1.  Conjugado de ouro coloidal à anti-imunoglobulina murino 

 Quando avaliado o desempenho do conjugado observamos que a melhor 

concentração do ouro coloidal conjugado à anti-imunoglobulina polivalente foi C1 

ul/cm, apresentando resultados compatíveis com a classificação das amostras. 

Entretanto, as concentrações C2, C3 e C4 ul/cm apresentaram positividade na linha 

teste com amostras negativas e utilizando apenas tampão de corrida do teste.  

 Altas concentrações de ouro coloidal sem anticorpos conjugados também 

foram testadas utilizando apenas tampão de corrida como amostra, observamos ligações 

nas linhas teste e controle, sendo que quanto mais concentrado o ouro livre estava maior 

foi a intensidade de coloração apresentada (Figura 12).  

 
Figura 12. Ligação inespecífica do ouro coloidal livre na linha teste e controle utilizando 

apenas ouro coloidal sem anticorpos conjugado. 
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5.3.2.2. Escolha da concentração do antígeno rLigBrep 

 De todas as concentrações do antígeno (L1, L2, L3, L4 e L5 µg/µL) utilizadas 

para sensibilizar a linha teste do protótipo murino, a que apresentou melhor resultado, 

observado no reconhecimento do conjugado, foi a de L4 µg/µL (Figura 13). A 

concentração de L5 µg/µL apresentou ligações inespecíficas quando testado apenas com 

tampão de corrida como amostra (Figura 14). 

 
. Figura 13. Avaliação de diferentes concentrações do antígeno rLigBrep sensibilizado na linha 

teste 

 

 
Figura 14. Ligação inespecífica com antígeno rLigBrep na concentração L5 µg/µL utilizando 

apenas tampão de corrida como amostra 
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5.3.2.3. Padronização da membrana de NC 

 Foram testados três tipos de membrana de nitrocelulose da Millipore (HF M1, 

HF M2 e HF M3), a membrana HF M1 permitiu uma corrida mais rápida da 

combinação conjugado, tampão e amostra, apresentando assim resultado em menos 

tempo, a membrana HF M2 apresentou um tempo de corrida médio, e a HF M3 foi a 

que apresentou um tempo de corrida mais longo. Em relação a sensibilidade, a diferença 

de capilaridade entre as membranas, permitiu um melhor resultado na intensidade de 

coloração na membrana HF  M3 (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Comparação da sensibilidade em diferentes membranas de nitrocelulose, utilizando 

soro hiperimune murino como amostra, e o antígeno rLigBrep na concentração L2.  

 

5.3.2.4. Escolha da concentração da amostra 

 A intensidade de coloração da linha teste diminuiu com o aumento da 

quantidade da amostra. Das quantidades de amostra testadas a que apresentou resultado 

satisfatório foi de 5 µL (Figura 16).  
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Figura 16. Comparação de diferentes quantidades de amostra necessária para o protótipo 

murino 

 

5.3.2.5. Avaliação dos modelos de cassetes 

  Não houve diferença de resultados na utilização da metodologia da plataforma 

do teste rápido da Bio-Manguinhos (DPP) e o cassete BIOSIGMA (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Comparação da plataforma DPP (Bio-Manguinhos) e o cassete BIOSIGMA 

 

 

5.3.3. Protótipo utilizando insumos caninos 

5.3.3.1. Avaliação do protótipo canino 

 Não houve diferença entre os lotes 01 e 02 de conjugados (Rockland) 

produzidos. A melhor concentração de conjugado de ouro coloidal a anti-

imunoglobulina utilizada IgG canina nos dois lotes de conjugado foi de C1 ul/cm. 
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Quando testamos C2 ul/cm nos dois lotes utilizando somente tampão como amostra, o 

teste apresentou resultado falso positivo devido ao excesso de conjugado.  

