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RESUMO

Realizou-se estudo soroepidemiológico em bovinos mestiços leiteiros

provenientes de Bananal, Estado de São Paulo;  Itaguaí e adjacências, Estado

do Rio de Janeiro e em Alegre, Estado do Espírito Santo. No estudo

sorológico estabeleceu-se a padronização de ensaio imunoenzimático ELISA

indireto para Borrelia burgdorferi em bovinos. O soro padrão positivo foi

obtido utilizando-se um bezerro macho, com 47 dias de idade, mestiço leiteiro.

O animal foi submetido a três inoculações por via subcutânea de antígeno de

B. burgdorferi cepa G39/40 inativada pelo calor (1 mg/12Kg peso vivo) com

intervalo de 15 dias entre cada inóculo. Procedeu-se a caracterização do perfil

da produção de anticorpos da classe IgG e, a titulação do soro hiperimune

adequado para padronização do teste. Observou-se que a produção de

anticorpos ideal ocorreu 18 dias após o terceiro inóculo.  De 513 amostras

analisadas 16 (3,12%)  apresentaram  anticorpos IgG contra B. burgdorferi

com títulos 1/800, 292 (56,92%) com títulos 1/400 e 205 (39,96%) foram

negativos. Detectou-se uma maior percentagem de animais positivos (86,5%)

no grupo proveniente do Estado do Espírito Santo e uma menor percentagem

(36,0%) nos animais provenientes de São Paulo. Os animais negativos adultos

apresentaram títulos de anticorpos mais altos do que os bezerros negativos.
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Verificou-se a não correlação entre os ensaios sorológicos Borreliose de Lyme

e Leptospirose; Borreliose de Lyme e Brucelose. Neste estudo, concluiu-se

que o ensaio imunoenzimático ELISA indireto padronizado é satisfatório para

a detecção de anticorpos IgG anti B. burgdorferi em bovinos. Os resultados

obtidos indicam que na região estudada, os bovinos possuem imunidade

adquirida ou infecção subclínica, sendo importantes na epidemiologia da

Borreliose de Lyme na região sudeste do Brasil.
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SUMMARY

Serum epidemiological studies were carried out using  bovines from Bananal,

São Paulo state, Itaguaí and adjacent towns, Rio de Janeiro state and Alegre in

the state of Espírito Santo. Via serum studies it was possible to establish a

standardised indirect immunoenzymatic assay ELISA for the serological

detection of Borrelia burgdorferi in the bovine. The standardised

hyperimmune serum was obtained from a 47 old crossbred male dairy calf.

The animal was submitted to three subcutaneous innoculations with the heat-

inactivated antigen of B. burgdorferi, strain G39/40 at a dose rate of

1mg/12Kg. Innoculations were done at fifteen day intervals. Caracterization of

the immunoglobulin profile indicative of the IgG group along with a titre

determination of the hyperimmune serum was considered adequate for the

standardisation of the test. The production of caracteristically diagnostic titre

occured 18 days after the third innoculation. Of the 513 samples analysed, 16

(3,12%) demonstrated IgG for B. burgdorferi with titre of 1/800, 292 (56,92%)

with titre of 1/400, and 205 (39,96%) were found to be negative. Results

showed that a greater percent (86,5%) of animals with positive titre were of the

group from Espírito Santo with a smaller percent (36%) from the animals

originating from São Paulo. The adult animals considered as negative presented
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antibody titre greater then the young animals that were found to be negative. It

was obseved that there wasn’t correlation between the results of serum assays

of Lyme Borreliosis and Brucellosis; and Lyme Borreliosis and Leptospirosis.

In this study it was concluded that the standardised indirect immunoenzymatic

assay ELISA is satisfactory for the detection of IgG anti B. burgdorferi in the

bovine. The results obtained indicate that the bovine population in the regions

studied posessed immune competence of an acquired nature or that due to

subclinical infection. This is of epidemiological importance in the study of

Lyme Borreliosis in the Southeast of Brazil.



1-INTRODUÇÃO

A Borreliose de Lyme é uma enfermidade infecciosa causada pela

Borrelia burgdorferi JOHNSON, SCHIMID, HYDE, STEIGERWALT &

BRENNER, 1984. O agente é transmitido pela picada de carrapatos Ixodídeos

e, experimentalmente, por carrapatos Argasídeos, insetos hematófagos ou

ainda, por contato direto entre roedores (BURGESS, 1986; BUTLER &

DENMARK, 1990). O agente é cosmopolita, tendo sido registrado sua

ocorrência em animais domésticos, silvestres e no homem,  constituindo-se em

zoonose emergente.

A primeira espécie identificada foi isolada de carrapato Ixodes

scapularis (= I. dammini) (BURGDORFER et al., 1982), e denominada de B.

burgdorferi por JOHNSON et al (1984). A patologia foi inicialmente

reconhecida nos Estados Unidos e posteriormente descrita na Europa, Ásia,

Austrália e América do Sul .  Segundo BARANTON et al., 1992; WELSH et

al., 1992; EUZEBY, 1995 são reconhecidas quatro espécies de espiroquetas
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causadoras da Borreliose de Lyme: B. burgdorferi sensu strictu , B. garinii,

B. afzelii e B. japonica..

Nos bovinos, foram relatados sintomas de claudicação, edema de

membros, crônica perda de peso, hipofagia, hipogalactia, febre transitória,

dificuldade de levantar-se e aborto (PARKER & WHITE, 1992). Altos títulos

de anticorpos contra B. burgdorferi têm sido descritos em animais

assintomáticos (BURGESS et al., 1987).  As características clínicas são

variáveis de acordo com a região geográfica (DRESSLER, 1994). A resposta

heterogênea decorre da existência de diferenças antigênicas entre as espécies

de Borrelias e justifica  a necessidade da realização de ensaios sorológicos,

como ELISA e “Western blotting”, com antígenos específicos para cada

região.

A cultura e a visualização de Borrelias em microscopia ótica, constituem

procedimentos pouco produtivos no diagnóstico da Borreliose de Lyme e os

testes sorológicos tornam-se fundamentais para confirmação diagnóstica

(SCHRESTA et al., 1985, WELLS et al., 1993).

