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 RESUMO 

 
 
GONÇALES, A. P. Avaliação de vacinas antileptospirose. Relação entre o teste 
de inibição de crescimento de leptospiras in vitro e o teste de desafio em 
hamsters. [Evaluation for leptospirosis vaccine. Relation between in vitro growh 
inibition test and potency tests in hamsters]. 2008. 96 f. Dissertação (Mestrado em 
Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 
 

Foi investigada a existência da correlação entre o teste padrão de potência de 

bacterinas antileptospiras e o teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro. 

Os ensaios foram realizados, em hamsters machos, isoladamente segundo a 

bacterina comercial (A ou B) antileptospirose empregada. Foram comparados a 

proteção conferida pelas bacterinas e os níveis de anticorpos neutralizantes, 

respectivamente obtidos nos teste de desafio e inibição de crescimento de 

leptospiras in vitro (ICL). O protocolo de imunização adotou duas aplicações de 0,25 

mL das bacterinas, puras e suas diluições, pela via subcutânea com o intervalo de 

15 dias. Os desafios foram realizados após 15 dias da segunda dose com 0,2 mL de 

culturas vivas dos sorovares Canicola (bacterina A e B) ou Pomona (somente 

bacterina A), os óbitos por leptospirose foram registrados e, os animais 

sobreviventes foram submetidos a eutanásia no 21° dia de observação e a condição 

de portador renal foi investigada por cultivos de tecido renal em meio de Fletcher. Os 

animais destinados ao teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro foram 

sacrificados no mesmo dia em que se realizou o desafio dos animais submetidos ao 

teste de potência. As colheitas de sangue foram efetuadas assepticamente por 

punção intracardíaca. Constatada individualmente a esterilidade dos soros foram 

constituídos os pools com quantidades iguais de soro por animal e subgrupo (n=5). 

No teste de potência de bacterinas para ambas as estirpes a DL50 foi superior a 

diluição 10-9 do controle do inóculo de desafio, os animais foram desafiados com a 

diluição 10-6. O número de animais sobreviventes ao desafio e a proteção contra a 

infecção renal variou de acordo com a bacterina empregada e sua concentração. Os 

resultados do teste de desafio com as bacterinas antileptospirose A e B situaram-se 

dentro dos parâmetros exigidos, sendo as bacterinas aprovadas segundo o critério 

de avaliação internacional. A diluição 1:800 das duas bacterinas testadas 
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recomendada pelas normas internacionais não foi capaz de proteger contra o estado 

de portador renal de leptospiras. Os hamsters imunizados com as bacterinas 

apresentaram anticorpos neutralizantes em níveis superiores ao de aglutininas. A 

comparação do desempenho das bacterinas testadas para os sorovares Canicola 

e/ou Pomona, segundo sua concentração, por meio das proporções de animais 

sobreviventes ao teste de desafio e a média dos títulos de anticorpos neutralizantes, 

estabeleceu que o título de anticorpos neutralizantes igual ou superior a 1,0log10 

como correspondente ao nível de aprovação de bacterinas no teste de potência.  

 

Palavras-chave: Leptospirose animal. Hamsters. Vacinas. Teste de potência. Teste 

de inibição de crescimento in vitro. 

 

 



 14

ABSTRACT 
 
 
GONÇALES, A. P. Evaluation for leptospirosis vaccine. Relation between in 
vitro growh inibition test and potency test in hamsters. [Avaliação de vacinas 
antileptospirose. Relação entre o teste de inibição de crescimento de leptospiras in 
vitro e o teste de desafio em hamsters]. 2008. 96 f Dissertação (Mestrado em 
Medicina Veterinária)- Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

 

It was investigated the existence in hamsters of correlation between the 

standard potency test of bacterins antileptospires and the in vitro leptospires growth 

inhibition test. The assays were performed, in male hamsters, separately according 

to the commercial (A and B) animal antileptospirosis bacterin used. The quality of the 

bacterins and the level of neutralizing antibodies were compared, respectively 

obtained in the challenge test and the in vitro leptospires growth inhibition test (ICL). 

The potency test with challenge, performed with serovars Pomona and Canicola, was 

modified from the protocol of The United States Agriculture Department. The 

immunization schedule employed two 0,25 mL of bacterins, pure and with dilutions, 

by subcutaneous route with 15-day interval. The challenge was performed after 15 

days from the second dose with 0,2 mL of alive cultures from serovars Canicola 

(bacterins A and B) or Pomona (only bacterin A), the deaths by leptospirosis were 

registered and on the 21st observation day the survivors were sacrificed and the 

condition of renal carrier was investigated by culture of renal tissue for leptospires 

isolation in Fletcher medium. The animals destined to the in vitro leptospire growth 

inhibition test were sacrificed on the same day the potency assay with challenge was 

performed on the other group of hamsters. The blood samples were collected 

aseptically by intracardiac puncture. Once the sterility of each serum was verified the 

pools were formed with equal amounts of serum per animal and subgroup (n=5). The 

bacterins potency tests, for both strains, resulted in a higher DL50 for the dilution 10-9 

of the challenge inoculum control, the animals were challenged with the dilution 10-6. 

The number of surviving animals to the challenge and the protection against renal 

infection varied according to the bacterin used and its concentration. The results of 

the potency tests with challenge using the bacterins antileptospirosis A and B were 

within the required standards, being therefore approved according to the international 
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evaluation criteria. The dilution 1:800, for both bacterins tested, which is 

recommended by international criteria was not capable of protecting against the 

condition of leptospires renal carrier. Hamsters immunized with the bacterins showed 

neutralizing antibodies in higher titers in comparison to agglutinating antibodies. The 

comparison of the performance of the tested bacterins with the sorovars Canicola 

and/or Pomona, according to its concentration, by the proportions of surviving 

animals to the challenge assay and the average of the neutralizing antibodies titers, 

established a neutralizing antibodies titer equal or higher than 1,0log10 corresponding 

with the bacterins level of approval in the potency assay. 

 

Key words: Animal leptospirosis. Hamsters. Vaccines. In vitro growh inibition test and 

potency test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A leptospirose é uma zoonose doença ou infecção naturalmente 

transmissível entre os animais vertebrados e o homem, mundialmente 

distribuída, causada por espiroquetas pertencentes ao gênero Leptospira.  

 

Nos bovinos e suínos a leptospirose é considerada uma das principais 

doenças da esfera reprodutiva, causando principalmente abortamentos, 

infertilidade, esterilidade ou nascimentos de produtos fracos, debilitados e 

queda na produção de leite. 

 

A vacinação é o método mais comumente utilizado para a prevenção da 

leptospirose animal, pois estimula a imunidade humoral de forma a impedir a 

manifestação dos sinais clínicos e a reduzir impacto econômico da doença. 

 

Os distúrbios reprodutivos provocados pela leptospirose nas espécies 

produtoras de alimentos de origem animal como bovinos, suínos e bubalinos, 

indicam que medidas preventivas devem ser tomadas com vistas a proteção 

dos rebanhos contra a leptospirose, dentre elas deve ser analisada a 

intensificação do uso da utilização de bacterinas que contenham estirpes 

isoladas no País. 

 

As bacterinas antileptospirose atualmente disponíveis no mercado 

brasileiro são culturas de leptospiras inativadas associadas a adjuvantes, 

compostas por até sete sorovares escolhidos entre os mais freqüentes de 



 25

determinada região. A intensidade e duração da imunidade conferida por estas 

bacterinas são variáveis e pouco conhecidas. Algumas observações 

constataram proteção contra a doença, mas não contra o estado de portador 

renal. 

 

O teste de potência de bacterinas antileptospiras preconizado pelo 

United States Department of Agriculture (1997), consiste em um ensaio 

realizado em hamsters com desafio praticado com estirpes de leptospiras 

dotadas de patogenicidade para estes animais, o que, no entanto, não ocorre 

com todas as estirpes isoladas, mesmo quando são realizadas passagens 

sucessivas nestes animais. Uma alternativa para que esse impasse venha a 

ser contornado é a realização de ensaios in vitro que dispensem o uso de 

estirpes de leptospiras virulentas e também os animais de laboratório 

(hamsters). 

 

O teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro avalia os níveis 

de anticorpos neutralizantes protetores presentes no soro sanguíneo de 

animais vacinados, os quais não apresentam relação direta com os de 

anticorpos aglutinantes revelados pelo teste clássico de soroaglutinação 

microscópica. 

 

A despeito do teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro ter 

sido empregado em diversos experimentos, ainda não foi realizado o estudo da 

correlação entre os resultados obtidos com procedimento e o teste oficial de 

potência de vacinas antileptospiras, de modo a ser estabelecido um limiar de 
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anticorpos neutralizantes que permita validar a qualidade da bacterina 

antileptospiras, o que constitui objeto do presente trabalho.  

 



 27

2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi investigar a possibilidade do teste de 

inibição de crescimento de leptospiras in vitro ser empregado como alternativa 

para o teste padrão de potência de vacinas efetuado com desafio em hamsters 

(Mesocricetus auratus). 

  

 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

- Verificar o nível de proteção de bacterinas comerciais empregando-se 

o teste de potência de vacinas e o teste de inibição de crescimento in vitro. 

 

- Determinar o nível de aglutininas séricas antileptospiras contra os 

sorovares Canicola e Pomona em hamsters vacinados com bacterinas 

comerciais antileptospirose. 