Para os dois lotes de conjugado com anticorpo da Rockland testados, obtivemos 

resultados concordantes nos 10 soros negativos testados. Dos 10 soros positivos 

testados, apenas 5 apresentaram positividade nos dois lotes do protótipo com anticorpo 

policlonal de cabra anti-IgG F(c) canino da Rockland (gráfico 02), com uma 

positividade de 50% (Figura 18). As amostra 3496, 5178, 354, 4025 e 4816 

apresentaram resultados discordantes dos observados pelas técnicas ELISA e MAT 

realizados na UFPel. 

O protótipo utilizando anticorpo policlonal de coelho anti-IgG F(c) canina da 

Jackson permitiu um aumento na positividade do teste, o resultado positivo foi 

confirmado em 9 das 10 amostras, demostrando melhora na intensidade de coloração 

em relação ao protótipo anterior (Gráfico 2). Por outro lado, 8 das 10 amostras 

negativas para leptospirose canina, apresentaram uma coloração tênue na linha teste. 

 
Figura 18. Comparação de duas amostras positivas para leptospirose canina testadas nos 

protótipos desenvolvidos com anticorpos da Rockland e Jackson conjugado ao ouro coloidal. 
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Gráfico 02. Comparação da intensidade de coloração obtida na leitura de protótipos caninos 

produzidos com diferentes conjugados, anti-IgG canino da Rockland e anti-IgG canino da 

Jackson, testados em amostras positivas para leptospirose em ELISA e MAT. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 A leptospirose é uma doença de grande repercussão na saúde pública, gera 

elevados custos em internações hospitalares, possui sinais e sintomas iniciais que 

podem ser confundidos com outras doenças e a demora no diagnóstico pode levar ao 

agravo da doença. A maior parte da transmissão de leptospirose para o homem ocorre 

através da urina de animais doentes/ portadores, dentre os animais o cão se destaca 

como a segunda principal fonte de infecção para o homem. A proximidade dos cães 

com o homem contribui com a transmissão e disseminação da doença.   

 O método de diagnóstico MAT é demorado levando até mais de duas semanas 

para confirmação do diagnóstico clínico da doença, podendo apresentar 

inespecificidade. Um teste específico é fundamental para o direcionamento do 

tratamento, tomadas de decisões, controle da doença e principalmente prevenção da 

transmissão da doença para o homem. A proteína rLigBrep apresentou em ELISA 

resultados dentro dos critérios para ser considerada no desenvolvimento de teste de 

diagnóstico, onde na fase convalescente o teste deve ter no mínimo 90% de 

sensibilidade e especificidade (McBRIDE et al., 2005). Em estudo para diagnóstico de 

leptospirose canina por ELISA indireto foi observado que a rLigBrep apresentou 

sensibilidade e especificidade de 87% (IC95: 80,6-93,2%) e 100% (IC95: 98,7-100%), 

respectivamente. Quando utilizada a curva ROC para determinar o valor de cut-off os 

valores aumentaram, sendo sensibilidade de 99,2% (IC95: 95,7-99,9%) e especificidade 

de 95,5% (IC95: 91,3-98,1%) (GONÇALVES, 2017).  Desse modo, um teste rápido 

utilizando o antígeno rLigBrep, específico para detectar anticorpos contra leptospiras 

patogênicas, talvez possa auxiliar no diagnóstico correto da leptospirose.  

 No desenvolvimento de protótipos de testes rápidos existem alguns parâmetros 

importantes que devem ser otimizados afim de melhorar o desempenho do teste. A 

concentração do antígeno é algo que pode ser modificada para melhorar a sensibilidade 

de um teste rápido. No protótipo murino observamos que a intensidade de coloração 

aumentou gradativamente de acordo com o aumento da concentração do antígeno 

rLigBrep sensibilizado na linha teste, chegando ao um limite de concentração ideal (L4) 

para a sua utilização no protótipo desenvolvido. 