Os objetivos deste trabalho foram estabelecer a padronização do ensaio

imunoenzimático ELISA indireto para detecção de anticorpos da classe IgG

reagentes contra B. burgdorferi em bovinos e estudar a frequência de soros

positivos para a Borreliose de Lyme  em bovinos na região sudeste do Brasil.
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2- REVISÃO DE LITERATURA

A Doença de Lyme foi inicialmente reconhecida nos Estados Unidos em

1975, na comunidade de Lyme (Connecticut), onde um grupo de crianças

apresentando sintomas similares à Artrite Reumatóide Juvenil chamou a

atenção do  Prof. Dr. Allen C. Steere, reumatologista do Departamento de

Medicina Interna da Universidade de Yale, New Haven.

STEERE et al. (1977)  publicaram uma descrição do que ele inicialmente

denominou Artrite de Lyme, sendo uma doença caracterizada por um "rash"

cutâneo seguido de ataques recorrentes de artrites. Posteriormente, STEERE

(1977) publicou outro trabalho descrevendo outras manifestações da doença

além de artrite, caracterizando-a como enfermidade sistêmica.

Diferentes aspectos clínicos e epidemiológicos da Borreliose de Lyme já

eram do conhecimento de estudiosos europeus. Em 1902, HERXHEIMER e
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HARTMAN  descreveram a lesão crônica da Doença de Lyme, chamada de

acrodermatite crônica atrófica; AFZELIUS (1921) e LIPSCHULTZ (1923)

relataram o eritema crônico migratório associado com a picada de carrapatos

e em 1944, BANNWARTH, associou a meningorradiculite com algum agente

infeccioso, transmitido por carrapatos da espécie Ixodes ricinus.

BURGDORFER et al. (1982) isolaram espiroquetas de carrapatos da

espécie I. scapularis (= I. dammini), e posteriormente no sangue (BENACH

et al.,1983), articulação (JOHNSTON et al., 1985), líquor (PREAC-MURSIC

et al., 1984) e pele (STEERE et al., 1984) de portadores desta enfermidade. O

agente que é do gênero das Borrelias passou a se chamar B. burgdorferi

JOHNSON, SCHIMID, HYDE, STEIGERWALT & BRENNER, 1984. (em

homenagem à Burgdorfer que primeiro descreveu o agente  nos vetores).

O espectro de apresentação clínica dessa enfermidade difere entre as

regiões, o que está associado às características antigênicas. Na América do

Norte há predomínio de manifestações cutâneas e articulares, no Continente

Europeu, predominam manifestações neurológicas, enquanto no Continente

Asiático as sintomatologias são basicamente cutâneas e neurológicas

(EUZEBY, 1995).

Subsequentemente à identificação desta doença em humanos, a B.

burgdorferi tem sido reconhecida como capaz de infectar animais silvestres e
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domésticos. No Nordeste dos Estados Unidos,  o agente  está amplamente

disseminado em roedores e cervídeos (MAGNARELLI et al., 1986), os quais

são  reservatórios naturais. Os animais domésticos como caninos, equinos,

bovinos, comportam-se como agentes transportadores de vetores aos

domicílios (ANDERSON, 1988). Em contraste com a infecção inaparente nos

animais silvestres, este agente pode causar doença clínica nos animais

domésticos (BURGESS et al., 1987; MAGNARELLI et al., 1987).

O primeiro caso de  Borreliose de Lyme em animais domésticos foi

reportado por LISSMAN et al. (1984) em um cão na cidade de Nova York  e,

durante a década de 80 a incidência da doença cresceu muito. Os gatos

também são conhecidos como suscetíveis à  Borreliose de Lyme, no entanto,

poucos casos tem sido relatados (APPEL, 1990).

BOSLER et al. (1986) demonstraram espiroquetas  a partir de urina e

sangue de animais silvestres infectados. BURGESS et al. (1987) descreveram

um caso clínico com altos títulos de anticorpos no soro,  leite e líquido

sinovial em bovino proveniente de área onde casos de infecção por B.

burgdorferi em humanos e ocorrência de I. scapularis não têm sido

registrados. Outros animais assintomáticos pertencentes ao mesmo rebanho

apresentaram altos títulos de anticorpos, sugerindo infecção por B.

burgdorferi. O diagnóstico de Borreliose de Lyme foi baseado nos altos
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títulos de anticorpos obtidos pela técnica de Imunofluorescência Indireta (IFI)

no soro e líquido sinovial; lesões histopatológicas de articulação semelhantes

aos observados em humanos; ausência de outras bactérias, assim como o

Mycoplasma sp e o isolamento de B. burgdorferi a partir de fígado e pulmão

do animal sintomático.

 Em bovinos infectados foi observado espiroquetas a partir de colostro,

não sendo observado no leite (BURGESS, 1989). BRAND (1990) descreveu

altos níveis de anticorpos em bovinos velhos, sugerindo repetidas infecções

anuais.

PARKER & WHITE (1992)  apresentaram uma revisão sobre a Borreliose

de Lyme em bovinos e equinos, relatando a dificuldade do diagnóstico

clínico, a dificuldade em isolar a B. burgdorferi e a ocorrência de animais

assintomáticos com sorologia positiva.

WELLS et al. (1993) constataram maior sensibilidade e especificidade do

teste ELISA em relação ao teste de Imunofluorescência Indireta (IFI). Estes

autores observaram que a soropositividade para B. burgdorferi pelo teste

ELISA não teve associação com a soropositividade para 6 sorotipos de

Leptospira interrogans. Observaram também, altos títulos de anticorpos

contra B. burgdorferi associados com sintomas de claudicação em vacas

leiteiras.
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TAKAHASHI et al. (1993) incluíram a região sudeste de Hokkaido, Japão

como área endêmica de Borreliose de Lyme, onde a B. burgdorferi foi isolada

de I. ovatus e I. persulcatus. Segundo os autores, estes artrópodes são

largamente encontrados em Hokkaido e várias outras regiões do Japão.

Referiram a percentagem significantemente menor de soropositivos em

bovinos com menos de 2 anos de idade em comparação aos animais com

mais de 3 anos, sugerindo que melhores condições de pastagem reduz a

oportunidade da infecção por B. burgdorferi. Relataram a distribuição sazonal

de percentagens de soropositivos e a ocorrência de títulos de anticorpos em

bovinos sintomáticos e assintomáticos.

 Em Wisconsin, nos Estados Unidos, observaram a alta correlação entre a

distribuição geográfica de rebanho bovino leiteiro soropositivos para B.

burgdorferi com a  distribuição geográfica do carrapato I. scapularis

(BENXIU et al., 1994).