 

- Determinar o nível de anticorpos inibidores do crescimento de 

leptospiras in vitro no soro de hamsters vacinados com bacterinas comerciais 

antileptospirose.  

 

- Avaliar o nível de proteção das bacterinas comerciais antileptospirose 

contra o estabelecimento da condição de portador renal. 
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- Estabelecer o limiar de anticorpos neutralizantes em hamsters 

vacinados com bacterinas antileptospirose que corresponda ao nível de 

aprovação no teste de potência com desafio nestes animais. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A leptospirose é uma zoonose, doença ou infecção naturalmente 

transmissível entre os animais vertebrados e o homem (CÔRTES, 1993; 

COLEMEN, 2000), de curso agudo a crônico que afeta diversas espécies de 

animais domésticos, silvestres e os seres humanos. É causada por bactérias, 

espiroquetas pertencentes à Ordem Spirochetales, família Leptospiraceae 

(JONSON; FAINE, 1984). As leptospiras são móveis, aeróbias, com 0,1 a 0,2 

µm de diâmetro por seis a 20 µm de comprimento, com curvatura em forma de 

gancho em uma ou nas duas extremidades (MYERS, 1985), altamente 

sensíveis a ambientes secos, pH ácido e temperaturas extremas (FAINE et al., 

1999). 

 

A importância da leptospirose em animais de produção está 

principalmente relacionada à queda da fertilidade e produtividade dos rebanhos 

acometidos. No caso de animais domésticos, de companhia, o prejuízo se dá 

principalmente devido a se manifestar como uma doença aguda com óbitos por 

insuficiência hepática e renal (FAINE, 1982; ALVES et al., 1996). 

 

O critério de classificação das leptospiras até o ano de 1989 

denominado sensu lato (BARANTON et al., 1995; BROWN; LEVETT, 1997; 

FAINE et al., 1999), dividiu o gênero leptospira em duas espécies, Leptospira 

interrogans, compreendendo todas as estirpes patogênicas; e Leptospira 

biflexa, reunindo as estirpes saprófitas isoladas do meio ambiente. A 
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diferenciação era feita pela capacidade da espécie saprófita crescer na 

temperatura de 13°C, na presença de 8-azaguanina (225 µg/mL) e pela 

incapacidade de formar células esféricas na presença de NaCl 1M (LEVETT, 

2001). Nesta classificação com base nas características dos antígenos do 

envelope externo de natureza lipopolissacarídea foram estabelecidos os 

sorogrupos e sorovares de leptospiras patogênicas e saprófitas, sendo estes a 

unidade taxonômica do gênero (FAINE et al., 1994; LEVETT, 2001).  

 

Com o advento dos métodos que comparam a homologia do DNA a 

classificação antigênica das leptospiras tem sido substituída pela genômica, 

também denominada sensu stricto, onde espécies incluem todos os sorovares 

de L. interrogans e L. biflexa. A heterogenicidade genética foi demonstrada em 

1987 por Yasuda, Steigerwalt e Sulzer (1987) por hibridização de DNA, 

conduziram a definição de 16 espécies (genomoespécies): Leptospira 

interrogans, Leptospira borgpetersenii, Leptospira weilli, Leptospira noguchii, 

Leptospira santarosai, Leptospira kirschneri, Leptospira fainei, Leptospira 

inadai, Leptospira meyeiri, Leptospira biflexa, Leptospira wolbachii, Leptospira 

alexandri (RAMADASS et al., 1990, 1992; BRENNER et al., 1999; FAINE et al., 

1999; LEVETT, 2001). Nesta classificação, duas estirpes são consideradas 

como pertencentes à mesma espécie genômica se (1) os ácidos 

desoxirribonucléicos forem 70% ou mais relacionados entre si, a uma 

temperatura ótima de reassociação de 55°C; (2) se os ácidos 

desoxirribonucléicos forem 60% ou mais relacionados entre si a uma 

temperatura estringente de reassociação de 70°C; e (3) se os ácidos 
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desoxirribonucléicos relacionados entre si apresentarem 5% ou menos de 

bases não pareadas (RAMADASS et al., 1992; WOO et al., 1997). 

 

A leptospirose está mundialmente distribuída, mas a sua ocorrência é 

maior nos países de clima quente que temperado, devido principalmente à 

maior sobrevida das leptospiras em ambientes quentes e úmidos. A doença é 

sazonal, com incidência de pico ocorrendo no verão ou no outono nas regiões 

de clima temperado ou durante as estações de chuva nas regiões quentes. 

Esta infecção considerada como reemergente em alguns países, ocorre na 

forma de surtos em seres humanos e animais e está associada a períodos de 

alta pluviosidade, presença de roedores, mamíferos silvestres e domésticos, 

bem como águas represadas em ambientes com altas concentrações de 

animais (PLANK; DEAN, 2000). Embora o homem seja susceptível a um 

grande número de variantes sorológicas de leptospiras, a leptospirose humana 

é dita como acidental (SULLIVAN, 1974; ACHA; SZYFRES, 2003), mas em 

situações particulares também são observados surtos epidêmicos (ACHA; 

SZYFRES, 2003). Muitos surtos de leptospirose humana resultam do contato 

com águas, solos, pastos e gêneros alimentícios contaminados pela urina de 

reservatórios (MICHNA, 1969). 

 

A ocorrência de leptospirose animal está diretamente relacionada às 

condições epidemiológicas, dependendo, principalmente, da população de 

reservatórios silvestres e da população de animais susceptíveis, ou seja, 

animais não vacinados e expostos a um meio ambiente contaminado (BOLIN, 

2003; ELLIS, 1984). 
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A epidemiologia da leptospirose para uma região específica pode ser 

sumarizada como alta freqüência de infecção por sorovares adaptados a 

determinadas espécies domésticas e baixa freqüência de infecção por 

sorovares adaptados a outras espécies, dando origem a infecções acidentais 

(HATHAWAY, 1981). Radostis et al. (2000), referem que usualmente os 

sorovares são adaptados aos hospedeiros naturais que favorecem a sua 

persistência no meio ambiente. Os hospedeiros de manutenção dos sorovares 

Hardjo, Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola e Grippotyphosa são, 

respectivamente, bovinos e bubalinos, suínos, roedores sinantrópicos, caninos 

e roedores silvestres e marsupiais. 

 

As portas de entrada para as leptospiras invadirem o organismo dos 

hospedeiros vertebrados são a pele lesada ou íntegra e membranas mucosas 

(SULLIVAN, 1974; MYERS, 1985; FAINE et al., 1999). A capacidade de 

sobreviverem e se multiplicarem nos tecidos são os maiores componentes de 

virulência (FAINE et al., 1999). Após a invasão, percorrem as vias linfáticas e 

sanguíneas atingindo o fígado, onde se multiplicam por aproximadamente uma 

semana. Em seguida ocorre a fase de leptospiremia com estágio febril e 

subseqüente produção de anticorpos, facilitando a eliminação de leptospiras do 

tecido por fagocitose (MYERS, 1985).  

 

Nos animais que sobrevivem à fase aguda da leptospirose, os 

microrganismos persistem em pequenas quantidades em certos locais de 

privilégio imunológico sequestrados do sistema imune: túbulos contornados 
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renais, sistema nervoso central, câmara anterior dos olhos e trato reprodutivo 

(FAINE et al., 1999; O’KEEF, 2002; SARAZÁ; VAZCAÍNO, 2002). A ausência 

de fagócitos na urina permite a multiplicação das leptospiras nos túbulos 

contornados renais formando microcolônias, que podem ser eliminadas 

(leptospirúria) por dias a anos. Tal fato explica a existência de portadores 

renais, fator primordial na epidemiologia da leptospirose, onde a transmissão 

ocorre por exposição a urina dos animais infectados ou ambiente contaminado 

(PLANK; DEAN, 2000; ACHA; SZYFRES, 2003; KOIZUMI; WATANABE, 2005). 

A forma direta freqüentemente acontece, entre os animais, por transmissão 

venérea ou transplacentariamente. Provavelmente, o contágio direto é o 

mecanismo mais importante para a manutenção da leptospirose em um 

rebanho (ELLIS, 1984). 

 

O contágio indireto da leptospirose ocorre pela exposição do animal 

susceptível a um ambiente contaminado. As leptospiras permanecem viáveis 

no meio ambiente, principalmente quando este oferece condições favoráveis, 

tais como temperatura, a umidade excessiva e o pH próximo à neutralidade. A 

sobrevivência das leptospiras na urina bovina diluída em água fresca foi de 35 

dias e em solo úmido saturado com urina por seis meses (SMITH et al., 1994). 

 

A leptospirose acarreta elevados prejuízos econômicos para a pecuária, 

pois o seu principal impacto é o comprometimento reprodutivo dos animais de 

interesse econômico como bovinos, ovinos e suínos (VASCONCELLOS et al., 

1997). Está importância foi ressaltada por Faine et al. (1999), pois a presença 
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de leptospiras nos rebanhos redunda na queda dos níveis de produção e 

produtividade. 

