PALOMA DE OLIVEIRA TONIETTI

Avaliação da resposta inflamatória no sistema nervoso central causada
pelo herpesvírus equino tipo 1 utilizando um modelo murino de
neuroinfecção

São Paulo

2016

PALOMA DE OLIVEIRA TONIETTI

Avaliação da resposta inflamatória no sistema nervoso central causada
pelo herpesvírus equino tipo 1 utilizando um modelo murino de
neuroinfecção

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Patologia Experimental e
Comparada da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo para obtenção do título de Doutor
em Ciências

Departamento:
Patologia

Área de concentração:
Patologia Experimental e Comparada

Orientador:
Prof. Dr. Paulo César Maiorka

São Paulo
2016

Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte.

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo)

T.3386
FMVZ

Tonietti, Paloma de Oliveira
Avaliação da resposta inflamatória no sistema nervoso central causada pelo
herpesvírus equino tipo 1 utilizando um modelo murino de neuroinfecção / Paloma de
Oliveira Tonietti. -- 2016.
146 f. : il.

Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia. Departamento de Patologia, São Paulo, 2016.

Programa de Pós-Graduação: Patologia Experimental e Comparada.
Área de concentração: Patologia Experimental e Comparada.
Orientador: Prof. Dr. Paulo César Maiorka.

1. EHV-1. 2. Modelo murino. 3. Neurovirulência. 4. Meningoencefalite viral.
5. Mieloencefalopatia herpética equina. 6. Resposta inflamatória. I. Título.

FOLHA DE AVALIAÇÃO
Nome: TONIETTI, Paloma de Oliveira
Título: Avaliação da resposta inflamatória no sistema nervoso central
causada pelo herpesvírus equino tipo 1 utilizando um modelo murino
de neuroinfecção

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Patologia Experimental e Comparada da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo para obtenção do titulo de
Doutor em Ciências
Data:

/

/
Banca Examinadora

Prof. Dr.
Instituição:

Julgamento:

Prof. Dr.
Instituição:

Julgamento:

Prof. Dr.
Instituição:

Julgamento:

Prof. Dr.
Instituição:

Julgamento:

Prof. Dr.
Instituição:

Julgamento:

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, Amauri Tonietti e Roseli de Oliveira Tonietti

Aos meus avós, Maurílio Tonietti e Eunice Gonçalves Tonietti, e Luiz Antônio de
Carvalho e Delfina Afonso de Carvalho (in memoriam)

Ao meu noivo Lucas Garcia Rios

À querida Rebeca (in memoriam)

À querida Pérola

EPÍGRAFE

“Há uma força motriz mais poderosa que o vapor,
a eletricidade e a energia atômica: a vontade.”
Albert Einstein

AGRADECIMENTOS

A Deus, por iluminar meus caminhos e sempre me fortalecer em todos os momentos de
minha vida.
Aos meus queridos pais, Amauri Tonietti e Roseli de Oliveira Tonietti, pela amizade,
apoio, carinho em todas as fases da minha vida e principalmente pelo exemplo de dignidade e
respeito.
Ao meu noivo Lucas Garcia Rios, pela paciência, carinho e atenção em todos os
momentos.
Ao Prof. Dr. Paulo César Maiorka, pela orientação, oportunidade de crescimento,
confiança, amizade, conselhos, e grandes ensinamentos, proporcionando a execução deste
trabalho.
À Profa. Dra. Claudia Madalena Cabrera Mori, pela coorientação, pelos
ensinamentos pessoais e profissionais em todas as etapas deste trabalho, conselhos,
sugestões, incentivos e amizade.
Ao pesquisador do Instituto Pasteur, Dr. Enio Mori, pelo auxílio, principalmente na
etapa de Biologia Molecular, por todo apoio, sugestões e oportunidade de aprendizado.
À Profa. Dra. Cristina de Oliveira Massoco Salles Gomes, pelos ensinamentos
transmitidos, incentivo e apoio durante esse período e pela oportunidade da realização desse
trabalho, principalmente na etapa de citometria de fluxo, executada no Laboratório de
Farmacologia Aplicada e Toxicologia.
A todos os demais professores do Departamento de Patologia Experimental e
Comparada (VPT), pelos momentos agradáveis.
Ao Prof. Dr Paulo Eduardo Brandão pela supervisão durante o estágio no Programa
de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE).
Às pesquisadoras do Instituto Biológico, Elenice M. S. Cunha, Maria do Carmo C. S.
H. Lara e Eliana M.C. Villalobos, pela grandiosa colaboração cedendo os isolados do
herpesvírus equino tipo 1 das estirpes A4/72 e A9/92.
Aos pesquisadores do Instituto Pasteur Juliana, Karen, Keila, William, Pedro, Rafael,
Carla e Helena pela utilização das instalações e equipamentos do Laboratório de Biologia
Molecular, que tornaram possível a realização deste trabalho.