Na América do Sul, YOSHINARI et al. (1989) publicaram o primeiro

artigo sobre revisão da Borreliose de Lyme, alertando a classe médica sobre a

possibilidade da existência desta enfermidade no país. Neste ano uniu-se na

Universidade de São Paulo uma equipe multidisciplinar voltada para a

investigação desta doença infecciosa, onde criou-se laboratório voltado a

realização de provas sorológicas e cultura de B. burgdorferi em meio BSK.
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Casos clínicos com confirmação sorológica foram identificados no estado de

São Paulo, embora o isolamento do agente infeccioso não tenha sido possível

(BARROS et al., 1993; YOSHINARI et al., 1991 e 1993).

 FILGUEIRA et al. (1989) e AZULAY et al. (1991) no Rio de Janeiro e,

TALHARI et al. (1992), em Manaus, igualmente relataram casos de

Borreliose de Lyme em humanos com manifestações cutâneas.

STANCHI & BALAGUE (1993) mostraram a presença de anticorpos

contra B. burgdorferi em trabalhadores rurais da Argentina com sintomas de

artrite. O agente etiológico não foi isolado e os possíveis vetores  são

desconhecidos . Os autores discutem a necessidade de precauções na

interpretação clínica das artrites até que a presença de B. burgdorferi  seja

confirmada pelo cultivo nos meios específicos.

CICERONI et al. (1994) realizaram estudo soroepidemiológico

determinando a baixa prevalência de casos de Borreliose de Lyme e Febre

Recorrente transmitida por carrapatos em humanos de 3 comunidades da

Bolívia. Demonstraram a alta frequência de reações cruzadas entre B.

burgdorferi e os agentes etiológicos da Febre Recorrente, Borrelia parkeri e

Borrelia turicatae, sendo este o primeiro relato da presença destas

Borrelioses na Bolívia, reforçando a existência da B. burgdorferi na América

do Sul.
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BARROS (1995) padronizou a sorologia para detecção de anticorpos

contra  B. burgdorferi, cepa G39/40, em humanos no Brasil, pelos ensaios

imunoenzimáticos ELISA indireto e Western blotting. Descreveu a ocorrência

de sorologia positiva, no Estado de São Paulo, semelhante à encontrada em

áreas endêmicas. Identificou e estudou 13 pacientes portadores da  Borreliose

de Lyme  através de caracterização epidemiológica, clínica e sorológica. As

manifestações foram variadas na forma de apresentação, predominando o

eritema migratório na fase aguda e as máculas eritematosas na fase latente da

doença. Em comprometimento articular houve predomíneo de poliartralgias de

grandes articulações. Nas afecções neurológicas observou-se cefaléia em fase

aguda e distúrbios sensitivos periféricos em fase latente da doença.

Acometimento cardíaco foi detectado em apenas dois desses 13 pacientes.

JOPPERT (1995) padronizou a sorologia para espécie canina, utilizando o

teste ELISA indireto e, estudou a soroepidemiologia da Borreliose de Lyme

em cães na região de Cotia, Estado de São Paulo. Observou que 8,4% dos

animais analisados apresentaram anticorpos capazes de reconhecer a B.

burgdorferi cepa G39/40, não verificando predisposição quanto ao sexo ou

faixa etária do animal, porém detectou-se uma maior frequência de

soropositivos em animais com história prévia de contato com carrapatos. O

autor descreve que não houve associação entre os resultados positivos para B.
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burgdorferi pelo teste ELISA e resultados positivos para L. interrogans pelo

teste de soroaglutinação rápida.

FONSECA et al. (1995a) descreveram altos títulos de anticorpos contra

B. burgdorferi em bovinos assintomáticos  provenientes do Estado do Rio de

Janeiro e Espírito Santo e, detectaram a presença de antígenos circulantes em

6,2% de 129 cães no Estado do Rio de Janeiro. Em outro estudo, relataram a

detecção de espiroquetas, através de microscopia de campo escuro e

contraste de fase, no sangue periférico de gambás (Marsupialia: Didelphidae)

no município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro. Os autores discutem a

importância epidemiológica desse achado, uma vez que estes marsupiais são

comuns no  Brasil e encontrados com  frequência em áreas urbanas

(FONSECA et al., 1995b).

YOSHINARI et al. (1995) publicaram um artigo retrospectivo sobre

Borreliose de Lyme no Brasil, caracterizando-a como uma zoonose emergente

de interesse  multidisciplinar. Relataram a identificação e estudo de 25

pacientes portadores desta Borreliose; traçaram o perfil clínico, sorológico e

epidemiológico e, discutiram a participação dos animais domésticos e

silvestres no ciclo desta enfermidade em nosso meio.
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3-MATERIAL E MÉTODOS

3.1- Origem das Amostras de Soro Bovino

Foram utilizadas 37 amostras de soro sanguíneo de bovinos mestiços

leiteiros provenientes do município de Alegre, Estado do Espírito Santo; 376

amostras dos municípios de Itaguaí, Paracambi, Barra do Piraí, Piraí, Estado

do Rio de Janeiro e 100 amostras do município de Bananal, Estado de São

Paulo.

Os locais foram escolhidos baseados na ocorrência de casos clínicos

em humanos no Estado de São Paulo (BARROS, 1995; YOSHINARI et al.,

1991 e 1993) e Estado do Rio de Janeiro (AZULAY et al.,1991; FILGUEIRA

et al., 1989),  ocorrência de animais com alta infestação por carrapatos e em

especial, no município de Alegre, pela ocorrência de casos sugestivos de

Borreliose de Lyme em bovinos e casos clínicos compatíveis à Borreliose de
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Lyme com comprovação sorológica em pacientes humanos (ELISA e

“Western blotting”) (YOSHINARI et al, 1995).

As amostras de sangue foram obtidas por punção da veia jugular

utilizando-se agulhas descartáveis 18G, tubos de vidro (10 ml) estéreis e

seringas descartáveis (20 ml). Após a colheita, as amostras foram

centrifugadas para obtenção de soro que foi estocado a -20°C em tubo

eppendorf até a realização dos ensaios sorológicos.

Uma alíquota de 20 soros de São Paulo, 62 do Rio de Janeiro e 37 do

Espíriro Santo foram enviadas ao Laboratório de Zoonoses do Departamento

de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo para pesquisa de

anticorpos contra diferentes variantes sorológicas de L. interrogans e L.

biflexa (soroaglutinação microscópica), uma alíquota de 19 soros de São

Paulo, 295 do Rio de Janeiro e 29 do Espírito Santo para o Laboratório de

Doenças da Reprodução - Projeto Saúde Animal - Convênio EMBRAPA

/UFRRJ,  para pesquisa de anticorpos contra Brucella abortus pelo teste de

soroaglutinação rápida. Outra alíquota de cada soro foi utilizado na

padronização do ensaio sorológico para pesquisa de anticorpos contra B.

burgdorferi cepa G39/40 (ELISA), realizado no Laboratório de doença de

Lyme da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
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3.2- Meio de Cultura para Obtenção de Antigeno.

