
CONGRESSO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2.; ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS DA UNOPAR, 11., 2008, LONDRINA.
ANAIS... LONDRINA: UNOPAR, 2008. 1 CD-ROM. ISBN 978-85-87686-33-6.

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES ANTÍGENOS DE CORYNEBACTERIUM 
PSEUDOTUBERCULOSIS  PARA INTRADERMOREAÇÃO EM CAPRINOS

Autores

DANIELLE CRISTINY VIEIRA (1)
GUILHERME PRICINATO ESTRADA (1)
VINICIUS ANDRÉ HIRATA PINETTI (1)
MARIANA TOME SOUZA FORTUNATO (1)
LUIZ CESAR DA SILVA (7)
LUIS ALVARO LEUZZI JUNIOR (7)
GRACIETI LOPES JULIANI (14)
WERNER OKANO (7)
ANTONIO FRANCISCO CHAVES NETO (9)
GILMAR SARTORI JÚNIOR (14)

Categoria
 Trabalho de Iniciação Científica

Introdução
 Corynebacterium pseudotuberculosis é o agente etiológico da linfadenite caseosa que leva a doença em ovinos e caprinos.Os caprinos 

tornam-se infectados quando a pele é lesada. Após a infecção o agente leva a uma inflamação difusa, levando a formação de abscesso que 
torna-se encapsulado (HIRSH & ZEE, 2003). Os programas de controle e erradicação da LC precisam se basear em testes para diagnósticos de 
animais infectados, pois somente um número pequeno de animais infectados apresenta abscessos externos passíveis da realização de 
diagnóstico clínico, como observado por Brown, Olander e Alves (1987). Estas bactérias são microrganismo intracelulares facultativos com 
imunidade mediada por células, daí a possibilidade do uso de intradermo reação como realizado por Langenegger et al. (1987) e Alves e 
Olander (1999), e a produção dos antígenos variou entre os autores mas a extração por meio térmico foi a mais utilizada.

Objetivo
 Avaliar diferentes métodos de extração de frações de Corynebacterium pseudotuberculosis como antígeno para intradermoreação em 

caprinos infectados e vacinados.

Metodologia
 Corynebacterium pseudotuberculosis foi cultivado em placas de ágar sangue e as colônias obtidas foram suspensas em três soluções: 

SDS 5% (ag sds) (v/v), tampão fosfato pH 9,0 (ag9,0), tampão fosfato 7,0 (ag7,0) e pH 2,5 (ag2,5). As soluções ag sds, ag9,0 e ag2,5 foram 
então aquecidas a 95 graus C por 15 minutos, centrifugadas a 5.000 rpm/15 minutos e o sobrenadante recolhido e utilizado como antígeno. A 
solução ag7,0 foi formolizada 0,5% (v/v) incubada a 37 graus C e utilizado na íntegra. Foi realizada intradermoreação em dois caprinos 
vacinados com bacterina inativada pelo formol e DDA (dimetildioctadecilamônia) como adjuvante, sendo um animal positivo e outro negativo 
em uma prova da intradermoreação anteriormente realizada. O teste foi realizado como preconizado por Alves e Olander (1999), onde por 
meio de tricotomias na região cervical e mensuração das dobras da pele com cutímetro foi aplicado 0,1 mL de cada um dos antígenos pela via 
intradérmica e mensurada a pele 48 horas após.

Resultado
 Os resultados obtidos foram: 

Animal positivo no teste de intradermoreação anteriormente realizado e vacinado com bacterina inativada pelo formol e DDA: ag sds 
19,3 mm, ag9,0 14,8mm ag7,0 14,8 mm e ag2,5 16,8 mm. Para o animal negativo em teste de intradermoreação anteriormente realizado e 
vacinado com bacterina inativada pelo formol e DDA: ag sds 6,6 mm, ag9,0 2,9 mm, ag7,0 5,4 mm e ag2,5 4,8 mm. Em ambos os resultados 
o melhor resultado obtido foi com extrato obtido por meio da ação do dodecyl sulfato de sódio (SDS). Alves e Olander (1999) obtiveram título 
médio em caprinos vacinados 8,8 mm para vacina toxóide e 7,2 mm para bacterina valores próximos ao obtido neste experimento sendo que 
a extração alcalina apresentou pior resultado.

Conclusão
 Concluímos que a utilização de extratos bem como o corpo bacteriano do Corynebacterium pseudotuberculosis pode ser utlizado como 

antígeno para uma prova de intradermoreação em caprinos naturalmente infectados ou vacinados com bacterina utilizando o 
dimetildioctadecilamônio. O extrato obtido pela ação do SDS e calor foi o que melhor apresentou melhor resultado tanto para animais 
infectados naturalmente bem como para animais vacinados.

Bibliografia
 ALVES, S. F; OLANDER, H. J; Teste de pele em caprinos vacinados e infectados com Corynebacterium pseudotuberculosis. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, v. 34, n. 7, p. 1313-1318, 1999.



CONGRESSO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2.; ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS DA UNOPAR, 11., 2008, LONDRINA.
ANAIS... LONDRINA: UNOPAR, 2008. 1 CD-ROM. ISBN 978-85-87686-33-6.

Legenda
(1) Aluno Graduação Unopar
(7) Docente Unopar
(14) Outros
(7) Docente Unopar
(9) Pesquisador
(14) Outros