 No protótipo murino, a utilização da membrana de nitrocelulose HF M3 

demostrou melhor resultado, porém não muito superior à membrana HF M2. No 
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desenvolvimento de testes rápidos normalmente utilizamos a membrana M2 portanto na 

tentativa de não alterar a linha de produção, esta membrana foi utilizada nos dois 

primeiros protótipo desenvolvidos, canino e murino. Após a primeira avaliação do 

protótipo canino observamos que talvez o uso da M3 aumente a sensibilidade do teste e 

futuros experimentos deverão ser realizados. 

  Os resultados mostraram que o aumento gradativo da intensidade de coloração 

ocorreu com o aumento da concentração do rLigBrep na membrana. No protótipo 

canino utilizando a anti-IgG da Rockland observamos que o teste começou a apresentar 

positividade quando sensibilizamos a membrana com rLigBrep na concentração L4. 

Nas 10 amostras positivas testadas, 50% apresentaram resultado positivo. Em contraste, 

no protótipo utilizando a anti-IgG da Jackson observamos aumento na positividade e na 

intensidade de coloração, confirmando positividade em 9 das 10 amostras caninas 

positivas para leptospirose em ELISA e MAT. Porém, uma coloração tênue foi 

observada na linha teste quando utilizamos amostras caninas negativas, indicando que a 

concentração de rLigBrep e do conjugado podem estar elevados. Portanto, para 

melhorar o desempenho dos protótipos, o uso da membrana M3 e novas concentrações 

de antígeno e conjugado deverão ser testados.  

Outra tentativa para melhorar a sensibilidade destes protótipos, é a utilização do 

sistema biotina/estreptavidina, já utilizado por vários fabricantes de testes rápidos no 

mercado. A BioMérieux por exemplo, possui testes para doenças como hepatites e HIV 

que utilizam esse sistema estreptavidina-biotina. É um sistema que permite detectar 

pequenas quantidades de antígenos e aumenta a intensidade de coloração das linhas 

teste e controle (HENDRICKSON, 2017). Hendrickson e colaboradores (2017) 

mostraram a amplificação do sinal das reações antígeno/anticorpo, conjugando as 

nanopartículas de ouro coloidal à estreptavidina, uma proteína produzida pela bactéria 

Streptomyces avidinii que contém 4 sítios de ligação para a biotina. O conjugado ouro 

coloidal-estreptavidina liga-se ao anticorpo previamente biotinilado promovendo assim 

agregação dos marcadores observada pela ampliação na intensidade de coloração da 

linha teste do protótipo. (OLIVER, 2009; HENDRICKSON, 2017).  

Os protótipos estudados não foram avaliados para determinar a sensibilidade e 

especificidade pois ainda não estão otimizados. Porém, apesar dos resultados não terem 

sido em concordância com os obtidos em ELISA e MAT, não foi definido se proteína 

rLigBrep pode ser utilizada no desenvolvimento de um teste imunocromatográfico 
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rápido para diagnóstico de leptospirose canina e como marcador de infecção por 

leptospiras em roedores. 
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RESUMO 

A leptospirose é uma zoonose causada por espiroquetas patogênicas do gênero 

Leptospira. A doença pode progredir para falência renal aguda (Síndrome de Weil) e 

síndrome hemorrágica pulmonar severa (SPHS), com taxa de mortalidade > 50%. A 

maior incidência da doença ocorre em populações mais carentes, ligada a deficiências 

em saneamento básico agravando-se em períodos de chuvas constantes e enchentes. Os 

roedores e os cães são os principais transmissores da doença. Portanto, meios que 

permitam a identificação de infecção por lepstospira em cães e roedores é essencial para 

permitir ações de controle, diminuindo a taxa de infecção no meio ambiente e 

consequentemente auxiliando na prevenção da doença nos humanos. O objetivo desse 

estudo foi desenvolver protótipos de testes imunocromatograficos de fluxo lateral para 

auxiliar no diagnóstico e controle da leptospirose. O desenho utilizado nos protótipos se 