O meio de cultura BSK ou meio de Barbour, Stoenner e Kelly foi

preparado de acordo com o seguinte esquema (BARBOUR et al., 1984):

Dissolveu-se 17g de gelatina em 300 ml de água destilada que foi

autoclavada a 120°C por 15 minutos, obtendo-se gelatina a 5,7% que foi

mantida dentro de câmara de fluxo estéril até a etapa final. Aqueceu-se 300 ml

de água destilada entre 50°C - 70°C e acrescentou-se: 5,0 g de Neopeptone,

1,0 g de triptone e 1,0 g de yeastolate. Depois de dissolvido, esfriou-se a

solução a temperatura ambiente, obtendo-se a Solução A que foi reservada até

a etapa seguinte.

Meio de cultura de célula CMRL 1066 (9,8 g) (SIGMA Chemical) com

glutamina foi dissolvido em  600 ml de água destilada e em seguida

acrescentado: 6,0 g de tampão hepes forma ácida, 0,7 g de citrato de sódio,

5,0 g de glicose alfa D+, 0,8 g de piruvato de sódio, 0,4 g de N-acetil

glucosamina, 2,2 g de bicarbonato de sódio, 0,3 g MgCl2 6 H2O, 0,1 g  de

glutamine, 143 ml de albumina bovina fração V (35%) e finalizando, a solução

A preparada anteriormente. O pH foi ajustado para 7,55 com o auxílio de

NaOH 10 M e dessa forma obtida a Solução B.
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Em uma câmara de fluxo estéril, 100 ml de soro de coelho a 37°C e a

Solução B foram filtrados em microfiltro (Nalgene) de 0,45µm e 0,20µm.

Após a filtragem, o soro de coelho, a Solução B e a gelatina autoclavada foram

misturados em um balão previamente esterilizado. Finalmente, o volume obtido

foi transferido para 2 frascos de cultura de 500 ml e o restante distribuído em

tubos de cultura com aproximadamente 6,0 ml de meio em cada tubo.

O meio de cultura foi conservado a 4°C quando utilizado dentro de 2

semanas ou a -20°C por um período de até 1 ano.  Uma alíquota do meio de

cultura  resultante de cada preparo foi mantida em estufa a 33°C por 48 h para

teste de esterilidade e outra alíquota com uma gota de cultura de B.

burgdorferi em estufa a 33°C por uma semana para teste de qualidade.

3.3- Preparo do Antígeno

Para obtenção do antígeno, 1,0 ml de cultura de B. burgdorferi cepa

G39/40 (origem americana) foi adicionada em um frasco com 500 ml de meio

de cultura e mantido em estufa a 33°C por uma semana.

A cultura obtida foi centrifugada a 12.000G  por 20 minutos a 4°C

(Sorvall Rc2.b), o sedimento resultante foi ressuspenso em PBS 0,001M

MgCl2 6H2O, pH 7,4 e submetido ao processo anterior por mais 2 vezes,
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dessa forma, o pellet obtido foi lavado e em seguida, suspenso na mesma

solução completando o volume final em 6,0 ml.

No preparo do antígeno para sorologia (ELISA) a suspensão foi

submetida a sonicação por 3 minutos (Fisher Sonic Dismembrator, model 300

- Dynatech) com intervalos de 15 segundos, filtrada em microfiltro de 0,45µm,

aliquotada e estocada a -70°C até o momento do uso (GRODZICKI et

al.,1988). A concentração proteica desse antígeno foi dosada pelo método de

Folin obtendo-se 3,0 mg/ml.

O antígeno destinado ao preparo do inóculo do bezerro foi produzido

utilizando-se a suspensão como no procedimento anterior , no entanto , esta

não foi sonicada, mas inativada pelo calor (banho maria a 56°C por 30

minutos). A concentração proteica desse antígeno foi dosada pelo método de

Folin, obtendo-se 2,7 mg/ml.

3.4- Obtenção de Soro Controle Positivo

Dois bezerros machos, provenientes da Estação Experimental de Itaguaí

- Área de bovino de leite da PESAGRO-Rio (local de manejo sanitário e

zootécnico adequado), foram utilizados na obtenção de soro padrão positivo.

O animal de n°590 com 47 dias de idade, 56 Kg de peso, mestiço (15/16

Holandês Puro + 1/16 Mestiço Leiteiro), recebeu o inóculo do antígeno livre
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de adjuvantes na dosagem de 1 mg/ 12 Kg de peso vivo; o animal de n°591

com 42 dias de idade, 56 Kg de peso, mestiço (7/8 Holandês Puro + 1/8

Mestiço Leiteiro), recebeu o inóculo de placebo (PBS estéril), servindo como

controle do experimento. Os animais foram mantidos em baias individuais no

biotério do Laboratório de Doenças Parasitárias - Projeto Sanidade Animal -

EMBRAPA/UFRRJ , receberam capim fresco picado e água ad libitum,

acrescido de 500 g diárias de ração terneirina (Purina). Receberam diariamente

2L de leite até os 60 dias de idade. Com 1 mês de idade os animais receberam

vacina contra Salmonelose e uma dose de Ivermectina 1% (Ivomec, Merck

Sharp & Dohme), ou seja , antes da aquisição dos mesmos. No início do

experimento os bezerros foram tratados com carrapaticida (Bayticol pour-

on, Bayer do  Brasil SA) e as baias com vassoura de fogo para evitar uma

possível infestação por carrapatos. Periodicamente, exames coprológicos

foram realizados para prevenir helmintoses.

Foram realizadas 3 inoculações por via sub-cutânea com intervalo de 15

dias. A partir da segunda semana do experimento, semanalmente, procedeu-se

o hemograma dos animais, o qual foi realizado no Laboratório de Patologia

Clínica do Departamento de Medicina e Cirurgia - Instituto de Veterinária da

UFRRJ; com a finalidade de avaliar possíveis alterações hematológicas.

Amostras sanguíneas foram coletadas antes do primeiro inóculo e a cada três
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dias a partir deste para obtenção de soro, totalizando a quantia de 29 coletas.

Esfregaços sanguíneos fixados em metanol e corados em  Giemsa foram

confeccionados no início do experimento e a cada intervalo de 15 dias para

pesquisa de hemoparasitos. Os animais foram acompanhados diariamente

quanto a observações de alterações clínicas, reação no local do inóculo bem

como a presença de carrapatos.