 

Os sinais clínicos apresentados por bovinos infectados por leptospira 

são variados e dependem do sorovar infectante e da susceptibilidade do 

hospedeiro. Geralmente os animais jovens são mais gravemente afetados que 

os adultos (ELLIS, 1999; OLIVEIRA et al., 2000). Os problemas reprodutivos 

mais freqüentes são abortamentos, que normalmente ocorrem no terço final da 

gestação (BOLIN et al., 1989a,b; LEONARD et al., 1992), infertilidade, 

ocorrência de natimortos e retenção placentária, participando como uma das 

grandes responsáveis pela baixa produtividade da pecuária nacional e mundial 

(GIVENS, 2006). Nas vacas o envolvimento das glândulas mamárias resulta na 

queda brusca da produção de leite e flacidez do úbere (LILENBAUM; SOUZA, 

2003). 

 

O controle da leptospirose envolve a aplicação de medidas que incluem 

a identificação das fontes de infecção, efetuada por meio de exames 

laboratoriais, o tratamento de animais infectados (antibioticoterapia), a 

drenagem do excesso de água no ambiente e a imunização sistemática dos 

susceptíveis, com vacinas inativadas que contenham os sorovares de 

leptospiras presentes na região (GUIMARÃES et al., 1983; FAINE et al., 1999;). 

 

O diagnóstico da leptospirose pode ser realizado por diferentes métodos 

laboratoriais baseados na detecção direta ou indireta do agente ou do seu 

material genético (SANTA ROSA, 1970; FAINE et al., 1999). A soroaglutinação 
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microscópica com antígenos vivos (SAM) é o método de referência 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde (FAINE et al., 1999), tanto 

para o diagnóstico sorológico humano quanto animal (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2003). Este teste é baseado principalmente na reação entre 

antígenos encontrados na superfície das leptospiras e anticorpos produzidos 

contra tais antígenos (BALDWIN et al., 1987). Os antígenos vivos utilizados 

nessa reação são provenientes de culturas de estirpes padrão, mantidas em 

meio líquido de Stuart, Ellinghausen ou similares. Estas culturas devem estar 

livres de contaminantes e de auto-aglutinação. As coleções de antígenos 

utilizadas devem conter pelo menos um representante por sorogrupo e se 

possível, estirpes locais (FAINE et al., 1982, 1999). 

 

O método que permite o diagnóstico definitivo da leptospirose é o 

isolamento do microrganismo, proporcionando a identificação do sorovar 

infectante com possibilidades de estudos epidemiológicos e profiláticos 

(VASCONCELLOS, 1987; FAINE et al., 1999). Entretanto, as técnicas de 

isolamento são demoradas e trabalhosas, sendo restritas a poucos 

laboratórios. O rápido processamento das amostras, a utilização de meios de 

cultura que satisfaçam as exigências nutricionais das leptospiras, o uso de 

antibióticos para o controle de bactérias contaminantes e as técnicas de 

diluição aumentam as chances de isolamento (THIERMANN, 1984a). 

 

No que concerne às vias de transmissão, especial cuidado deve ser 

tomado no sentido de eliminar-se o excesso de água livre, com o do emprego 

de técnicas de drenagem e de canalização dos cursos de água. O destino 
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adequado de esgotos e das águas servidas é de grande importância para a 

redução do nível de contaminação ambiental (MANUAL DE LEPTOSPIROSE, 

1995). 

 

A vacinação com bacterinas comerciais antileptospiras, constitui-se num 

dos mais importantes meios de controle da leptospirose em animais de 

produção (TIZARD, 1998). A imunoprofilaxia da leptospirose animal é realizada 

com bacterinas, suspensões de células bacterianas íntegras, polivalentes, 

compostas pelos sorovares mais freqüentes em determinada região ou país 

(THIERMANN, 1984b; SIDDIQUE; SHAH, 1990). 

 

Atualmente o mercado brasileiro dispõe de bacterinas contra 

leptospirose destinadas aos animais de produção (bovinos e suínos) contendo 

até sete sorovares: Pomona, Icterohaemorrahagiae, Hardjo, Canicola, Wolffi, 

Grippothyphosa e Bratislava, incluindo ou não adjuvantes como o hidróxido de 

alumínio (SIDAN, 1997). Os adjuvantes são substâncias que aumentam a 

resposta imune humoral e/ou celular para o antígeno (GUPTA; SIBER, 1995). 

Para os animais de companhia (cães) há bacterinas bivalentes que contem os 

sorovares Canicola e Icterohaemorrhagiae ou Canicola e Copenhageni e 

polivalentes, compostas pelos sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, 

Copenhageni, Pomona e Grippothyphosa. 

 

A imunidade na leptospirose referida por Inada et al. em 1916 foi 

confirmada pela demonstração da presença de anticorpos protetores no soro 

de pacientes que haviam se recuperado da doença. Os animais de laboratório 
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inoculados com estes soros resistiram à infecção pelo sorovar que havia 

acometido os seres humanos, mas continuavam susceptíveis à infecção para 

outras variantes antigenicamente distintas (ALEXANDER, 1964). Estudos 

posteriores de imunidade e patogenicidade demonstraram desenvolvimento de 

uma resposta imune mediada por células B (STAVITSKY, 1945, 1948; FAINE 

et al., 1974; ALDER, 1980). 

 

A imunidade conferida pelas bacterinas antileptospirose, específica para 

os determinantes antigênicos constituídos por lipopolissacarídeos da parede 

externa das leptospiras é essencialmente humoral. A opsonização e a 

fagocitose são mais rápidas e mais intensas na presença de anticorpos 

neutralizantes.. Os anticorpos neutralizantes são bastante ativos contra 

patógenos extracelulares, como a maioria das bactérias (ROITT; BROSTOFF; 

MALE, 1985). 

 

Dentre as imunoglobulinas das classes G e M (resposta imune humoral), 

presentes em maior concentração no sangue dos vertebrados infectados por 

leptospiras, especial destaque deve ser dado para as aglutininas responsáveis 

pela formação de imunocomplexos com os determinantes antigênicos, 

mecanismo da SAM, teste aceito como “padrão ouro” para o diagnóstico 

laboratorial da leptospirose (GUIMARÃES, 1981). 

 

A vacinação contra a leptospirose deve ser capaz de promover um 

estímulo imunológico adequado, contribuindo para que o organismo produza 
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títulos de anticorpos efetivamente protetores com capacidade de controlar ou 

bloquear o processo infeccioso (FAINE et al., 1999). 

 

Os anticorpos contra leptospiras podem ser detectados no soro 

sanguineo dos animais no início das infecções e mais tardiamente no caso das 

vacinações. A concentração dos anticorpos aumenta à medida que a infecção 

evolui ou ainda no desenvolvimento da resposta induzida pelos antígenos 

vacinais (FRANCIS et al., 1983; THEVENON et al., 1987; TIZARD, 1998). Em 

vista destes aspectos a possível interferência de anticorpos vacinais no 

diagnóstico sorológico tem sido relatada, o que implica na dificuldade de 

diferenciar imunoglobulinas de origem vacinal das oriundas de infecção natural 

(HANSON, 1977; FREUDENSTEIN; HEIN, 1991). No entanto, esses critérios não 

são totalmente esclarecidos (BRIHUEGA; HUTTER, 1995; FAVERO et al., 

1997) e é possível que a exposição a antígenos homólogos ou heterológos 

antes da vacinação ocasionem interferência na resposta vacinal. Todavia, as 

vacinas estimulam a produção de baixos títulos de aglutininas detectáveis pela 

SAM, que surgem rapidamente e declinam após várias semanas, e as 

proteções contra a doença e a infecção renal têm sido demonstradas em 

bovinos por pelo menos 12 meses (BLOOD; RADOSTITS, 1989). 

 

Existe um consenso de que a proteção conferida por bacterinas 

antileptospirose é sorovar especifica, fator limitante para a sua eficiência 

(KOIZUMI; WATANABE, 2005), no entanto, já foi observada a existência de 

proteção cruzada entre representantes de um mesmo sorogrupo (COSTA et al., 

1998; TABATA et al., 2002).  
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A primeira resposta imunológica dos bovinos à infecção por Leptospira 

spp, acontece logo após o término da fase de bacteremia, quando os 

anticorpos aglutinantes do tipo IgM são detectados no soro. Em animais 

infectados com o sorovar Hardjo essa fase passa rapidamente, sendo pouco 

provável a presença desses anticorpos circulantes após quatro semanas de 

infecção. Geralmente, dentro de uma a duas semanas após a infecção, surgem 

os anticorpos do tipo IgG e aos três meses eles já contabilizam mais de 80% 

dos anticorpos detectados na SAM. O título destes anticorpos declina 

gradualmente após 11 meses, mas o período de persistência é variável. Em 

vacas com histórico de abortamento ou em animais mantenedores do sorovar 

Hardjo, os títulos de anticorpos podem não ser detectados pela SAM (SMITH et 

al., 1994).  

 

Em condições de campo o uso de bacterinas contra a leptospirose reduz 

a ocorrência da infecção e dos problemas reprodutivos; e em regiões 

endêmicas, a vacinação contribui substancialmente para a redução do impacto 

econômico da doença (SULLIVAN, 1974; BOLIN et al., 1989a). As bacterinas 

comerciais antileptospirose induzem a uma baixa produção de anticorpos IgM e 

uma resposta persistente de anticorpos IgG que pode durar até 12 meses 

(HOCKER; BAUER, 1965). 