baseiam em um teste imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção direta de 

anticorpos específicos, utilizando antígeno recombinante rLigBrep fixado na linha teste 

da membrana de nitrocelulose. Como marcador da ligação antígeno/anticorpo foram 

utilizado nanoparticulas deouro coloidal de 40 nm conjugados a anti-imunoglobulina 

murina polivalente para o protótipo murino, anticorpo policlonal anti-IgG F(c) canino 

da Rockland e anticorpo policlonal anti-IgG F(c) canino da Jackson para os protótipos 

caninos. Os protótipos caninos foram testados com 10 amostras positivas e 10 amostras 

negativas confirmadas em MAT e ELISA para leptospirose canina. A intensidade de 

coloração dos resultados foi registrada em escala entre 0 a 3. As especificações dos 

materiais e concentrações do protótipo murino serviram de base para o desenvolvimento 

do protótipo canino. No protótipo canino utilizando conjugado Rockland, 5/10 amostras 

positivas apresentaram intensidade de coloração 1. Com o protótipo canino, utilizando 

conjugado Jackson, nas 9/10 amostras positivas a intensidade de coloração variou de 1 a 

3. Entre resultados das amostras negativas 8/10 apresentaram uma coloração tênue na 

linha teste, indicando a necessidade de reduzir a concentração de antígeno e/ou 

conjugado no teste. Os protótipos estudados não foram avaliados para determinar a 

sensibilidade e especificidade pois ainda não apresentaram resultados semelhantes aos 

obtidos em ELISA e MAT. Portanto, não foi definido se proteína rLigBrep pode ser 
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utilizada no desenvolvimento de um teste imunocromatográfico rápido para diagnóstico 

de leptospirose canina e como marcador de infecção por leptospiras em roedores. 

 

Palavras-chave: Leptospirose, Testes rápidos, Imunocromatografia. 

 

INTRODUÇÃO 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição ubíqua, causada por uma bactéria 

patogênica pertencente ao gênero Leptospira, que possui formas espiraladas (LEVETT, 

2001; COSTA et al., 2015).  É uma doença de grande repercussão na saúde pública que 

gera elevados custos em internações hospitalares com alto índice de letalidade (WHO, 

2003; JORGE et al.,2015). Na agropecuária causa grandes impactos econômicos, com 

altas taxas de mortalidade dos rebanhos, abortos, natimortos, infertilidade e redução na 

produção de leite (BHARTI et al. 2003) resultando em elevado prejuízo para os 

produtores e para a economia dos países acometidos (FAINE et al. 1999; PICARDEAU, 

2013).  

A maior incidência da leptospirose ocorre em populações carentes, 

principalmente em países em desenvolvimento e regiões tropicais, onde existem 

deficiências em saneamento básico, situação que é agravada em períodos de chuvas 

constantes favorecendoa transmissão para humanos (MCBRIDE et al., 2005). 

A maior parte da transmissão de leptospirose para o homem ocorre através da 

urina de animais doentes/portadores (reservatórios), em que as leptospiras usam a pele e 

mucosas do homem e de outros animais como porta de entrada e se multiplicam 

rapidamente no espaço vascular sanguíneo chegando a produzir lesões em órgãos e 

tecidos em hospedeiros suscetíveis (CASTRO, 2010; ADLER, 2015). Durante a fase 

aguda da doença (leptospiremia), podem ocorrer lesões em diferentes órgãos, danos 

vasculares e respiratórios. Em seguida se inicia a fase de leptospirúria, processo em que 

o agente infeccioso permanecerá nos túbulos renais e são eliminados na urina do 

hospedeiro. Esse processo geralmente durasemanas podendo chegar a meses em animais 

domésticos e em roedores, por toda a vida (ETTINGER & FELDMAN, 2004; 

JORGENS, 2011). 