Ao querido Dennis Albert Zanatto, responsável técnico de laboratório no
Departamento de Patologia, pelo apoio técnico neste trabalho, pela amizade, dedicação e
incentivo para sempre seguir em frente, além dos momentos de risada e descontração.
Aos funcionários do Laboratório de Farmacologia Aplicada e Toxicologia do VPT,
Nicolle, Vagner e Herculano, principalmente na etapa da citometria de fluxo, pelos
ensinamentos e auxílio nessa fase experimental, pela agradável convivência, momentos de
risada e descontração.
Aos funcionários do biotério do Departamento de Patologia, Idalina, Nelsinho, Mauro
e Luciana, pelo auxílio na fase de utilização dos animais de laboratório, desde o preparo e
limpeza das gaiolas até o cuidado com os camundongos isogêncios utilizados nesse trabalho,
pela agradável convivência, momentos de risada e descontração.
Aos camundongos isogênicos, que participaram ativamente deste trabalho, por serem
modelos in vivo para novas descobertas e avanços na Medicina Veterinária.
Aos funcionários do Laboratório de Histologia Luciano Antas Bugalho e Cláudio
Arroyo, pelo auxílio no processamento histológico das lâminas utilizadas neste trabalho.
À querida amiga Aline Santana da Hora, pelo auxílio na fase experimental e pelo
apoio principalmente na etapa da qualificação.
Ao colega do Departamento de Patologia, Leonardo Mesquita, pelo auxílio,
principalmente no processamento histológico e análise histopatológica das lâminas, além do
apoio em outras etapas experimentais, e na discussão de artigos e metodologias utilizadas,
pela paciência, sugestões e incentivos, momentos de risada e descontração.
Às queridas amigas da pós-graduação, Andressa Ferrari Arévalo, Thais Helena
Gamon e Vera Lisa Generosa da Silva Paiva, pelo auxílio, principalmente, na necropsia dos
camundongos, além de outras etapas experimentais, pela paciência em todos os momentos,
conselhos, sugestões, incentivos, e, sobretudo, pela amizade e momentos de risada e
descontração.
Ao Prof. Dr. Mário José Abdalla, que cedeu gentilmente o laboratório da Faculdade
de Ciências Médicas da UNICAMP, para a obtenção das fotomicrografias dos cérebros dos
camundongos; e à querida amiga Karen Linares Ferrari, que me auxiliou na obtenção das
fotomicrografias.
À Dra. Elaine Cristina Pereira, pelo auxílio numa fase dificultosa deste período de
trabalho.
À Reitoria da Universidade de São Paulo e a todos os professores do Departamento
de Patologia, por darem a oportunidade de finalização deste trabalho.

A todos os funcionários da Biblioteca Virginie BuffD’Ápice pela dedicação e revisão
da tese.
À Hilka Fátima Frison Mendes Neves e Juliana Tessália Wagatsuma, queridas amigas
da graduação, por todos os momentos de amizade, apoio e incentivo.
À Cristina Aurichi e Milena pelo constante auxílio como secretárias da PósGraduação.
À Adriana e Milena pelo constante auxílio como secretárias do Departamento de
Patologia.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pela
concessão da bolsa de doutorado pelo período de um ano.
À Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP), que proporcionou o suporte financeiro
necessário para a realização deste projeto com a bolsa de auxílio pesquisa concedida (no do
processo: 2012/24769-9).
A todos aqueles que de maneira direta ou indireta participaram da minha formação
profissional e permitiram que este estudo fosse realizado, meus sinceros agradecimentos.