 

Títulos baixos na reação de SAM podem ser indicativos de uma infecção 

recente ou resposta imune vacinal, particularmente nos três meses 

subseqüentes a última aplicação da bacterina (VASCONCELLOS et al., 1997). 
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Assim, dependendo da fase de infecção, os animais podem ou não apresentar 

sorologia positiva na SAM e no ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). 

Animais com sorologia negativa em ambos os testes não estariam 

necessariamente sem a leptospirose, uma vez que aproximadamente 50% dos 

animais com mais de dois anos de infecção não apresentam reação no teste de 

SAM (ELLIS, 1984; KEE et al., 1994; BOLIN; ALT, 1999). 

 

Uma bacterina ideal contra leptospirose além de prevenir contra a 

infecção renal também deverá induzir a uma imunidade de longa duração, no 

entanto algumas bacterinas empregadas para a imunização de animais de 

interesse econômico ou de estimação constituídas por cultivos totais 

inativados, protegem contra a doença clínica, mas não contra a infecção. Assim 

animais vacinados podem apresentar uma infecção renal inaparente e 

leptospirúria. (BEY; JOHNSON, 1982; BOLIN et al., 1989a). 

 

As vacinas contra leptospirose têm sido testadas em bovinos por vários 

anos, e os relatos sobre sua eficácia são conflitantes. Faine et al. (1999) 

relataram que os resultados de triagens em bovinos têm diferido desde o 

completo sucesso, significando que todos os animais vacinados estavam 

protegidos e os controles não, até a completa falência, com diferenças não 

significativas entre os grupos de controle experimental e infecção de todos os 

animais, sendo observada a persistência das leptospiras nos rins e no útero.. 

Bolin et al. (1989a); Favero et al. (1997) e Samina et al. (1997) encontraram 

quase nenhuma resposta sorológica após a vacinação com bacterinas 

comerciais. 
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François et al. (1987) quando testaram três vacinas comerciais 

normalmente utilizadas para controle da leptospirose suína, observaram que 

96% dos animais não produziram anticorpos aglutinantes, detectáveis no ponto 

de corte adotado (1:100) para SAM 15 dias após a primeira vacinação.  

 

A correlação entre sorologia e a excreção de leptospiras pela via urinária 

em animais naturalmente infectados com o sorovar Hardjo foi estudada por 

Leonard et al. (1992) não sendo possível determinar uma correlação entre 

sorologia e excreção em bovinos naturalmente infectados. 

 

Bey e Johnson (1978) vacinaram bovinos e cães com uma vacina 

pentavalente de envelope externo (1g de cada sorovar: Canicola, Pomona, 

Icterohaemorrahagiae, Hardjo e Grippothyphosa) ou vacina de cultura total. A 

reposta humoral dos cães e bovinos a cada sorovar foi monitorada por dois 

anos. Os resultados obtidos indicaram que, nos testes de SAM e ICL, tanto a 

IgM como a IgG, estavam presentes durante os dois anos de estudos. Títulos 

de SAM tenderam a se relacionar com IgM, enquanto títulos de ICL tenderam a 

se correlacionar com IgG. A ICL foi mais sensível para detecção de anticorpos 

ao sorovar Hardjo que o teste de SAM. 

 

Nos EUA o emprego de bacterinas contra a leptospirose reduziu a 

ocorrência da infecção e os problemas reprodutivos causados pela variante 

sorológica Hardjo (BOLIN et al., 1989a), em regiões endêmicas, a vacinação 

contribuiu para a redução do impacto econômico da doença (SULLIVAN, 1974). 
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Favero et al. (1997) vacinaram bovinos machos com bacterinas 

antileptospirose contendo os sorovares Icterohaemorrhagiae, Pomona, Hardjo 

e Wolff, os resultados obtidos revelaram que a presença de aglutininas pré-

vacinais exerceu pequena influência no perfil de aglutininas pós-vacinais 

obtidas com as variantes Hardjo, Wolffi, Icterohaemorrhagiae. As aglutininas 

pré-vacinais heterólogas (Grippotyphosa), foram pouco afetadas pela 

vacinação. 

 

 Siddique e Shah (1990) afirmaram que as vacinas não induzem uma 

resposta sorológica contra todos os sorovares nelas contidos, podendo isso 

ocorrer devido a uma diferença na concentração antígeno. Tabata (2002) 

confirmou essa descrição quando determinou a proteção cruzada entre os 

sorovares Wolffi, Hardjo e Guaicura em hamsters. Nardi et al. (2005) também 

observaram a reação cruzada entre os sorovares Hardjo e Wolffi quando 

compararam uma vacina que não continha o sorovar Wolffi em sua 

composição. Os animais não apresentam uma mesma magnitude de resposta 

em anticorpos aglutinantes detectáveis pela SAM contra os sorovares utilizados 

como antígenos, quando considerados os logaritmos dos títulos de anticorpos 

aglutinantes. 

 

Samina et al. (1997), verificaram que o uso de vacina inativada pode 

prevenir a agalaxia, mas não confere proteção contra a infecção ou contra as 

localizações renais e uterinas das leptospiras; embora o grau de leptospirúria 

possa estar relacionado aos níveis de anticorpos humorais específicos. No 

entanto, de acordo com a qualidade da bacterina, a vacinação pode conferir 
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proteção contra a doença clínica e a colonização renal (FREUDENSTEIN; 

HEIN, 1991). 

 

Costa et al. (1998) constataram que hamsters (Mesocricetus auratus) 

vacinados com bacterinas produzidas com as variantes sorológicas Hardjo ou 

Wolffi apresentaram proteção ao desafio com estirpe virulenta do sorovar 

Hardjo. No entanto, não foi possível a realização de desafio com o sorovar 

Wolffi por não ser disponível uma estirpe deste sorovar com patogenicidade 

regular para hamsters. 

 

Alguns meios de cultura e métodos de produção empregados pela 

indústria farmacêutica são sigilosos e resultam em diferentes níveis de eficácia 

e potência os quais devem ser avaliados pelo teste de potência de bacterinas 

antileptospiras preconizado pelo United States Department of Agriculture 

(1997). Essas bacterinas são polivalentes, preparadas pela combinação de 

cultivos de diferentes sorovares, de acordo com a soroprevalência regional, 

atendendo as necessidades de proteção soro específica (FREUDENSTEIN; 

HEIN, 1991). 

 

Para a realização do teste de potência de bacterinas antileptospiras 

(UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1997), é necessário à 

utilização de animais de laboratório (hamsters), e estirpes de leptospiras 

virulentas para tais animais. Este teste considera a vacina aprovada quando a 

proporção de mortes por leptospirose após o desafio, no grupo controle não 

vacinado, for igual ou superior a oito animais no total de dez e, no grupo 



 44

vacinado, essa proporção não deve ser superior a dois no total de dez. As 

desvantagens apresentadas para a realização do teste de potência de 

bacterinas antileptospiras conduziram alguns pesquisadores a tentar utilizar 

outro testes alternativos. O teste de ELISA é mais sensível que a reação de 

SAM, mas apresenta algumas limitações como o uso de antígenos sorovar 

específico e variações no modo de preparação do extrato antigênico (SMITH et 

al., 1994). Além disso, não existe uma correlação entre os níveis de anticorpos 

demonstrados por este teste e o estado imune de um animal vacinado, uma 

vez que os anticorpos protetores e não protetores são igualmente detectados 

no ELISA (YAN et al., 1999). 

 

O teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro (TRIPATHY et 

al., 1971, 1973), avalia os níveis de anticorpos neutralizantes presentes no soro 

sanguíneo de animais vacinados, os quais não apresentam relação direta com 

os anticorpos aglutinantes revelados pelo teste clássico de soroaglutinação 

microscópica (HANSON, 1977). 

 

A despeito do teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro ter 

sido empregado em diversos experimentos (TABATA, 2002; DELBEM, 2004; 

NARDI, 2005; SOTO, 2006;), ainda não foi realizado o estudo da correlação 

entre os resultados deste procedimento e o teste oficial de potência de vacinas 

antileptospiras, de modo a ser estabelecido um limiar de anticorpos 

neutralizantes em hamsters vacinados com bacterinas antileptospirose que 

corresponda ao nível de aprovação no teste de potência que permita validar a 
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qualidade da bacterina antileptospiras, o que constitui objeto do presente 

trabalho.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A metodologia empregada para a realização dos ensaios é descrita nos 

tópicos abaixo. 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados hamsters (Mesocricetus auratus) machos jovens, com 

60 a 100 gramas de peso vivo, alojados no infectório do Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ/USP. Durante o 

experimento os animais foram distribuídos e mantidos em caixas de 

polipropileno, equilibrando-se os pesos nos grupos de modo a torná-los 

homogêneos. As caixas foram forradas com maravalha e os animais 

receberam água de rede pública e ração comercial peletilizada balanceada à 

vontade. 

 

Devido ao número de animais necessário e instalações disponíveis os 

ensaios comparativos entre o teste de potência de bacterinas antileptospiras e 

o teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro (ICL) foram realizados 

isoladamente segundo a marca da bacterina empregada. 
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4.2 BACTERINAS 

 

 

 As bacterinas adotadas para o teste de potência de vacina e para o teste 

de inibição de crescimento in vitro foram bacterinas comerciais polivalentes 

designadas pelas letras A e B, produzidas para uso em bovinos e suínos, 

contendo os sorovares Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Hardjo, 

Grippothyphosa, Bratislava e Tarassovi (apenas a bacterina B). 