Todas as amostras de soro foram aliquotadas e armazenadas em freezer

a -20°C para posterior avaliação do perfil de produção de anticorpos e

titulação dos soros hiperimunes a ser usado na padronização do ensaio

imunoenzimático ELISA indireto. Amostras de todas as coletas foram

submetidas ao teste de soroaglutinação rápida para Brucelose e

soroaglutinação microscópica para Leptospirose, com a finalidade de avaliar

possíveis reações cruzadas entre ensaios sorológicos para B. burgdorferi e B.

abortus e/ou B. burgdorferi e variantes sorológicas de L. interrogans e L.

biflexa.

3.5- Obtenção de Soro Controle Negativo

Quatro animais adultos e quatro bezerros, mestiços leiteiros,

provenientes da Estação Experimental da PESAGRO-Rio, foram utilizados

como animais para soro controle negativo. No momento da coleta todos os

animais estavam clinicamente saudáveis. Os soros foram aliquotados e
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armazenados a  -20°C até o momento do uso. Uma alíquota de cada soro foi

encaminhado para o teste de soroaglutinação para Brucelose e outra ao teste

de soroaglutinação microscópica para Leptospirose.

Estes soros foram diluídos a 1/400 em PBS Tween 20 0,05% pH 7,4 e

submetidos ao ensaio imunoenzimático ELISA indireto (descrito no ítem 3.9),

para comprovação da negatividade e estabelecimento do ``cutoff ``, utilizando

como controle positivo o soro do bezerro imunizado com antígeno de B.

burgdorferi da 17a coleta (18 dias após o terceiro inóculo).

3.6- Perfil da Produção de Anticorpos IgG dos Bezerros Inoculados

Procedeu-se a caracterização do perfil da produção de anticorpos da

classe IgG anti B. burgdorferi do animal imunizado, pareado ao controle

negativo.

Duas placas Immulon 1 (96 orifícios - Dynatech Laboratories) foram

sensibilizadas sendo incubadas em câmara úmida a 4°C “overnight”com

antígeno sonicado total de B. burgdorferi cepa G39/40, diluído em tampão

carbonato pH 9,6 na concentração de 15µg/ml (200µl/orifício). Após a

sensibilização o sobrenadante foi desprezado e a placa lavada 3 vezes com

PBS Tween 20 0,05% pH 7,4 e bloqueada com PBS Tween 20 0,05%  gelatina
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1% pH 7,4 (200µl/orifício), durante uma hora em câmara úmida a temperatura

ambiente. Após o bloqueio a placa foi lavada 3 vezes como descrito

anteriormente.

Os soros de cada coleta dos bezerros foram diluídos a 1/200 e 1/400 em

PBS Tween 20 0,05% e acrescentados à placa em duplicatas (200µl/orifício),

sendo a primeira coluna utilizada como branco adicionando apenas o PBS

Tween 20 0,05% pH 7,4. A incubação foi feita novamente em câmara úmida

por uma hora a temperatura ambiente. Utilizou-se uma placa para cada animal.

Repetiu-se o procedimento de lavagem e acrescentou-se o conjugado (soro de

coelho anti IgG de bovino conjugado a fosfatase alcalina - SIGMA Chemical),

diluído a 1/1000 em PBS Tween 20 0,05% pH 7,4 (200µl/orifício).

Repetiu-se a incubação, o procedimento de lavagem e adicionou-se o

substrato PNPP (para-nitro-fenil-fosfato de sódio - SIGMA Chemical) em

tampão glicina pH 10,5 na concentração de 1 mg/ml (200µl/orifício).

As placas foram mantidas em câmara úmida a temperatura ambiente até

a leitura de toda a placa em espectrofotômetro (Titertek Multiskam MCC/340P

version 2.0) com comprimento de onda de 405 nm. As leituras foram

realizadas de acordo com a revelação do ensaio, sendo as placas lidas no

mesmo intervalo de tempo.
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3.7- Escolha do Soro Controle Positivo Adequado

De acordo com as observações do procedimento anterior, escolheu-se

oito soros, do animal controle positivo, das coletas 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e

21, por demonstrarem maior concentração de anticorpos. Procedeu-se a

titulação desses soros hiperimunes, para determinar aquele com melhor

atividade de anticorpos circulantes da classe IgG a ser utilizado no

estabelecimento do ensaio imunoenzimático.

O teste foi realizado repetindo todo o procedimento anterior, sendo

cada soro escolhido diluído em 11 diluições crescentes (1/100, 1/200, 1/400,

1/800, 1/1600, 1/3200, 1/6400, 1/12800, 1/25600, 1/51200 e 1/102400). A

primeira coluna foi usada como branco e em cada linha foram adicionados as

11 diluições de cada soro. Os procedimentos de lavagem, tempo e temperatura

de incubação, volume das soluções e leitura das placas, foram realizados como

descrito anteriormente. Após a leitura, foi traçada a curva dos soros para

escolha do soro de melhor atividade de anticorpos.

3.8- Avaliação das Interações Antígeno, Anticorpos e Conjugado

De acordo com as observações do procedimento anterior, o soro

padrão positivo escolhido foi o da coleta de n° 17 (18 dias após o último

inóculo).
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Sensibilizou-se uma placa Immulon 1 (96 orifícios - Dynatech

Laboratories) com antígeno sonicado total em concentrações crescentes, com

a finalidade de avaliar a interação antígeno/anticorpos, da seguinte maneira:

segunda, terceira e quarta colunas na concentração de 5µg/ml; a quinta, sexta e

sétima colunas a 10µg/ml; a oitava, nona e décima colunas a 20µg/ml; a

décima primeira e a décima segunda colunas a 30µg/ml, em tampão carbonato

pH 9,6. A primeira coluna foi sensibilizada com 15µg/ml, sendo usada como

branco do ensaio.