As leptospiras possuem membrana dupla com presença de lipopolissacarídeo 

(LPS) que se assemelham a bactérias Gram negativas. As proteínas da membrana 

externa das leptospiras estão em interação com hospedeiro e são importantes para 

entendimento da virulência e patogenicidade das espiroquetas (ADLER, 2015). Além 

disso, sua membrana externa contém fosfolipídeos, lipoproteínas e porinas, que 
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permitem a troca de solutos entre o espaço periplasmático e o meio ambiente (CULLEN 

et al., 2004; FAINE et al., 1999; KO et al., 2009).  A análise da sequência genômica dos 

isolados de Leptospira spp. tem possibilitado a identificação de novos alvos candidatos 

ao desenvolvimento de testes diagnósticos. Atualmente, estudos celulares e moleculares 

têm focado em fatores de mobilidade bacteriana, LPS, proteínas de membrana externa 

(outer membrane proteins-OMPs) e fatores de virulência (WANG et al., 2007). As 

proteínas Lig (Leptospiral Immunoglobulin-like) são proteínas de superfície com alta 

massa molecular, altamente conservadas e também envolvidas no mecanismo de 

patogenicidade da Leptospira spp.  Foram descritos três genes dentro do genoma de 

Leptospira que pertencem à mesma família: LigA, LigB e LigC (PALANIAPPAN et 

al., 2002). O polipeptídeo LigBrep é formado da região N-terminal quase idêntica de 

LigA e LigB, ou seja, possui repetições em tandem com aproximadamente 90 resíduos 

de aminoácidos apresentando 97,9% de identidade nos domínios repetitivos de suas 

porções N-terminal (CRODA et al., 2007; MCBRIDE, 2009; FORSTER, 2013; 

CONRAD, 2017). 

O roedor além de ser uma importante fonte de infecção, também exerce o papel 

de reservatório das leptospiras e dissemina essas bactérias para o meio ambiente através 

da urina (FAINE, 1982; BENGIS et al., 2005). O cão se destaca como a segunda 

principal fonte de infecção para o homem e está presente tanto em local rural quanto 

urbano, o que o torna um grande risco para a disseminação da doença (BROD et al., 

2005). O estudo da doença em cães e roedores é importante para detectar a presença de 

leptospiras no ambiente e principalmente para o entendimento da ecologia da doença 

(GHNEIM et al., 2007).  Outro ponto crucial é a existência de cães reagentes para 

diversos sorovares, gerando grandes discussões acerca da necessidade da 

implementação de procedimento para prevenção e diagnóstico da doença (CASTRO, 

2010). Principalmente porque os cães possuem um íntimo contato com o homem, 

dividindo os mesmos espaços físicos, que contribuem para a transmissão e 

disseminação da doença. Desse modo, um teste rápido utilizando o antígeno rLigBrep, 

específico para detectar anticorpos contra leptospiras patogênicas, talvez possa auxiliar 

no diagnóstico correto da leptospirose. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória e experimental para desenvolvimento de 

protótipos de testes rápidos para diagnóstico de leptospirose canina. A proteína 
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recombinante de leptospira (LigBrep), isolada e produzida através da Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) e clonagem utilizando plasmídeo específicos foi utilizada como 

agente de captura nos protótipos de teste rápido por immuocromatografia. A 

metodologia utilizada no desenvolvimento do teste foi adaptada da descrita por Peng et 

al. (2007). O rLigBrep foi imobilizada na linha teste como molécula de detecção de 

anticorpos específicos na amostra de soro dos animais infectados. 