RESUMO

TONIETTI, P. O. Avaliação da resposta inflamatória no sistema nervoso
central causada pelo herpesvírus equino tipo 1 utilizando um modelo
murino de neuroinfecção. [Inflammatory response in the central nervous system
caused by equine herpesvirus type 1 using a mouse model of neuroinfection]. 2016.
146 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

O herpesvirus equino tipo 1 (EHV-1) é um importante patógeno que causa doença
respiratória, abortamento e desordens neurológicas em equinos. O presente estudo
foi realizado visando avaliar a resposta inflamatória causada pelo EHV-1 por meio da
análise das manifestações clínicas, alterações histopatológicas e resposta imune do
hospedeiro no sistema nervoso central (SNC). Camundongos das linhagens BALB/c
(H2d), C57BL/6 (H2b) e C3H/HeJ (H2k) foram inoculados por via intranasal com as
estirpes brasileiras A4/72 e A9/92 do EHV-1. Nesse estudo, associou-se a
histopatologia, a resposta de citocinas pró-inflamatórias no SNC de camundongos
das diferentes linhagens e o método de transcrição reversa seguida pela reação em
cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (RT-qPCR) para investigar a
relação entre a infecção pelo EHV-1 e a resposta inflamatória com o
desenvolvimento de lesões. As estirpes brasileiras A4/72 e A9/92 do EHV-1
causaram infecção aguda e letal nas diferentes linhagens de camundongos
isogênicos. Os sinais clínicos e neurológicos, tais como perda de peso, pelos
arrepiados, postura arqueada, apatia, dispneia, desidratação e sialorreia apareceram
entre o 2º e 3º dia pós-infecção (dpi). Essas manifestações foram acompanhadas
pelo aumento da sensibilidade a estímulos externos, convulsões, recumbência e
morte. As alterações histopatológicas consistiram em necrose neuronal, edema,
necrose

de

liquefação,

leptomeningite

neutrofílica,

manguito

perivascular,

hemorragia focal, inflamação não supurativa, gliose multifocal e infiltração
perivascular de células polimorfonucleares e mononucleares. As características e a
extensão das lesões variaram entre as linhagens de camundongos. Animais
inoculados com a estirpe A4/72 apresentaram lesões histopatológicas de maior grau
de severidade quando comparados com aqueles inoculados com a estirpe A9/92.
Observou-se aumento da concentração plasmática de TNF-α, IL-6, CCL2 e IFN-γ

nos camundongos infectados pelo EHV-1 no 2º dpi. Detectou-se aumento da
concentração plasmática e da expressão de mRNA para TNF-α, IL-6 e CCL2 no
SNC dos camundongos infectados pelo EHV-1 no 3º dpi; entretanto, não houve
aumento da concentração plasmática nem da expressão de mRNA para IFN-γ no 3º
dpi. Evidenciou-se que a estirpe A4/72 do EHV-1 induz uma resposta imune
sistêmica mais efetiva, enquanto que o vírus A9/92 culmina em uma resposta
imunológica mais efetiva no SNC. Os camundongos com o fundo genético C57BL/6
e BALB/c mostraram níveis mais altos de expressão de mRNA para TNF-α, IL-6 e
CCL2, quando comparados com os C3H/HeJ. A gravidade dos sinais clínicos
observados em camundongos infectados pode ser correlacionada com o pico
dessas citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-6) e da quimiocina CCL2, que são
produzidas logo após a infecção viral por células residentes da glia e/ou infiltrativas
no SNC. Esses achados indicam que as diferentes linhagens de camundongos
isogênicos são susceptíveis à infecção por estirpes neuropatogênicas do EHV-1; as
diferenças no padrão de alterações histopatológicas mostram que elas dependem do
hospedeiro infectado, da estirpe viral e da resposta imunológica; e a supressão do
interferon (IFN) tipo 1 sugere ser um mecanismo de escape do EHV-1 frente ao
sistema imune. A baixa expressão de IL-6, TNF-α e da quimiocina CCL2 em
camundongos C3H/HeJ se explica pela mutação no gene toll-like receptor 4 (TLR-4)
existente nessa linhagem de camundongo. Adicionalmente, os camundongos
C3H/HeJ apresentaram lesões histopatológicas mais severas no SNC quando
comparados com BALB/c e C57BL/6. Sugere-se que o IFN tipo I e o gene TLR-4
apresentam importante papel na patogênese do EHV-1 bem como proteínas do
agente viral responsáveis pela supressão do IFN e partículas virais que sejam
reconhecidas pelo TLR-4 podem ser alvos para o desenvolvimento de novas
abordagens para o tratamento da doença viral e para a eficiência de imunógenos.

