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Introdução

Em diferentes situações fisiopatológicas a lisozima 
atua como parâmetro capaz de indicar o estado imune 
dos ruminantes.

A lisozima está presente em quase todos os 
organismos, sendo uma enzima lisossômica com 
atividade hidrolítica, relativamente pequena, termolábel 
e altamente estável [1, 11, 12, 13]. Está presente na
maioria dos fluidos orgânicos como saliva, secreção 
nasal, mucosa intestinal e leite, dentre outros [2, 5, 11, 
13]. Contudo, o fluido cerebroespinhal, na urina e no 
suor não possuem a lisozima em sua composição, 
mesmo em situações fisiológicas normais [5, 10].

Mais ensaios que visem ampliar os conhecimentos 
sobre as ações da lisozima, são necessários, pois em 
diferentes situações fisiológicas os teores da enzima 
variam, em condições normais são baixos e em 
processos infecciosos os teores são mais elevados [2].
Os métodos mais aceitos para trabalho com a lisozima 
são o turbimétrico e o da lisoplaca de difusão, ambos 
apresentando fatores que devem ser controlados para o 
sucesso da técnica. [14]. 

A imunodifusão dupla de Ouchterlony [2, 6, 7, 8, 9] 
e a radial simples de Mancini [3, 4] são as técnicas 
encontradas na literatura. 

A técnica de Mancini fundamenta-se na quantificação 
da lisozima sérica, a partir de sua propriedade lítica 
frente a germes gram-positivos (Micrococcus 
lysodeikticus), medindo-se os diâmetros dos halos de 
lise bacteriana, os quais são proporcionais as 
concentrações de lisozima [1, 4].

Visando contribuir com o estudo da imunologia 
clínica veterinária, com ênfase das espécies ruminantes 
e eqüina, a otimização da imunodifusão para titulação 
da lisozima sérica, visa simplificar os procedimentos 
potencializando a confiabilidade nos resultados.

Material e métodos

A. Materiais

Amostras bovinas foram obtidas de animais de 
rebanhos leiteiros e submetidos tuberculinização, 
encontrados no município de Belo Jardim - PE (51 
amostras), Pombos - PE (2 amostras) e do Hospital 

Veterinário da UFRPE de Recife-PE (11 amostras). As 
amostras caprinas foram provenientes dos municípios 
de Bonito-PE (27 amostras), Pombos - PE (21 
amostras), Limoeiro-PE (40 amostras) e do Hospital 
Veterinário da UFRPE de Recife-PE (2 amostras). As 
amostras eqüinas foram provenientes um rebanho do 
município de Vitória de Santo Antão - PE (39 
amostras). 

PARA AS AMOSTRAS SANGUINEAS: agulhas 
40x12 mm descartáveis; luvas de procedimento; 
algodão com álcool iodado; tubos de ensaio de vidro 
estéreis com tampas de borracha; caneta especifica para 
identificação dos tubos de ensaio; ficha para a 
identificação dos animais e dados clínicos sobre eles, 

dados da propriedade, do proprietário e data da coleta.
BIOQUÍMICOS PARA MONTAGEM DOS 

SISTEMAS: agarose a 1% (REO 15, 5g, BEHRING); 
fosfato salino M/15 (fosfato dibásico de sódio 
dihidratado - Na2HPO4.2H2O e fosfato monobásico de 
potássio - KH2PO4); lisozima padrão (Muramidase; 
mucopeptide N-acetylmuramoyl-hidrolase; EC 
3.2.1.17, n0 de catálogo Sigma L- 6876); cultura de 
Micrococcus lysodeikticus liofilizada (Lyophilized 
cells, n0 de catálogo Sigma M-3770, ATCC 4698); soro 
bovino fresco/congelado; H2O estéril (destilada, 
deionizada, recentemente fervida = a.d.e.); solução 
fisiológica; álcool.

VIDRARIA: placas de Petri (vidro) de 14 cm de 
diâmetro; tri-perfurador de gel; balões volumétricos de 
100 ml; pipetas volumétricas graduadas de 20, 1 e 0,5 
ml; bequeres de 5 ml; frascos para acondicionamento 
das diluições de lisozima a partir da concentração 
padrão; frascos para acondicionamento do soro bovino.

EQUIPAMENTOS E OUTROS: pipeta automática 
(40-200l); halômetro; agitador magnético com 
aquecimento controlado; estufa com aquecimento 
controlado (24-260 C); autoclave; balança analítica; 
espátula; compressor; estantes; luvas cirúrgicas 
estéreis; papel manteiga; papel absorvente; Parafilm; 
Rolopac; esquema de perfuração de poços; fichas de 
leitura; papel milimetrado.