O soro padrão escolhido foi acrescentado a partir da segunda coluna,

diluído em PBS Tween 20 0,05% pH 7,4 em oito diluições crescentes (1/100,

1/200, 1/400, 1/800, 1/1600, 1/3200, 1/6400, 1/12800). Avaliou-se a interação

do conjugado, utilizando três diluições crescentes: 1/500 na segunda, quinta,

oitava e décima primeira colunas; 1/1000 na terceira, sexta, nona e décima

segunda colunas; 1/1500 na quarta, sétima e décima colunas, em PBS Tween

20 0,05% pH 7,4. Os procedimentos de lavagem, tempo e temperatura de

incubação, volume das soluções, adição dos substratos e leitura das placas,

foram realizados como descrito anteriormente.
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3.9- Ensaio Imunoenzimático ELISA Indireto Padronizado

Após a avaliação das interações antígeno, anticorpos e conjugado,

procedeu-se a padronização do ensaio imunoenzimático ELISA indireto para

Borreliose de Lyme. Sendo utilizado no estudo sorológico dos bovinos

provenientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A placa de ELISA Immulon 1 foi sensibilizada com antígeno sonicado

total diluído na concentração de 15µg/ml em tampão carbonato pH 9,6. O

bloqueio foi feito com PBS Tween 20 0,05%  gelatina 1% pH 7,4. A primeira

coluna foi utilizada como branco. O soro padrão positivo foi adicionado na

segunda coluna em oito diluições crescentes (1/400, 1/800, 1/1600, 1/3200,

1/6400, 1/12800, 1/25600 e 1/51200). Na terceira coluna foram adicionados os

soros negativos na diluição de 1/400. Os soros testes foram utilizados na

diluição de 1/400 em duplicatas a partir da quarta coluna. O conjugado foi

diluído a 1/1000 em PBS Tween 20 0,05% pH 7,4 . Os procedimentos de

lavagem, tempo e temperatura de incubação, volume das soluções, adição dos

substratos e leitura das placas, foram realizados como descrito anteriormente.

O “cutoff” da prova foi calculado pela média dos valores de densidade

óptica dos oito soros controle negativos mais três vezes o desvio padrão

desses valores. Foram considerados positivos os soros que apresentaram

valores de densidade óptica acima do “cutoff”.
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3.10- Soroaglutinação Microscópica para Leptospirose

Este teste foi realizado pelo Laboratório de Zoonoses do Departamento

de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob a supervisão do

Prof. Dr. Silvio Arruda Vasconcellos. O método utilizado pelo Laboratório foi

baseado na “Microtécnica”, descrita por GALTON et al. (1965) e COLE et al.

(1973). Utilizou-se para avaliação de Leptospirose 24 variantes sorológica

(Australlis australis, Australis bratis lava, Autumnalis autumnalis,

Autumnalis butembo, Ballum castellonis, Batavia batavie, Canicola

canicola, Celledoni whicombi, Cynapteri cynapteri, Grippatyphosa

grippatyphosa, Hebdomadis hebdomadis, Icterohaemorrhagiae

copenhageni, Icterohaemorrhagiae icterohaemorrhagiae IV, Javanica

javanica, Panama panama, Pomona pomona, Pyrogenes pyrogenes, Sejroe

hardjo, Sejroe wolfi, Shemani shemani, Tarassovi tarassovi, Andamana

andamana, Seramanga patoc, Djasiman sentat).

Os soros classificados como suspeitos no teste de microaglutinação

foram submetidos ao teste de titulação através da microtécnica.
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3.11- Soroaglutinação para Brucelose

Este teste foi realizado pelo Laboratório de Doenças da Reprodução -

Projeto Saúde Animal - Convênio EMBRAPA/UFRRJ e pelo Laboratório de

Zoonoses do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de

São Paulo. Utilizando-se ensaio de soroaglutinação rápida em placa, com

antígeno inativado de B. abortus em suspensão celular, amostra 1119-B, a 10-

12% por volume, corada com solução verde brilhante e cristal violeta,

padronizado por comparação com antígeno de referência. Essa preparação

obedece a Técnica Internacional recomendada pelo Ministério da Agricultura

do Brasil.
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4-RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1- Soros Controle  Positivo e Negativo

Os dois bezerros utilizados na padronização do controle positivo

apresentaram desenvolvimento dentro dos padrões normais. Tanto o animal

inoculado com antígeno de B. burgdorferi (n°590) como o inoculado com

placebo (n°591) não apresentaram qualquer tipo de alteração clínica, ou reação

no local do inóculo digno de nota.

O hemograma de ambos os animais, no decorrer do experimento,

apresentaram valores dentro dos parâmetros normais quando comparados

com a literatura (ROSEMBERGER, 1933).

Durante todo o experimento, os animais mostraram-se negativos nos

exames coprológicos, pesquisa de hemoparasitos, soroaglutinação rápida para

Brucelose e soroaglutinação microscópica para Leptospirose.
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Os oito animais escolhidos como controle negativo não demonstraram

reação para B. burgdorferi, B. abortus, nem para os 24 variantes sorológicas

de L. interragans e L. biflexa. Comprovando assim, a negatividade desses

soros.

4.2- Perfil da Produção de Anticorpos IgG dos Bezerros Inoculados

Na caracterização do perfil da produção de anticorpos da classe IgG

anti B. burgdorferi, do bezerro imunizado, observou-se uma resposta

crescente de anticorpos após cada inóculo; tendo alcançado o pico máximo

nove dias após o último inóculo; declinando gradativamente e, mantendo

níveis detectáveis  até 51 dias após o último inóculo. No animal inoculado com

placebo, observou-se uma média nos níveis de anticorpos (densidade ótica

=0,06), situada abaixo do valor do “cutoff” obtido no teste ELISA

padronizado e, dentro da média dos valores dos bezerros do grupo controle

negativo (Figura 01).

Essas análises permitiram certificar uma perfeita resposta imunogênica

do animal ao antígeno empregando a metodologia adotada neste estudo.

JOPPERT (1995) relata a imunização de um cão usando antígeno com

adjuvante completo Freund, na dosagem de 1mg/10Kg peso vivo, em duas

inoculações com intervalo semanal; obtendo o soro padrão adequado 28 dias

após o último inóculo.



27

4.3- Escolha do Soro Controle Positivo Adequado

De acordo com o perfil da produção de anticorpos, avaliou-se a titulaçào

de oito coletas de soro a partir do sexto dia do último inóculo. Estabeleceu-se

como critério para escolha: apresentação de alto nível de anticorpos

(densidade ótica > 1,0 em 1/400), melhor atividade de anticorpos circulantes

da classe IgG e, relativa distância entre o último inóculo. O soro escolhido foi

o da coleta de número 17 (18 dias após o último inóculo), apresentando

atividade de anticorpos circulantes com título até 1/6400 (Figura 02).

4.4- Teste ELISA Indireto para Borreliose de Lyme em Bovinos

A avaliação da interação antígeno, anticorpos e conjugado, permitiu

padronizar o teste ELISA indireto para Borreliose de Lyme em bovinos

(descrito no ítem 3.9). O “cutoff”estabelecido no ensaio foi calculado pela

média da densidade óptica dos controles negativos mais três vezes o desvio

padrão, o que garante o intervalo de confiança de 99% .