Nanopartículas de ouro coloidal de 40 nm foram produzidas seguindo protocolo 

confidencial padronizado no LIAH/IPTSP/UFG. Para confirmação do tamanho e 

integridade das partículas de ouro produzidas foram realizadas leituras em 

espectrofotômetro com intervalo de 400 à 600 nm e no leitor de Nanopartículas 

(Zetasizer Malvern®). Seguindo protocolo confidencial no LIAH/IPTSP/UFG, os 

anticorpos foram conjugadas ao ouro coloidal. Foi realizado leitura no 

espectrofotômetro com intervalo de 450 à 650 nm. Os conjugados foram impregnados 

em tiras de microfibra de vidro bloqueadas utilizando   Trizma Sigma®. A impregnação 

foi realizada no XYZ Airjet 3050 Dispenser®. Em cartões de nitrocelulose da Millipore 

apresentando porosidade HF 90, HF 135 e HF 180, o antígeno LigBrep  e a Proteina A 

(Sigma) foram impregnados na linha teste e controle respectivamente, utilizando a 

plataforma de dispersão BioJet Lines (BioDot). Os cartões foram montados 

posicionando o filtro absorvente sobreposto na membrana de NC pelo lado da linha 

controle, o filtro de amostra sobre a tira do conjugado, ambas pelo lado da linha teste. 

Os cartões montados foram cortados em tiras de 0,5 cm na guilhotina da BioDot. As 

tiras foram montadas em cassetes plásticos da BIOSIGMA. Para verificar possível 

aumento da intensidade de coloração nos resultados foi também utilizada a plataforma 

Dual Path Plataform (DPP®) da Chembio, 

Foram testadas quantidades de 5, 10, e 20 μL de amostra com 130 μL de tampão 

para iniciar o fluxo do teste. A leitura dos resultados foi realizada visualmente após dez 

minutos. O resultado do protótipo é validado se houver coloração da linha controle. 

Quando a linha teste corar o teste é positivo, indicando a captura de anticorpo anti-

leptospira na amostra pelo antígeno rLigBrep fixado na linha teste, a visualização da 

reação se dá pela coloração do conjugado de anti-imunoglobulina com ouro coloidal. O 

resultado negativo é indicado pela ausência da linha teste e presença somente da linha 

controle. A ausência da linha controle invalida o teste em qualquer situação (BÜHRER-

SÉKULA et al., 2003).  
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  Para o desenvolvimento do protótipo murino o conjugado foi disperso em quatro 

concentrações de 6, 12, 18 e 24µl/cm. Na montagem dos cards, utilizamos três 

espessuras de membrana de NC HF: HF 90, HF 135, HF 180, sensibilizadas com quatro 

concentrações L1, L2, L3 e L4 ug/ml do antígeno rLigBrep na linha teste, papel de filtro 

e papel absorvente. A amostra utilizada foi soro hiper imune murino, nas quantidades de 

5, 10 e 20 µL testadas juntamente com 130µL de tampão de corrida para a sua diluição 

e um correto fluxo em direção à „zona‟ de linha teste e controle. Os tempos de corrida 

foram anotados e a leitura dos resultados foi realizada visualmente após 10 e 20 

minutos. Os modelos dos cassetes utilizados foram o “Plastic housing cassettes for 

stripof 5mm da BIOSIGMA” e o cassete plástico Dual Path Plataform (DPP®) da 

Chembio. 

Para o desenvolvimento do protótipo canino utilizamos membranas de NC HF 

135 (Millipore) em diversas concentrações do antígeno rLigBrep.  O conjugado do 

anticorpo policlonal de cabra anti-IgG F(c) canino da Rockland e do anticorpo 

policlonal, de coelho anti-IgG F(c) canina da Jackson foram testados utilizando 

amostras de soro canino definidas por ELISA e MAT na Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), 10 amostras positivas e 10 amostras negativas.  

A leitura dos resultados dos testes foi considerada positiva quando as linhas teste 

e controle apresentaram coloração. O resultado foi considerado negativo quando o teste 

apresentou coloração somente a linha controle. Os resultados foram registrados pela 

intensidade de coloração observada sendo 0 para negativo e de 1 a 3 para positivo. 