B. Método

As amostras obtidas foram submetidas à estocagem 



adequada, identificação, transporte (temperatura e 
posicionamento corretos), posteriormente submetidas à 
soltura de coágulo com auxilio de uma pipeta e 
centrifugação por volta de 15 minutos. O soro obtido 
foi armazenado em eppendorfs e distribuído em quatro 
alíquotas diferentes, destinadas à sorologia para 
Leucose, Brucelose, CAE (para caprinos) e titulação da 
lisozima, além de Leptospirose.

O procedimento para montagem dos sistemas para 
imunodifusão, consiste primeiramente em pesagem de 
material, seguida de preparação de uma solução tampão 
de pH 6,3 e da lisozima padrão, depois há o preparo da 
suspensão de germe e finalmente a montagem referente 
a colocação do soro e concentrações de lisozima nos 
devidos poços perfurados.

Dessa forma foi possível a montagem de 24 sistemas 
onde foram avaliados 6 fatores no intuito de otimizar o 
método da imunodifusão segundo Mancini.

Resultados

A. PLACAS COM LISOZIMA PREVIAMENTE 
DILUÍDA 

Dos 24 sistemas montados, 18 (75,0%) foram 
feitos com soluções de lisozima previamente diluídas e 
estocadas em ambiente refrigerado como de costume. A 
integridade da enzima foi mantida e as reações das 
placas evidenciaram halos tão visíveis quanto aos da 
lisozima diluída durante o processo de montagem, 
apontando ganho de tempo no preparo do sistema como 
um todo.

B. PLACAS COM GEL A BASE DE AGAROSE 
PREVIAMENTE FEITO E ESTOCADO

Dos 24 sistemas montados, em 12 (50,0%) foi 
utilizado gel de agarose produzido e estocado durante 
uma semana, onde o ambiente do refrigerador pode ter  
influenciado na qualidade do gel, sendo necessários 
mais estudos no que diz respeito a esses.

C. PESAGEM E ESTOCAGEM DE Micrococcus 
lysodeikticus

Dos 24 sistemas montados, em 3 (12,5%) foram 
utilizadas suspensões de Micrococcus lysodeikticus
previamente pesados e armazenados em eppendorfs. 
Neste aspecto observou-se vantagens no que diz 
respeito a questão do tempo para montagem do sistema, 
pois muito se perde quando no momento de pesar 
diversas alíquotas do Micrococcus lysodeikticus. 
Apesar do ganho de tempo observou-se a necessidade 
de cuidado com a possibilidade da umidade inviabilizar 
o uso do germe na suspensão. 

D. UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE ENSAIO DE 
MAIOR DIÂMETRO PARA ACONDICIONAMENTO 
DO GEL

Dos 24 sistemas montados, em 18 (75,0%) foram 
utilizados tubos de ensaio com rosca e de diâmetro de 
6,6cm, em vez dos tubos de 5,2cm. Nos tubos de menor 
diâmetro, o gel armazenado tende a ficar mais próximo 
da tampa, o que se mostrou um problema no momento 
de fluidificar o gel em água fervente, inviabilizando o 

uso do mesmo.

E. ESTOCAGEM DE PLACAS PREVIAMENTE 
MONTADAS

Dos 24 sistemas montados, 1 (4,2%) foi 
submetido à estocagem de uma placa previamente 
preparada, o ambiente do refrigerador acaba por 
congelar a placa inviabilizando seu uso, a temperatura 
do refrigerador não podia ser modificada, devido a 
acondicionamento da agarose e outros produtos, como 
tuberculinas que necessitam refrigeramento entre 6 a 
10°C, tal fato inviabilizou a feitura de mais sistemas 
testes, já que a perda do sistema é eminente nessa 
temperatura.

Discussão
Observou-se que fatores como armazenamento 

prévio, tanto da solução de lisozima nas concentrações 
exigidas, quanto do gel de agarose, otimiza o sistema: 
minimiza o tempo de preparo de cada placa e aumenta 
a eficiência dos resultados alcançados, permitindo
reações características de lise bacterina. Outro fator 
observado que agiliza a montagem do sistema é a 
pesagem e o prévio armazenamento do Micrococcus 
lysodeikticus,sob refrigeração e devidamente lacrado 
para a preservação do produto liofilizado, desprovido 
de umidade.

Em relação ao gel, uma vez acondicionado no frasco 
adequado, atentar para o volume correto (20 ml) e não 
permitir que o mesmo atinja a rosca de vedação, pois
isto interferirá, certamente, gelificação, obtida em 
temperatura de ebulição. 

Por fim, foi analisado como a inviável o 
armazenamento das lisoplacas, incluindo a presença da 
suspensão de Micrococcus lysodeikticus em gel.
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