 

 

4.3 TESTE DE POTÊNCIA DA BACTERINA A  

 

 

Os hamsters utilizados no teste de potência da bacterina A (Apêndice A), 

foram distribuídos em 12 grupos de dez animais: (1) grupo controle não 

vacinado e não desafiado; tratado com duas aplicações de 0,25 mL de solução 

salina estéril 0,85% via subcutânea com intervalo da 15 dias (2) grupo vacinado 

com bacterina A pura; (3) grupo vacinado com bacterina A na diluição 1:200; 

(4) grupo vacinado com bacterina A na diluição 1:400; (5) grupo vacinado com 

bacterina A na diluição 1:800; (6) grupo vacinado com bacterina A na diluição 

1:1600; (7) grupo vacinado com bacterina A na diluição 1:3200; (8) grupo 

vacinado com bacterina A na diluição 1:6400; (9) grupo vacinado com bacterina 

A na diluição 1:12800; (10) grupo vacinado com bacterina A na diluição 

1:25600; (11) grupo vacinado com bacterina A na diluição 1:51200; (12) grupo 

não vacinado e desafiado. Cada grupo, exceto os grupos 1 e 12, receberam 
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duas doses de 0,25 mL de  bacterina A com intervalo de 15 dias pela via 

subcutânea. Após 21 dias da segunda dose, todos os animais (exceto o grupo 

1, que recebeu 0,2 mL de meio de EMJH1 modificado pela via intraperitonial), 

foram desafiados com cultura viva dos sorovares Pomona ou Canicola no 

volume individual de 0,2 mL pela via intraperitonial.  

 

Os animais foram observados por 21 dias consecutivos, contabilizando-

se os que morreram por leptospirose. Ao final deste período, os animais 

sobreviventes ao desafio foram submetidos à eutanásia por inalação de gás 

carbônico (câmara de CO2), e necropsiados para colheita dos rins e realização 

de cultivos destinados ao controle de infecção renal por leptospiras. 

 

 

4.4 TESTE DE POTÊNCIA DA BACTERINA B 

 

 

Os hamsters utilizados no teste de potência da bacterina B (Apêndice B), 

foram distribuídos em oito grupos de dez animais: (1) grupo controle não 

vacinado e não desafiado; tratado com duas aplicações de 0,25 mL de solução 

salina estéril 0,85% via subcutânea com intervalo da 15 dias (2) grupo vacinado 

com bacterina B pura; (3) grupo vacinado com bacterina B na diluição 1:200; 

(4) grupo vacinado com bacterina B na diluição 1:400; (5) grupo vacinado com 

bacterina B na diluição 1:800; (6) grupo vacinado com bacterina B na diluição 

1:1600; (7) grupo vacinado com bacterina B na diluição 1:3200; (8) grupo não 

                                                 
1 Ellinghausen-McCullough-Jonhson-Harris (DIFCO-Detroit, EUA) 
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vacinado e desafiado; tratado com duas aplicações de 0,25 mL de solução 

salina estéril 0,85% via subcutânea com intervalo da 15 dias. Cada grupo, 

exceto os grupos 1 e 8, receberam duas doses de 0,25 mL de  bacterina B com 

intervalo de 15 dias pela via subcutânea. Após 21 dias da segunda dose, todos 

os animais (exceto o grupo 1, que recebeu 0,2 mL de meio de EMJH 

modificado pela via intraperitonial), foram desafiados com cultura viva do 

sorovar Canicola no volume individual de 0,2 mL pela via intraperitonial.  

 

Os animais foram observados por 21 dias consecutivos, contabilizando-

se os que morreram por leptospirose. Ao final deste período, os animais 

sobreviventes ao desafio foram submetidos à eutanásia por inalação de gás 

carbônico (câmara de CO2), e necropsiados para colheita dos rins e realização 

de cultivos destinados ao controle de infecção renal por leptospiras. 
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4.5 ESTIRPES VIRULENTAS EMPREGADAS NO DESAFIO 

 

 

O teste de potência foi realizado com as estirpes virulentas LO4 e Pomona 

Fromm. 

 

 

4.5.1 Estirpe LO4  

 

 

Leptospira interrogans sorovar Canicola, isolada de suínos de abate pelo 

Prof. Dr. Júlio César Freitas, da Universidade Estadual de Londrina (FREITAS 

et al., 2004) e tipificada com anticorpos monoclonais pelo Royal Tropical 

Institute Amsterdam, Holanda.  

 

 

4.5.2 Estirpe Pomona Fromm 

 

 

Leptospira interrogans sorovar Pomona estirpe Fromm, fornecida pelo 

Salsbury Laboratórios Ltda (Paulínea, São Paulo, Brasil). 
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4.6  PREPARAÇÃO DOS INÓCULOS INFECTANTES DOS SOROVARES 

POMONA E CANICOLA 

 

 

 Este ensaio foi utilizado como controle da potência das bacterinas 

segundo o esquema de imunização adotado (Apêndices A e B). 

 

 O desafio do teste de potência foi efetuado com suspensão de tecido 

hepático de hamsters experimentalmente infectados com os sorovares Pomona 

ou Canicola, estirpes comprovadamente patogênicas para estes animais 

(TABATA, 2002; DELBEM, 2004; SOTO, 2006;) e sacrificados na fase agônica 

da doença. Este tecido foi macerado na proporção 1,0 g de tecido para 9,0 mL 

de meio líquido de EMJH modificado, resultando na diluição 10-1, a partir da 

qual foram efetuadas diluições seriadas  em escala geométrica de razão dez 

(10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5,10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12). A diluição de 

escolhida para o desafio foi a 10-6. 

 

 

4.7 TITULAÇÃO DOS INÓCULOS INFECTANTES DE DESAFIO COM O 

SOROVAR POMONA E CANICOLA 

 

 

Para a titulação dos inóculos de desafio com os sorovares Canicola e 

Pomona (Apêndices A e B), foram utilizados 25 hamsters por sorovar, 

distribuídos em cinco grupos com cinco animais. Cada grupo foi inoculado com 
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uma das diluições em escala geométrica de razão dez (10-5, 10-6, 10 -7, 10-8,, 

10-9) do inóculo infeccioso no volume de 0,2 mL/hamster via intraperitonial. Os 

animais foram observados diariamente durante 21 dias e para o cálculo da 

dose letal (DL 50), foi empregado o método de Reed e Müench (1938).  

 

 

4.8  ISOLAMENTO DE LEPTOSPIRAS PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO 

RENAL 

 

 

 Aos 21 dias pós-infecção (d.p.i.) por leptospiras, os hamsters 

sobreviventes foram anestesiados em câmara de CO2 e, após a sangria 

destinada a SAM, foram submetidos à eutanásia com o aprofundamento da 

anestesia. Os animais foram necropsiados e seus rins colhidos assepticamente 

em placas de Petri estéreis e pesados em balança analítica de precisão 

(Apêndices A e B). 

 

 Os rins foram macerados em Stomacher 802, e foi adicionado 

quantidade suficiente de solução salina tamponada de Sorensen3 para a 

obtenção da diluição inicial a 10-1, a partir da qual foram preparadas duas 

diluições seriadas em escala geométrica de razão dez (10-2, 10-3). Cem 

microlitros por diluição foram semeados em tubos com tampa de baquelite 

contendo 5,0 mL de meio semi-sólido de Fletcher (MYERS, 1985), dois tubos 

                                                 
2 Biomaster –SEWARD, Lab System 
3 Solução salina tamponada de Sorensen: Solução salina fisiológica 0,85%=1,840m + Solução tamponada 
de Sorensen=160mL. pH final=7,5 
Solução tamponada de Sorensen: KH2PO4=1,09g; Na2HPO4=8,33g; água destilada=1000mL. pH 
final=7,6 
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por diluição, os quais foram incubados em estufa 28-30°C por seis semanas, 

com observações semanais (FAVERO et al., 1997) para à verificação da 

formação do anel de crescimento subsuperficial (Zona de Dinger) de 

leptospiras no meio (MYERS, 1985), o qual foi confirmado pela constatação 

efetiva de leptospiras em microscopia de campo escuro. 

 

 

4.9  TESTE DE INIBIÇÃO DE CRESCIMENTO DE LEPTOSPIRAS IN VITRO 

COM OS SOROVARES CANICOLA E POMONA 

 

 

 A mensuração dos níveis de anticorpos neutralizantes foi efetuada pelo 

teste de inibição do crescimento de leptospiras in vitro adaptado da descrição 

de Triphaty et al. (1973). O procedimento foi ajustado para as condições do 

laboratório que emprega cultura em meio líquido de EMJH modificado (ALVES, 

1995) com quatro a oito dias de cultivo (TABATA, 2002).  