 

RESULTADOS 

Protótipo utilizando insumos murinos 

 No protótipo murino utilizados anti-imunoglobulina murino polivalente da 

Rockland conjugado com ouro coloidal a concentração que melhor apresentou resultado 

satisfatório foi a de 6µl/cm. A positividade foi observada no protótipo quando a 

membrana de nitrocelulose foi sensibilizada com altas concentrações de rLigBrep, a 

melhor foi L4 µg/µL (Fig.1). 
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Figura 1. Avaliação de diferentes concentrações do antígeno rLigBrep sensibilizado na linha teste. 

 

 Entre as três membranas de nitrocelulose da Millipore testadas a membrana 

que permitiu um melhor resultado na intensidade de coloração foi a Millipore HF 180. 

Não houve diferença de resultados na utilização da metodologia da plataforma do teste 

rápido da Bio-Manguinhos (DPP) e o cassete BIOSIGMA. 

 A intensidade de coloração da linha teste diminuiu com o aumento da 

quantidade da amostra e a opção escolhida foi de 5 µl (Figura 2).  

 

Figura 2. Comparação de diferentes quantidades de amostra necessária para o protótipo murino. 

 

Protótipos utilizando insumos caninos 
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O protótipo, nas 5/10 amostras positivas em ELISA e MAT apresentaram 

resultado positivo nos dois lotes do protótipo desenvolvido utilizando anticorpo 

policlonal anti-IgG F(c) canino da Rockland conjugado ao ouro coloidal (gráfico 01).  

No protótipo utilizando anticorpo policlonal anti-IgG F(c) canino da Jackson, 9 

das 10 amostras caninas positivas para leptospirose em ELISA e MAT foram positivas, 

demostrando uma melhora também na intensidade de coloração (Figura 03) em relação 

ao protótipo anterior (Gráfico 01). Das amostras negativas testadas 8/10 apresentaram 

uma coloração tênue na linha teste. 

 

 

Gráfico 01. Comparação da intensidade de coloração obtida na leitura de protótipos caninos produzidos 

com diferentes conjugados, anti-IgG canino da Rockland e anti-IgG canino da Jackson, testados em 

amostras positivas para leptospirose em ELISA e MAT. 

 

Figura 03. Comparação de duas amostras positivas para leptospirose canina testadas nos protótipos 

caninos desenvolvidos com diferentes anticorpos conjugados ao ouro coloidal. 
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DISCUSSÃO 

A leptospirose é uma doença de grande repercussão na saúde pública, gera elevados 

custos em internações hospitalares, possui sinais e sintomas iniciais que podem ser 

confundidos com outras doenças e a demora no diagnóstico pode levar ao agravo da 

doença. A maior parte da transmissão de leptospirose para o homem ocorre através da 

urina de animais doentes/ portadores, dentre os animais o cão se destaca como a 

segunda principal fonte de infecção para o homem. A proximidade dos cães com o 

homem contribui com a transmissão e disseminação da doença.   

 O método de diagnóstico MAT é demorado levando até mais de duas semanas 

para confirmação do diagnóstico clínico da doença, podendo apresentar 

inespecificidade. Um teste específico é fundamental para o direcionamento do 

tratamento, tomadas de decisões, controle da doença e principalmente prevenção da 

transmissão da doença para o homem. A proteína rLigBrep apresentou em ELISA 

resultados dentro dos critérios para ser considerada no desenvolvimento de teste de 

diagnóstico, onde na fase convalescente o teste deve ter no mínimo 90% de 

sensibilidade e especificidade (McBRIDE et al., 2005). Em estudo para diagnóstico de 

leptospirose canina por ELISA indireto foi observado que a rLigBrep apresentou 

sensibilidade e especificidade de 87,0% (IC95: 80,6-93,2%) e 100% (IC95: 98,7-100%), 

respectivamente. Quando utilizada a curva ROC para determinar o valor de cut-off os 

valores aumentaram, sendo sensibilidade de 99,2% (IC95: 95,7-99,9%) e especificidade 

de 95,5% (IC95: 91,3-98,1%) (GONÇALVES, 2017).  Desse modo, um teste rápido 

utilizando o antígeno rLigBrep, específico para detectar anticorpos contra leptospiras 

patogênicas, talvez possa auxiliar no diagnóstico correto da leptospirose.  