Entre os testes sorológicos, a técnica da imunofluoescência indireta foi

testada inicialmente (STEERE et al., 1983), sendo substituída com vantagem

pelo ensaio imunoenzimático ELISA, que se revelou mais sensível e específico

(MAGNARELLI et al., 1984; WELLS et al., 1993). Entretanto, em humanos
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Figura 01. Perfil da produção de anticorpos IgG do bezerro inoculado 
com Borrelia burgorferi e do bezerro controle. 
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Figura 02. Titulação dos soros para definição do padrão hiperimune anti
Borrelia burgdorferi observado nas coleta 14, 17, 19 e 21. 
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esta metodologia é falha no diagnóstico da doença na fase aguda (SCHRESTA

et al.,1985; COYLE, 1993). A técnica de “Western blotting” é a que apresenta

melhores resultados (COYLE, 1993; GRODZICKI & STEERE, 1988),

necessitando a avaliação desta em bovinos no Brasil.

O ensaio sorológico propicia ao clínico um importante auxílio no

diagnóstico da Borreliose de Lyme, uma vez que este manifesta-se com

sintomas diversos, mimetizando outras patologias. No Brasil, assim como em

outros países sul americanos, o agente desta enfermidade ainda não foi

isolada, prejudicando ainda mais o diagnóstico (STANCHI & BALAGUE,

1993; CICERONI et al., 1994; YOSHINARI et al., 1995). É necessário que

os resultados sorológicos sejam devidamente interpretados para que não sejam

tomadas conclusões precipitadas, uma vez que possíveis reações cruzadas

podem favorecer a ocorrência de falsos positivos, especialmente no caso de

bovinos que são animais conhecidamente acometidos por outras borrelioses

como a B. theileri e B. coriacea transmitidas por carrapatos Boophilus spp e

Ornithodoros spp, respectivamente (BENXIU, 1994).

No ensaio ELISA com os animais controle negativos observou-se que a

média da densidade ótica dos bezerros foi significantemente menor do que a

média obtida dos animais adultos. Isto pode sugerir repetidas infecções anuais

ou condições ambientais que possam favorecer ou prejudicar a infecção por B.
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burgdorferi. Observações semelhantes foram feitas por BRAND (1990) e

TAKAHASHI (1993).

4.5-Estudo Soroepidemiológico

De 513 amostras analisadas pelo teste ELISA indireto 16 (13,12%)

apresentaram anticorpos IgG contra B. burgdorferi com título 1/800, 292

(56,92%) com título 1/400 e 205 (39,96%) foram negativos. Os resultados

obtidos em cada estado encontram-se na tabela 1.

Tabela 1. Resultados obtidos no teste  ELISA dos bovinos provenientes

de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Estado título 1/400 título 1/800 Negativos Total (n)

São Paulo 36 (36%)  zero 64 (64%) 100

Rio de Janeiro 224 (59,6%) 16 (4,2%) 136 (36,2%) 376

Espírito Santo 32 (86,5%)  zero 5 (13,5%) 37
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A maior percentagem de animais soropositivos foi observado no grupo

proveniente do município de Alegre, Estado do Espírito Santo. Neste

município foi verificado um bezerro com claudicação e outro com aumento de

volume da articulação rádio-carpiana, ambos da mesma propriedade e com

sorologia positiva no teste ELISA  (Figura 03) Nesta localidade também foram

identificados casos humanos com suspeita clínica e sorologia positiva (ELISA

e “Western blotting”), reforçando a possibilidade de se tratar de uma área de

risco para existência da Borreliose de Lyme (YOSHINARI, et al., 1995). Os

bovinos utilizados apresentavam infestação por carrapatos da espécie B.

microplus e  raramente por A. cajennense e A. nitens. No entanto, não foram

obtidos dados específicos para análise profunda da ixodofauna da região.

As amostras provenientes do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro

apresentaram percentagem menor de animais soropositivos. Os animais

estudados eram assintomáticos, porém analisando que a maioria dos casos

humanos diagnosticados no Brasil, foram na região sudeste, em pacientes de

áreas litorâneas, próximas as matas ou contato com área rural (FILGUEIRA et

al., 1989; AZULAY et al., 1991; YOSHINARI et al., 1991, 1993 e 1995),

assim como o encontro de espiroquetas em marsupiais por FONSECA et al.,

1995. Estes dados sugerem em conjunto, a possibilidade da existência do

agente da Borreliose de Lyme nestes estados.
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Figura  03  Articulação rádio carpiana de bezerro com 3 meses de idade,

soropositivo, procedente do município de Alegre, Espírito Santo,

apresentando aumento de volume articular do membro anterior esquerdo.
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4.6-Borreliose de Lyme X Brucelose e Borreliose de Lyme X

Leptospirose

Analisando os resultados obtidos  com a sorologia para Borreliose de

Lyme e Brucelose observou-se que não houve correlação entre os resultados

positivos destas sorologias. Na amostragem de animais provenientes do

Estado de São Paulo e Espírito Santo não foi obtido nenhum animal

soropositivo para Brucelose, dificultando sua interpretação. No entanto, no

grupo proveniente do Rio de Janeiro obteve-se 14 (4,75%) de animais

soropositivos, sendo que 10 desses 14 foram positivos em ambos os ensaios

e 4 foram negativos para Borreliose de Lyme e positivo para Brucelose. A alta

percentagem de animais soropositivos para Borreliose de Lyme e negativos

para Brucelose sugere a não correlação entre estes ensaios (Tabela 02,03,e,04).

A Brucelose consiste em uma patologia de interesse veterinário cujo

quadro clínico pode ser confundido com a Borreliose de Lyme. Pelo

observado neste estudo, os ensaios sorológicos utilizados podem auxiliar no

diagnóstico diferencial entre estas duas enfermidades.

Com relação aos resultados dos ensaios sorológicos para Borreliose de

Lyme e Leptospirose observou-se que não houve correlação significante entre

os resultados positivos, como observado  por WELLS et al. (1993).
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No grupo de animais provenientes do Estado do Espírito Santo, todos

os animais positivos para Leptospirose foram também positivos para

Borreliose de

Lyme (Tabela 02). No entanto, na amostragem proveniente de São Paulo

apenas um foi positivo para ambas as sorologias e quatro foram positivos para

Leptospirose e negativos para Borreliose de Lyme (Tabela 03).