 

 Foram utilizados 180 hamsters, distribuídos em grupos de dez animais: 

(1) grupo controle, animais não vacinados; (2) grupo vacinado com bacterina A 

pura; (3) grupo vacinado com bacterina A na diluição 1:200; (4) grupo vacinado 

com bacterina A na diluição 1:400; (5) grupo vacinado com bacterina A na 

diluição 1:800; (6) grupo vacinado com bacterina A na diluição 1:600. (7) grupo 

vacinado com bacterina A na diluição 1:3200 (8) grupo vacinado com bacterina 

A na diluição 1:6400; (9) grupo vacinado com bacterina A na diluição 1:12800; 

(10) grupo vacinado com bacterina A na diluição 1:25600; (11) grupo vacinado 
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com bacterina A na diluição 1:51200. Para a vacina B foi realizado o ensaio 

utilizando-se somente as concentrações pura, diluída 1:200, 1:400, 1:800, 

1:1600 e 1:3200, e o grupo controle não vacinado. Todos os animais exceto os 

controles receberam as bacterinas a serem testadas pela via subcutânea, em 

duas doses de 2,5 mL com intervalo de 15 dias. Decorridos 15 dias após a 

última dose das vacinas testadas, os animais foram anestesiados por inalação 

de gás carbônico (câmara de CO2), sangrados assepticamente por de punção 

intracardíaca para a obtenção de soro destinado à  ICL e SAM, e finalmente 

submetidos a eutanásia por inalação de gás carbônico. Cada grupo foi 

distribuído em dois subgrupos, destinados ao preparo dos pools de soros 

(Apêndice C), 

 

 

4.9.1 Obtenção dos pools de soros 

 

 

Decorridos 15 dias após a última dose das bacterinas testadas os 

animais foram anestesiados pela via inalatória com vapores de CO2 e 

sangrados assepticamente por punção intracardiáca. As amostras de sangue 

foram mantidas em temperatura ambiente e posteriormente centrifugadas para 

a obtenção do soro. Algumas gotas de soro (100 µL) foram submetidas ao teste 

de esterilidade em meio TSB4 (37°C por 24horas). Constatada individualmente 

a esterilidade dos soros, foram constituídos os pools com quantidades iguais 

                                                 
4 Tryptic Soy Broth (DIFCO- Detroit, EUA) 
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de soro por animal e subgrupo. Posteriormente os pools de soros foram 

inativados a 56°C por 40 minutos. A composição dos pools de soros foi 

adotada, pois o volume máximo de soro sanguíneo obtido individualmente por 

hamster foi insuficiente para a realização da prova. 

 

 

4.9.2 Reação 

 

 

Os pools de soros obtidos foram inativados a 56ºC por 40 minutos e 

diluídos em escala geométrica de razão dois (1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e 1:32) em 

solução salina tamponada de Sorensen. Para cada diluição de soro foram 

utilizadas cinco repetições em tubos com tampa de baquelite contendo 2,5 mL 

de meio EMJH modificado (ALVES, 1995), 0,2 mL do soro a ser testado e 0,1 

mL de cultura de leptospiras vivas, sorovares Canicola e Pomona com dez dias 

de cultivo em meio de EMJH modificado. Os tubos foram incubados em estufa 

a 28-30°C por dez dias. 
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4.9.3 Leitura e interpretação 

 

 

Ao décimo dia do ensaio os tubos foram examinados para a observação 

de presença ou ausência de crescimento por meio da turvação macroscópica 

característica como crescimento positivo. Após esse período os tubos que não 

apresentaram turbidez foram considerados positivos para anticorpos 

neutralizantes.  

 

Os. títulos dos anticorpos neutralizantes foram calculados pelo método 

de Reed e Muench (MANCUSO, 1974). Os intervalos de confiança (95%) dos 

títulos de anticorpos neutralizantes antileptospirose nos pools de soros dos 

hamsters, obtidos no teste de crescimento de leptospiras in vitro, foram 

calculados conforme Pizzi (1950). 

 

 

4.10. SOROAGLUTINAÇÃO MICROSCÓPICA (SAM) 

 

 

A microtécnica de soroaglutinação microscópica (GALTON et al., 1965; 

COLE et al., 1973) foi empregada para a mensuração dos níveis de aglutininas 

dos pools de soros dos hamsters, tendo como antígenos os sorovares Canicola 

e Pomona. As culturas vivas de leptospiras foram mantidas em meio líquido de 

EMJH modificado (ALVES, 1995), com quatro a 14 dias de crescimento e uma 

densidade aproximada 100 a 200 microrganismos por campo microscópico, 

com aumento de 400 vezes. 
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Os soros foram diluídos a 1:50 em solução salina tamponada de 

Sorensen. A reação foi efetuada em microplacas de poliestireno com 96 poços, 

com 50 µL de antígeno, a diluição final da mistura soro/antígeno 1:100, o ponto 

de corte da reação. Os soros positivos na triagem foram titulados em uma séria 

de diluições geométricas de razão dois. A recíproca da maior diluição do soro 

que apresentou 50% de leptospiras aglutinadas foi considerado como o título 

do soro (MYERS, 1985). As placas foram incubadas em estufa a 28-30°C por 

três horas. As leituras foram realizadas em microscópio de campo escuro, no 

aumento de 100 vezes, observando-se a formação de aglutinação. 

 

 

4.11. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 O resultado obtido nos hamsters nas duas fases foi analisado pelo 

critério preconizado de teste de potência para bacterinas de Leptospira 

interrogans, proposto pelo Ministério da Agricultura dos EUA (UNITED STATES 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE,1977). 

 

 Os intervalos de confiança (95%) dos títulos de anticorpos neutralizantes 

antileptospiras nos pools dos soros dos hamsters foram calculados conforme 

Pizzi (1950).  
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5 RESULTADOS 
 

 

 Os resultados obtidos segundo a metodologia empregada estão 

descritos nos tópicos abaixo. 

 

 

5.1 TITULAÇÃO DO INÓCULO INFECTANTE DE DESAFIO COM OS 

SOROVARES CANICOLA E POMONA 

 

 

 No transcorrer do período de observação de 21 dias, todos os animais 

do grupo de titulação do inóculo de desafio para o sorovar Pomona morreram 

por leptospirose e para o sorovar Canicola houve um animal sobrevivente na  

diluição 10-8, o que inviabilizou o cálculo da DL50. A DL 50 efetivamente 

empregada foi superior 10-9 para os dois sorovares empregados: Canicola e 

Pomona. 
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5.2  TESTE DE POTÊNCIA DE BACTERINAS COMERCIAIS 

ANTILEPTOSPIROSE EM HAMSTERS – BACTERINA A  

 

 

Tabela 1- Proporção de hamsters vacinados contra a leptospirose com bacterina 
comercial A, sobreviventes ao desafio segundo a concentração da 
bacterina e o sorovar de leptospira empregado para o desafio – São Paulo - 
2007 

 
Sorovar de desafio Concentração da 

bacterina Canicola 
 

Pomona 

Pura 10/10* 10/10* 
1:200 10/10 10/10 
1:400 10/10 10/10 
1:800 10/10 10/10 

1:1600 10/10 10/10 
1:3200 09/10 07/10 
1:6400 10/10 09/10 
1:12800 08/10 06/10 
1:25600 06/10 05/10 
1:51200 03/10 04/10 

Controle ** 01/10 00/10 
*Número de sobreviventes/ número de animais desafiados 
**Solução salina 0,85% 

 

A tabela 1 apresenta os resultados do teste de potência em hamsters 

para a bacterina A antileptospirose. Os resultados observados referem-se à 

proporção de hamsters sobreviventes ao desafio com os sorovares Canicola ou 

Pomona. No grupo controle do inóculo infectante de desafio houve um animal 

sobrevivente em dez animais para o desafio com o sorovar Canicola (1/10), 

zero sobreviventes em dez para o sorovar Pomona (0/10), enquanto nos 

grupos vacinados e desafiados com o sorovar Canicola, as proporções foram 

de 10/10 para as concentrações da bacterina pura, diluída 1:200, 1:400; 1:800, 

1:1600 e 1:6400, 9/10 para a concentração da bacterina 1:3200, 08/10 para a 
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concentração da bacterina 1:12800, 6/10 para a concentração da bacterina 

1:25600, 3/10 para a concentração da bacterina 1:51200. 

 

Nos grupos vacinados e desafiados com o sorovar Pomona, as 

proporções foram de 10/10 para as concentrações da bacterina pura, diluída 

1:200, 1:400; 1:800 e 1:1600, 7/10 para a concentração da bacterina 1:3200, 

9/10 para a concentração da bacterina 1:6400, 06/10 para a concentração da 

bacterina 1:12800, 5/10 para a concentração da bacterina 1:25600, 4/10 para a 

concentração da bacterina 1:51200. 
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5.3  TESTE DE POTÊNCIA DE BACTERINAS COMERCIAIS 

ANTILEPTOSPIROSE EM HAMSTERS – BACTERINA B  

 

 

Tabela 2-  Proporção de hamsters vacinados contra a leptospirose com bacterina 
comercial B, sobreviventes ao desafio segundo a concentração da 
bacterina e o sorovar de leptospira empregado para o desafio – São Paulo - 
2007 

 

Sorovar de desafio Concentração da 

 bacterina Canicola 
 

Pura 10/10* 
1:200 10/10 
1:400 10/10 
1:800 08/10 
1:1600 04/10 
1:3200 00/10 

Controle ** 01/10 
*Número de sobreviventes/ número de animais desafiados 
**Solução salina 0,85% 

 

 

A tabela 2 apresenta os resultados do teste de potência em hamsters 

realizado com a bacterina B antileptospirose. Os resultados observados 

referem-se à proporção de hamsters sobreviventes ao desafio com o sorovar 

Canicola. No grupo controle do inóculo infectante de desafio houve um animal 

sobrevivente em dez animas (1/10), enquanto nos grupos vacinados e 

desafiados com o sorovar Canicola, as proporções foram de 10/10 para as 

concentrações da bacterina pura, diluída 1:200 e 1:400, 8/10 para a 

concentração da bacterina 1:800, 4/10 para a concentração da bacterina 

1:1600, zero sobreviventes em dez (0/10) para a concentração da bacterina 

1:3200. 