 No desenvolvimento de protótipos de testes rápidos existem alguns parâmetros 

importantes que devem ser otimizados afim de melhorar o desempenho do teste. A 

concentração do antígeno é algo que pode ser modificada para melhorar a sensibilidade 

de um teste rápido. No protótipo murino observamos que a intensidade de coloração 

aumentou gradativamente de acordo com o aumento da concentração do antígeno 

rLigBrep sensibilizado na linha teste, chegando ao um limite de concentração ideal (L4) 

para a sua utilização no protótipo desenvolvido. 

 No protótipo murino, a utilização da membrana de nitrocelulose HF M3 

demostrou melhor resultado, porém não muito superior à membrana HF M2. No 
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desenvolvimento de testes rápidos normalmente utilizamos a membrana M2 portanto na 

tentativa de não alterar a linha de produção, esta membrana foi utilizada nos dois 

primeiros protótipo desenvolvidos, canino e murino. Após a primeira avaliação do 

protótipo canino observamos que talvez o uso da M3 aumente a sensibilidade do teste e 

futuros experimentos deverão ser realizados. 

  Os resultados mostraram que o aumento gradativo da intensidade de coloração 

ocorreu com o aumento da concentração do rLigBrep na membrana. No protótipo 

canino utilizando a anti-IgG da Rockland observamos que o teste começou a apresentar 

positividade quando sensibilizamos a membrana com rLigBrep na concentração L4. 

Nas 10 amostras positivas testadas, 50% apresentaram resultado positivo. Em contraste, 

no protótipo utilizando a anti-IgG da Jackson observamos aumento na positividade e na 

intensidade de coloração, confirmando positividade em 9 das 10 amostras caninas 

positivas para leptospirose em ELISA e MAT. Porém, uma coloração tênue foi 

observada na linha teste quando utilizamos amostras caninas negativas, indicando que a 

concentração de rLigBrep e do conjugado podem estar elevados. Portanto, para 

melhorar o desempenho dos protótipos, o uso da membrana M3 e novas concentrações 

de antígeno e conjugado deverão ser testados.  

Outra tentativa para melhorar a sensibilidade destes protótipos, é a utilização do 

sistema biotina/estreptavidina, já utilizado por vários fabricantes de testes rápidos no 

mercado. A BioMérieux por exemplo, possui testes para doenças como hepatites e HIV 

que utilizam esse sistema estreptavidina-biotina. É um sistema que permite detectar 

pequenas quantidades de antígenos e aumenta a intensidade de coloração das linhas 

teste e controle (HENDRICKSON, 2017). Hendrickson e colaboradores (2017) 

mostraram a amplificação do sinal das reações antígeno/anticorpo, conjugando as 

nanopartículas de ouro coloidal à estreptavidina, uma proteína produzida pela bactéria 

Streptomyces avidinii que contém 4 sítios de ligação para a biotina. O conjugado ouro 

coloidal-estreptavidina liga-se ao anticorpo previamente biotinilado promovendo assim 

agregação dos marcadores observada pela ampliação na intensidade de coloração da 

linha teste do protótipo. (OLIVER, 2009; HENDRICKSON, 2017).  

Os protótipos estudados não foram avaliados para determinar a sensibilidade e 

especificidade pois ainda não estão otimizados. Porém, apesar dos resultados não terem 

sido em concordância com os obtidos em ELISA e MAT, não foi definido se proteína 

rLigBrep pode ser utilizada no desenvolvimento de um teste imunocromatográfico 
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rápido para diagnóstico de leptospirose canina e como marcador de infecção por 

leptospiras em roedores. 
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