Palavras-chave: EHV-1. Modelo murino. Neurovirulência. Meningoencefalite viral.
Mieloencefalopatia herpética equina. Resposta inflamatória.

ABSTRACT

TONIETTI, P. O. Inflammatory response in the central nervous system caused
by equine herpesvirus type 1 using a mouse model of neuroinfection.
[Avaliação da resposta inflamatória no sistema nervoso central causada pelo
herpesvírus equino tipo 1 utilizando um modelo murino de neuroinfecção].
2016. 146 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

The equine herpesvirus type 1 (EHV-1) is an important pathogen that causes
respiratory disease, abortion and neurological disorders in horses. This study was
conducted to evaluate the inflammatory response caused by EHV-1 by the analysis
of clinical manifestations, histopathological changes and the host immune response
in the central nervous system (CNS). BALB/c (H2d), C57BL/6 (H2b) and C3H/HeJ
(H2k) mice were inoculated intranasally with Brazilian EHV-1 strains A4/72 and
A9/92. In this study, joined histopathology, the response of proinflammatory
cytokines in the CNS of mice of different strains and reverse transcription method
followed by quantitative polymerase chain reaction in real time (RT-qPCR) to
investigate the relationship between infection by EHV-1 and inflammatory response
in the development of lesions. Brazilian strains A4/72 and A9/92 EHV-1 caused acute
lethal infection in different strains of inbred mice. Clinical and neurological signs such
as weight loss, the bristly hair, hunched posture, apathy, dyspnoea, dehydration and
salivary hypersecretion appeared between 2nd and 3rd day after infection (dpi).
These events were accompanied by increase in the sensitivity to external stimuli,
convulsions, recumbency and death. Histopathological changes were neuronal
necrosis, edema, liquefaction necrosis, neutrophilic leptomeningitis, perivascular cuff,
focal hemorrhage, non-suppurative inflammation, multifocal gliosis and perivascular
infiltration of polymorphonuclear and mononuclear cells. The characteristics and the
extent of the injuries varied between strains of mice. Animals inoculated with the
A4/72 strain showed histopathological lesions of greater severity when compared
with those inoculated with the A9/92 strain. There was an increase in plasma
concentrations of TNF-α, IL-6, CCL2 and IFN-γ in mice infected by EHV-1 in 2nd dpi.
Plasma concentrations and the expression of mRNA for TNF-α, IL-6 and CCL2 in the
CNS of mice infected with EHV-1 at 3rd dpi were increased; however, there was no

increase in plasma concentration or expression for the mRNA of IFN-γ at 3rd dpi. It
was evident that the EHV-1 strain A4/72 induces a more effective systemic immune
response, whereas the A9/92 virus culminates in a more effective immune response
in the CNS. The C57BL/6 and BALB/c mice showed higher levels of mRNA
expression for TNF-α, IL-6 and CCL2, compared to C3H/HeJ mice. The severity of
clinical signs observed in infected mice can be correlated with the peak of these proinflammatory cytokines (TNF-α and IL-6) and CCL2 chemokine, which are then
produced after viral infection by resident glial cells and/or infiltrative cells in the CNS.
These findings indicate that different strains of inbred mice are susceptible to
infection neuropathogenic EHV-1 strains; the differences in the pattern of
pathological changes show that they depend on the infected host, the EHV-1 strain
and the immune response; and the suppression of interferon (IFN) type I suggested
to be an escape mechanism for the EHV-1 against the immune system. The low
expression of IL-6, TNF-α and chemokine CCL2 in C3H/HeJ mice can be explained
by a mutation in toll-like receptor 4 (TLR-4) gene existing in this mouse strain.
Additionally, C3H/HeJ mice exhibited more severe histopathological lesions in the
CNS as compared to BALB/c and C57BL/6. It is suggested that type I IFN and TLR-4
gene have important role in the pathogenesis of EHV-1 and viral agent proteins
responsible for the suppression of IFN and the viral particles that are recognized by
TLR-4 can be targets for the development of new approaches for the treatment of
viral disease and the efficiency of immunogens.
Keywords: EHV-1. Mouse model. Neurovirulence. Viral meningoencephalitis. Equine
herpes myeloencephalopathy. Inflammatory response.
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1 INTRODUÇÃO

O herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) é um patógeno de suma importância
capaz de ocasionar perdas significativas sob o ponto de vista econômico aos
plantéis, fato que o caracteriza como uma ameaça potencial à criação mundial de
equinos. Esse agente pode causar diferentes formas de doença em cavalos, das
quais as mais comuns são a rinopneumonite equina, o abortamento equino a vírus e
a mieloencefalopatia herpética equina (EHM) (MORI, 2005). A EHM é menos comum
do que as outras formas de doença determinadas pelo EHV-1. Entretanto,
recentemente surtos de manifestações neurológicas têm sido relatados com maior
frequência na América do Norte e Europa, resultando na classificação do EHV-1
como causador de doença potencialmente emergente pelo Ministério da Agricultura
dos Estados Unidos da América (EUA) (APHIS, 2007; VANDEKERCKHOVE et al.,
2010).
Os cavalos têm sido utilizados como hospedeiros naturais para estudo da
infecção pelo EHV-1 por diversos pesquisadores, os quais relataram dificuldade em
identificar indivíduos que não foram previamente infectados pelo vírus, devido à
natureza endêmica desse agente nas populações de equinos. Além do mais, as
investigações com cavalos são dispendiosas e geralmente utilizam um número
reduzido de animais devido às dificuldades de execução dos experimentos e de
manejo (SLATER et al., 1993; SMITH et al., 2000; MORI, 2005). Por outro lado, a
disponibilidade de diversas linhagens de camundongos susceptíveis à infecção pelo
EHV-1, as semelhanças entre a resposta imune do camundongo e do cavalo e a
quantidade de informação disponível sobre características genéticas e biológicas
das linhagens de camundongos isogênicos faz dessa espécie um atrativo modelo
animal para a investigação da patogênese e dos mecanismos imunológicos
responsáveis pela eliminação do vírus (AWAN et al., 1990; MORI et al., 2012).
Os modelos animais utilizados no estudo das encefalites virais foram
responsáveis por grande parte do nosso conhecimento atual sobre a infecção e a
resposta imune no sistema nervoso central (SNC). A infecção experimental em
camundongos com as estirpes nacionais A4/72 e A9/92 do EHV-1, um
alfaherpesvírus pertencente à família Herpesviridae e ao gênero Varicellovírus,
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demonstrou ser um excelente modelo para o estudo das alterações no SNC
causadas pela encefalite viral (MORI et al., 2006; MORI et al., 2012). Quando
inoculado por via intranasal em camundongos, o vírus replica-se nos tecidos
linfóides resultando em intensa viremia e, consequentemente, atravessa a barreira
hematoencefálica (BHE) causando lesões no tecido nervoso. Essa característica é
vantajosa em relação a de outros modelos descritos na literatura (LIN et al., 2004),
pois permite avaliar os eventos que ocorrem no SNC após a infecção viral, sem a
necessidade de inocular o agente diretamente por via intracerebral com
consequente distúrbio físico da BHE.
Além disso, relatos de literatura demonstraram que camundongos inoculados
por via intranasal com o EHV-1 apresentaram lesões no SNC semelhantes àquelas
observadas em cavalos acometidos pela EHM (GOSZTONYI et al., 2009; KASEM et
al., 2010; YU et al., 2010). Estudos recentes comprovaram que diferentes linhagens
de camundongos desafiadas com estirpes nacionais neuropatogênicas do EHV-1
foram susceptíveis à infecção, exibindo acentuada perda de peso e manifestações
respiratórias

e

neurológicas,

tais

como,

diminuição

na

propriocepção,

hiperexcitabilidade e convulsões no 3º dpi. Constatou-se que as lesões
histopatológicas encontradas no encéfalo desses camundongos, tais como
hemorragia focal, trombose, manguitos perivasculares, ventriculite, degeneração
neuronal, necrose, neuronofagia e gliose multifocal, foram semelhantes àquelas
observadas em cavalos acometidos pela EHM, confirmando que o modelo murino
reproduz as alterações observadas no hospedeiro natural (MORI, 2012).
A resistência ou a susceptibilidade das diferentes linhagens de camundongos
frente à infecção viral está relacionada a fatores genéticos, particularmente ao
complexo de histocompatibilidade principal (MHC) gene H2, determinando assim
linhagens susceptíveis (haplotipo H2d) ou resistentes (haplotipos H2b e H2k) à
infecção herpética (GUÉNET, 2005). As linhagens resistentes como o C57BL/6
(haplotipo H2b) tendem a ter resposta predominantemente Th1 caracterizada pela
produção de interferon gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral beta (TNF-β) e
interleucina-2 (IL-2). Ocorre ativação precoce dos macrófagos e dos mecanismos
citotóxicos mediados pelos linfócitos T CD8+, eficazes na eliminação de patógenos
intracelulares como os vírus. Ao mesmo tempo esse mecanismo leva a uma extensa
destruição dos tecidos infectados. Já as linhagens susceptíveis como o BALB/c