 62

 

 

5.4  ISOLAMENTO DE LEPTOSPIRAS PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO 

RENAL 

 

 

Tabela 3-  Proporção de hamsters vacinados contra a leptospirose com a bacterina A 
e B, sobreviventes ao desafio e caracterizados como portadores renais de 
leptospiras. Segundo a concentração da bacterina e sorovar de leptospira 
empregado para o desafio - São Paulo -2007 

 
Vacina A Vacina B 

Sorovar de desafio 
 

Concentração da 
bacterina Canicola 

 
Pomona Canicola 

Pura 0/10* 0/10* 0/10* 
1:200 0/10 0/10 0/10 
1:400 1/10 0/10 1/10 
1:800 0/10 0/10 0/08 
1:1600 0/10 0/10 0/04 
1:3200 3/09 0/07 ... 
1:6400 2/10 0/09 ... 

1:12800 2/08 0/06 ... 
1:25600 1/06 1/05 ... 
1:51200 0/03 1/04 ... 

*Número de portadores renais/ número de animais sobreviventes ao desafio 
... dados inexistentes 

 

Na tabela 3 são observadas as proporções de hamsters sobreviventes 

ao desafio com os sorovares Canicola ou Pomona vacinados com a bacterina 

A, pura e suas diluições, que apresentaram estado de portador renal, 

confirmado pelo isolamento de leptospiras nos cultivos de tecido renal em meio 

semi-sólido de Fletcher. Nos hamsters vacinados contra a leptospirose com a 

bacterina B pura e suas diluições, um animal vacinado com a bacterina diluída 

1:400 apresentou infecção renal por leptospiras pelo sorovar Canicola (1/10). 
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A seguir são apresentados nos gráficos 1, 2 e 3 os resultados das 

comparações entre o teste oficial de potência de bacterinas antileptospiras e a 

proteção contra o colonização renal nos hamsters vacinados com as bacterinas 

A e B antileptospirose puras e suas diluições e sobreviventes ao desfio com os 

sorovares Canicola e Pomona. 

 

 

 
 
Gráfico 1- Associação entre os resultados do teste de potência em hamsters da 

bacterina A antileptospirose para o sorovar Canicola e a proporção de 
portadores renais segundo a concentração da bacterina expressas em 
logaritmo de base 10 - São Paulo-2007 
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Gráfico 2- Associação entre os resultados do teste de potência em hamsters da 

bacterina A antileptospirose para o sorovar Pomona e a proporção de 
portadores renais segundo a concentração da bacterina expressas em 
logaritmo de base 10 - São Paulo-2007 
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Gráfico 3- Associação entre os resultados do teste de potência em hamsters da 
bacterina B antileptospirose para o sorovar Canicola e a proporção de 
portadores renais segundo a concentração da bacterina expressas em 
logaritmo de base 10- São Paulo-2007 

 
 

 

5.5 TESTE DE INIBIÇÃO DE CRESCIMENTO IN VITRO – BACTERINA A 

 

 

Nas tabelas 4, 5 e 6 , são apresentados os intervalos de confiança (95%) 

das médias geométricas dos títulos de anticorpos neutralizantes dos pools dos 

soros de hamsters vacinados com as bacterinas polivalentes antileptospirose A 

e B, segundo a concentração da bacterina e sorovar testado. 
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Os pools dos soros dos animais do grupo controle (não vacinados) foram 

não reagentes ao teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro para 

os sorovares Canicola e Pomona, o que confirmou a especificidade do teste. 

 
 
Tabela 4- Títulos de anticorpos neutralizantes antileptospiras e o respectivo intervalo 

de confiança (IC 95%) expressos em logaritmo de base 10 para o sorovar 
Canicola, em pools dos soros dos hamsters imunizados com bacterina A 
antileptospirose, segundo a concentração da bacterina -São Paulo - 2007 

 
Concentração da 

 bacterina 
Anticorpos neutralizantes e IC (95%) 

Pura 1,324±0,272 
200 1,260±0,307 
400 1,204±0,283 
800 1,180±0,265 

1600 1,204±0,286 
3200 1,173±0,299 
6400 1,030±0,293 
12800 0,980±0,331 
25600 0,839±0,344 
51200 0,646±0,322 

 
 
 
 
 
Tabela 5 - Títulos de anticorpos neutralizantes antileptospiras e o respectivo 

intervalo de confiança (IC 95%) expressos em logaritmo de base 10 para 
o sorovar Pomona, em pools dos soros dos hamsters imunizados com 
bacterina A antileptospirose, segundo a concentração da bacterina -São 
Paulo- 2007 

    
Concentração da 

 bacterina 
Anticorpos neutralizantes e IC (95%) 

Pura 1,266±0,284 
200 1,279±0,299 
400 1,232±0,303 
800 1,118±0,337 

1600 1,212±0,260 
3200 0,920±0,312 
6400 1,168±0,336 
12800 0,870±0,300 
25600 0,903±0,307 
51200 0,953±0,321 
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Tabela 6 - Títulos de anticorpos neutralizantes antileptospiras e o respectivo 

intervalo de confiança (IC 95%) expressos em logaritmo de base 10 para 
o sorovar Canicola, em pools dos soros dos hamsters imunizados com 
bacterina B antileptospirose, segundo a concentração da bacterina -São 
Paulo- 2007 

 
Concentração da 

 bacterina 
Anticorpos neutralizantes e IC (95%) 

Pura 1,108±0,323 
200 1,036±0,305 
400 1,016±0,281 
800 1,096±0,326 

1600 0,877±0,352 
3200 0,738±0,314 

 

 

 

5.6  TÍTULOS DE ANTICORPOS AGLUTINANTES DE HAMSTERS 

VACINADOS.COM BACTERINAS COMERCIAIS POLIVALENTES 

 

 

Na SAM realizada com os pools dos soros dos hamsters vacinados com 

a bacterina A pura e suas diluições, submetidos ao teste de inibição de 

crescimento de leptospiras in vitro, efetuados com os sorovares Canicola e 

Pomona, dois pools de hamsters foram soro reagentes (2/20) para os 

sorovares Canicola e Pomona na concentração pura da bacterina, com títulos 

que variaram de 200 a 400. 

 

Todos os pools dos hamsters vacinados com a bacterina B pura e suas 

diluições, submetidos ao teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro 

foram não reagentes ao teste de soroaglutinação microscópica em campo 

escuro para os sorovares de referência Canicola e Pomona  
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No gráfico 4, são apresentados as comparações entre os títulos de 

anticorpos aglutinantes na prova de SAM e os títulos de anticorpos 

neutralizantes no teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro 

expressos em logaritmo de base 10 para os sorovares Canicola e Pomona dos 

pools de soros dos hamsters vacinados com a bacterina A antileptospirose e 

suas concentrações. 
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Gráfico 4-  Associação entre os títulos de anticorpos aglutinantes e os títulos de anticorpos neutralizantes expressos em 

logaritmo de base 10 para os sorovares Canicola e Pomona dos pools de soros dos hamsters imunizados 
com a bacterina A antileptospirose e suas concentrações - São Paulo-2007 
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5.7 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DO TESTE DE POTÊNCIA EM 
.......HAMSTERS DE BACTERINAS ANTILEPTOSPIROSE E OS DO TESTE DE 
.......INIBIÇÃO DE CRESCIMENTO DE LEPTOSPIRAS IN VITRO SEGUNDO A 
.......CONCENTRAÇÃO DA BACTERINA 
 

 

A seguir são apresentados nos gráficos 5, 6 e 7 os resultados das 

comparações entre o teste oficial de potência de bacterinas antileptospiras e o teste 

de inibição de crescimento de leptospiras in vitro, de modo a se estabelecer um limiar 

entre anticorpos neutralizantes em hamsters vacinados com bacterinas 

antileptospirose que corresponda ao nível de aprovação no teste de potência que 

permita validar a qualidade da bacterina antileptospirose. 
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Gráfico 5-  Associação entre os resultados para o sorovar Canicola do teste de potência em hamsters da bacterina A 

antileptospirose e os do teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro segundo a concentração 
da bacterina expressa em logaritmo de base 10 - São Paulo-2007 
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Gráfico 6-  Associação entre os resultados para o sorovar Pomona do teste de potência em hamsters da bacterina A 

antileptospirose e os do teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro segundo a concentração 
da bacterina expressa em logaritmo de base 10 - São Paulo-2007 
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Gráfico 7-  Associação entre os resultados para o sorovar Canicola do teste de potência em hamsters da bacterina B 

antileptospirose e os do teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro segundo a concentração 
da bacterina expressa em logaritmo de base 10 - São Paulo-2007 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Inicialmente pilotos do teste de potência de bacterinas antileptospirose foram 

efetuados para a escolha das bacterinas comerciais e respectivas concentrações a 

serem utilizadas no experimento. De seis bacterinas testadas duas (A e B) 

apresentaram resultados satisfatórios, sendo aprovadas segundo o critério de 

avaliação internacional (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 

1977). A bacterina A nas concentrações pura e em diluições seriadas de razão dois, 

conferiu proteção aos animais até a diluição 1:3200, assim nova série de diluições foi 

ensaiada e a partir da diluição 1:12800 foram obtidos resultados abaixo do permitido 

e assim decidiu-se que no experimento seriam empregadas diluições de bacterinas 

até a diluição de 1:51200. Os testes de potência de desafio para a bacterina B, 

indicaram que só seria possível o ensaio com o sorovar Canicola, pois a bacterina 

não foi aprovada pelos critérios internacionais quando desafiada com o sorovar 

Pomona, para esta bacterina a faixa de diluições adotadas foi até 1:3200. 