No grupo proveniente do Rio de Janeiro foi constatado uma alta

percentagem de animais soropositivos para ambos os testes e uma baixa

percentagem de animais soropositivos para Leptospirose e negativos para

Borreliose de Lyme. Contudo, seis animais do Rio de Janeiro e três de São

Paulo apresentaram altos títulos de anticorpos para Leptospirose e não

reagiram no teste contra antígeno de B. burgdorferi, sugerindo a não

correlação entre estes ensaios (Tabela 04).

As variantes sorológicas que reagiram nos testes para Leptospirose

estão listados nas Tabelas 02, 03 e 04. Constatou-se que os sorotipos hardjo e

wolfi foram os de maior ocorrência nos três estados estudados. Em um estudo

sorológico, WELLS et al. (1993) verificaram que os sorotipos canicola,

pomona e hardjo apresentaram maior frequência, não sendo testado o sorotipo

wolfi.



36

Tabela 02- Comparação entre animais soropositivos e soronegativos
para Borreliose de Lyme, Leptospirose e Brucelose provenientes do
Espírito Santo.

 Leptospirose (n=37)

       P              N

 Brucelose (n=29)

       P              N

ES Borreliose      P (32)

       n=37            N (05)

       10            22

       00             05

       00            25

       00            04

Leptospirose (sorotipos)
positivos n=10
hardjo           10
wolfi             06
hebdomadis   01
pyrogenes      01

P=Positivo; N=Negativo

Tabela 03- Comparação entre animais soropositivos e soronegativos
para Borreliose de Lyme, Leptospirose e Brucelose provenientes de São
Paulo.

 Leptospirose (n=20)

       P              N

 Brucelose (n=19)

       P              N

SP   Borreliose   P (36)

           n=100     N (64)

       01            03

       04            12

       00            04

       00            15

Leptospirose (sorotipos)
     positivos n=05
hardjo         03
wolfi           03
bratislava    01
pyrogenes    01
patoc           01
sentat          01

P=Positivo;  N=Negativo
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Tabela 04- Comparação entre animais soropositivos e soronegativos
para Borreliose de Lyme, Leptospirose e Brucelose provenientes do Rio
de Janeiro.

 Leptospirose (n=62)

       P              N

 Brucelose (n=295)

       P              N

RJ Borreliose      P (240)

       n=376         N (136)

       42            05

       06            09

       10            185

       04            96

Leptospirose (sorotipos)
     positivos n=48
hardjo           45
wolfi             41
australis        05
sentat            03
pyrogenes      02
pomona         02
autumnalis    01
bratislava      01

P=Positivo;  N=Negativo

4.7  Considerações adicionais

A Borreliose de Lyme é considerada uma zoonose, acomete o homem,

os animais domésticos e silvestres, constituindo-se em assunto de importância

na Saúde Pública e Animal. Estudos soroepidemiológicos de áreas suspeitas
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precisam ser estabelecidos para que se possa traçar possíveis regiões

endêmicas no Brasil. O tratamento e a prevenção da Borreliose de Lyme são

ferramentas das quais os profissionais da área Médica e Médico Veterinária

devem utilizar com mais eficiência. No entanto, para se atingir estes objetivos é

necessário estabelecer eficientes métodos de diagnóstico, já que esta

enfermidade possui uma ampla variedade de manifestações clínicas e seu

agente etiológico é de difícil isolamento e cultivo.

Os animais silvestres como marsupiais, cervídeos, roedores e aves são

os reservatórios naturais. Na região nordeste dos Estados Unidos, onde a

doença é endêmica, os principais reservatórios vertebrados são o Odocoileus

virginianus (veado da cauda branca) e o Peromyscus leucopus (rato da pata

branca), hospedeiros naturais do carrapato I. scapularis (= dammini)

(BOSLER et al., 1983; BOSLER et al., 1984; COYLE, 1993).

As aves migratórias são importantes na disseminação da doença pela

possibilidade de transportar artrópodes hematófagos infectados (ANDERSON

et al., 1986), enquanto os animais domésticos como canídeos, felídeos,

equídeos e ruminantes desenvolvem doença podendo atuar como reservatórios

e transportam ectoparasitos ao ambiente peridoméstico (APPEL, 1990;

PARKER & WHITE, 1992).
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Os bovinos são animais de produção que fornecem carne, leite, couro e

seus mais diversos derivados para uso humano. A qualidade de seus produtos

está diretamente relacionada com a saúde do animal. A Borreliose de Lyme

constitui-se em uma das inúmeras enfermidades que pode acometer os

bovinos. Esta pode ser responsável por perdas econômicas evidenciadas com

a diminuição na produção de leite e carne, além de situar-se como fonte de

risco à saúde da população.

No Brasil,  a Borreliose de Lyme ainda não é do conhecimento de

muitos profissionais. No entanto, as evidências de sua ocorrência são

inúmeras como observado por  YOSHINARI et al.(1995) e  FONSECA et al.

(1995). É necessário que se somem trabalhos e pesquisas das áreas Médica e

Médico Veterinária para que sejam estabelecidos dados clínicos,

epidemiológicos e sorológicos. Dessa forma, colaborando de maneira prática e

eficiente ao bem estar da população humana e animal. Neste estudo, pode-se

estabelecer padronização de ensaio imunoenzimático ELISA indireto com

resultados satisfatórios na detecção de anticorpos contra B. burgdorferi em

bovinos.
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5-CONCLUSÕES

1- A padronização do ensaio imunoenzimático ELISA indireto mostrou-se

satisfatório para detectar anticorpos contra B. burgdorferi em bovinos, sendo

indicado como auxílio no diagnóstico da Borreliose de Lyme no Brasil.

2- Os bovinos estudados na região sudeste do Brasil apresentaram alta

percentagem de soropositivos anti B. burgdorferi  cepa G39/40, indicando

imunidade adquirida ou infecção subclínica, como observado em áreas

endêmicas.
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3- Observou-se uma maior percentagem de animais soropositivos no grupo

proveniente do estado do Espírito Santo, com ocorrência de casos clínicos e

sorológicos da enfermidade em humanos, indicando tratar-se de uma área de

risco para existência da Borreliose de Lyme.

 4- Não houve correlação entre os resultados positivos para B. burgdorferi

pelo teste ELISA, resultados positivos para L. interrogans pelo teste de

soroaglutinação microscópica e resultados positivos para B. abortus pelo teste

de soroaglutinação rápida, demonstrando a alta sensibilidade e especificidade

do ensaio padronizado.
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