 

Os testes de potência de bacterinas foram efetuados apenas com os 

sorovares Canicola e Pomona, pois são os únicos com patogenicidade regular para 

hamsters disponíveis no Laboratório de Zoonoses Bacterianas da FMVZ/USP. 

 

O teste de potência antileptospirose preconizado pelo Ministério da Agricultura 

dos EUA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1977) considera a 

vacina aprovada quando a proporção de mortes por leptospirose no grupo controle 



 75

não vacinado for igual ou superior a 8/10 e, no grupo vacinado, essa proporção não 

deve ser superior a 2/10 ou 5/20. 

 

Os resultados do teste de desafio em hamsters com as bacterinas comerciais 

antileptospirose A e B, apresentados nas tabelas 1 e 2, estão dentro dos parâmetros 

exigidos, portanto as bacterinas foram aprovadas segundo o critério de avaliação 

internacional (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1977) que é de 

80% de animais sobreviventes na diluição da bacterina recomendada para hamsters, 

diluída 1:800 da dose recomendada para bovinos e suínos.  

 

Na tabela 1, constata-se o resultado de uma morte a mais que o valor 

recomendado por leptospirose no grupo 7 (vacinado com a bacterina A diluída 

1:3200), a proporção de mortos e inoculados com o sorovar Pomona foi de 3/10. 

Considera-se que apesar da proporção de mortes ter ultrapassado o valor permitido, 

esta variação pode estar relacionada às características individuais dos animais. Esse 

resultado ainda poderia ser considerado válido se, ao serem vacinados e desafiados 

outros dez animais, fosse atingida a proporção máxima de 5/20. 

 

Apesar de não estar previsto no protocolo internacional de avaliação de 

bacterinas comerciais antileptospiras, neste experimento foram utilizadas diferentes 

diluições das bacterinas, para que fosse possível o estabelecimento do limiar de 

anticorpos neutralizantes em hamsters vacinados com vacinas antileptospirose que 

correspondesse ao nível de aprovação no teste de potência. Foi demonstrado que as 
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vacinas mais concentradas apresentaram melhores resultados tanto no teste de 

desafio quanto no teste de ICL, tanto para o sorovar Canicola como para o Pomona. 

Estes resultados indicaram que uma maior massa antigênica poderia induzir maior 

produção de anticorpos com conseqüente melhor proteção. Resultados semelhantes 

a esses também foram observados por Favero et al. (1997) quando vacinaram três 

grupos de bovinos com bacterinas antileptospirose contendo os sorovares 

Icterohaemorrhagiae, Pomona, Hardjo e Wolffi com concentrações de leptospiras 

variando de 9,8x105 a 13,2x107 por mililitro. 

 

As proporções de hamsters vacinados sobreviventes ao desfio e 

caracterizados como portadores renais no 21° d. p.i. apresentados nos gráficos 1, 2 e 

3, e na tabela 3, mostraram que as bacterinas antileptospirose foram aprovadas na 

diluição 1:800 recomendada pelas normas internacionais, mas essa diluição não foi 

capaz de proteger contra o estado de portador renal de leptospiras, pois a partir da 

diluição 1:400 houve a presença de portadores renais para as duas bacterinas 

usadas. Bey e Johnson (1982) e Bolin et al. (1989a) relataram que bacterinas 

antileptospirose podem proteger contra o estabelecimento da doença, porém 

algumas vezes não conseguem impedir a infecção e a caracterização do estado de 

portador renal. 

 

A bacterina A antileptospirose induziu proteção parcial contra a colonização 

renal, pois em nove animais de 45 sobreviventes houve isolamento de leptospiras do 

tecido renal para o sorovar Canicola e em dois animais de nove sobreviventes para o 
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sorovar Pomona. No ensaio com a bacterina B houve um animal portador em dez 

sobreviventes. GUIMARÃES et al. (1983) descreveram que as bacterinas contra 

leptospirose bovina disponíveis no mercado protegem contra manifestações clínicas 

da doença, porém não asseguram garantia contra a colonização renal e eliminação 

de leptospiras pela urina. BOLIN et al. (1989a) relataram que a vacinação diminui a 

ocorrência de infecção e transtornos reprodutivos causados pelo sorovar Hardjo sob 

condições de campo, mesmo não induzindo níveis significativos de anticorpos 

aglutinantes. 

 

A despeito do teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro ter sido 

empregado em diversos experimentos (TABATA, 2002; DELBEM, 2004; NARDI, 

2005; SOTO, 2006), ainda não havia sido estabelecido um limiar de anticorpos 

neutralizantes em hamsters vacinados com bacterinas antileptospirose que 

correspondesse ao nível de aprovação no teste de potência. Os títulos de anticorpos 

neutralizantes dos pools dos soros dos hamsters apresentados nas tabelas 4, 5 e 6 

confirmaram a proteção conferida pelo teste de desafio com os sorovares Canicola e 

Pomona (bacterina A) e Canicola para a bacterina B.  

 

A soroaglutinação microscópica realizada nos pools de soros dos hamsters 

destinados ao teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro, mostrou 

ausência de anticorpos aglutinantes para a bacterina B. A bacterina A foi capaz de 

induzir a produção de anticorpos aglutinantes contra os sorovares Canicola e 

Pomona, porém somente na concentração pura. Os níveis de anticorpos 
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neutralizantes pós-vacinais apresentados no gráfico 4 demonstraram a ausência da 

correlação entre anticorpos aglutinantes e neutralizantes, como também foi obtido 

por Nardi (2005) e Soto (2006). 

 

 Nos animais dos grupos controles não foram detectados anticorpos 

aglutinantes ou neutralizantes, de fato estes animais foram inoculados apenas com 

solução salina 0,85%. Assim os resultados obtidos confirmam a especificidade dos 

dois testes executados. 

 

A comparação do desempenho da bacterina A para os sorovares Canicola e 

Pomona, segundo sua concentração, por meio das proporções de animais 

sobreviventes ao teste de desafio e a média dos títulos de anticorpos neutralizantes, 

apresentados nos gráficos 5 e 6, demonstra que o título de anticorpos neutralizantes 

igual ou superior a 1,0log10 corresponde ao nível de aprovação de bacterinas no 

teste de potência. O mesmo título de anticorpos neutralizantes foi observado com a 

bacterina B, gráfico 7. 

 

Os resultados das comparações entre o teste oficial de potência de bacterinas 

antileptospirose e o teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro para os 

sorovares Canicola e Pomona, permitiram o estabelecimento de um limiar de 

anticorpos neutralizantes que corresponde ao nível de aprovação no teste de 

potência e assim valida a qualidade das bacterinas antileptospirose, sem a 

necessidade do emprego do teste de desafio em hamsters. O emprego desta 
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metodologia com as próprias espécies animais a que se destinam as bacterinas 

poderá vir a oferecer uma nova proposta de avaliação de bacterinas que dispense o 

uso de animais de laboratório o que concorda com a tendência atual de reduzir o uso 

de animais em ensaios experimentais (PETROIANU, 1996; FAGUNDES; TAHA, 

2004). 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Nas condições do presente estudo foram possíveis a obtenção das seguintes 

conclusões: 

 

- Nas duas bacterinas comerciais antileptospirose testadas a diluição indicada para o 

teste de potência (1:800) conferiu proteção quanto à doença clínica e óbito, mas não 

contra a infecção renal. 

 

- A bacterina comercial polivalente A só induziu baixos títulos de anticorpos 

aglutinantes (SAM) para os sorovares Canicola e Pomona quando testadas em sua 

concentração pura. 

 

- A bacterina comercial polivalente B não induziu títulos de anticorpos aglutinantes 

detectáveis pela SAM para os sorovares Canicola e Pomona no ponto de corte 

empregado (1:100). 

 

- As bacterinas comerciais A e B induziram em hamsters níveis de anticorpos 

neutralizantes superiores ao de aglutinantes. 
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- O teste de inibição de crescimento de leptospiras in vitro pode ser empregado para 

a avaliação da qualidade de bacterinas contendo os sorovares Canicola e Pomona 

como alternativa para o teste de potência de bacterinas. 

 

- Em hamsters vacinados com bacterinas antileptospirose títulos de anticorpos 

neutralizantes no teste de ICL iguais ou superiores a 1,0log10 indicam que a bacterina 

será aprovada no teste de potência com desafio em hamsters. 
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