30

(haplotipo H2d) possuem padrão de resposta Th2 caracterizada pela produção das
interleucinas 4 e 5 (IL-4 e IL-5), estimulando a produção de anticorpos pelos
linfócitos B (SHELLAM; FLEXMAN, 1986; DÖRRIES, 2001; SPELLBERG;
EDWARDS JR, 2001; WEINBERG et al., 2004).
Awan et al. (1990) observaram variações na susceptibilidade à infecção pelo
EHV-1 em camundongos de diferentes linhagens, das quais o C57BL/6 demonstrou
titulação viral no tecido respiratório cerca de 10 vezes menor do que o BALB/c.
Segundo Frampton et al. (2004), camundongos da linhagem CBA (haplotipo H2k)
servem como modelo para o estudo da doença neurológica causada pelo EHV-1,
devido a semelhança das lesões encontradas no cavalo.
Apesar da crescente importância do EHV-1 em populações de equinos no
mundo, ainda nos dias de hoje existe um número limitado de publicações sobre o
papel das citocinas em resposta à infecção por esse agente (KYDD et al., 2006).
Estudos preliminares demonstraram aumento nas concentrações plasmáticas da
quimiocina CCL2 e das citocinas TNF-α, e IL-6 em camundongos BALB/c infectados
com estirpes neuropatogênicas do EHV-1. Avaliando a expressão gênica de
citocinas pró-inflamatórias no SNC, em um modelo de encefalite viral causada por
estirpes neuropatogênicas do EHV-1 em camundongos, detectou-se aumento de
expressão dos RNAs mensageiros (mRNAs) que codificam para TNF-α, IL-6 e CCL2. Além do mais, as linhagens de camundongos estudadas apresentaram diferença
no padrão de resposta das citocinas e quimiocina expressas no SNC. De modo
geral, os valores relativos da expressão de mRNAs para TNF-α, IL-6 e CCL2 foram
menores nos camundongos da linhagem BALB/c (H2d) quando comparados aos
camundongos com fundo genético C57BL/6 (MORI, 2012). Contudo, os mecanismos
envolvidos na resposta imune sistêmica e no SNC frente à infecção pelo EHV-1
requerem estudos mais detalhados.

31

1.1 REVISÃO DE LITERATURA

1.1.1 Classificação e etiologia

O

EHV-1

é

um

DNA

vírus,

envelopado,

classificado

na

família

Alphaherpesvirinae e ordem Herpesvirales (KING et al., 2011). EHV-1 é um
importante agente viral, que acomete equinos e tem grande impacto econômico por
causar abortos em éguas prenhes, morte neonatal de potros, doenças respiratórias
e EHM (OSTLUND, 1993). Apesar de ser uma manifestação esporádica e
relativamente incomum da infecção por EHV-1, a EHM pode causar perdas
devastadoras e afetar seriamente a indústria equina, como exemplificado por
recentes surtos em escolas de equitação, hipódromos, e hospitais veterinários em
toda a América do Norte e Europa (HENNINGER et al., 2007; TRAUB-DARGATZ et
al., 2013).
O EHV-1 e o herpesvírus equino tipo 4 (EHV-4) são distinguíveis do
herpesvírus equino (EHV) tipo 2, 3 e 5 (EHV-2, EHV-3 e EHV-5) por propriedades
biológicas específicas, ensaios de neutralização, teste de impressão digital genética
(DNA fingerprinting), sequenciamento de DNA, e vários testes imunológicos à base
de anticorpos monoclonais para cada vírus. EHV-1 e EHV-4 estão intimamente
relacionados, mas antigenicamente e geneticamente distintos e associados com
perfis de doenças distintas (ALLEN; BRYANS, 1986; OSTLUND, 1993; CRABB;
STUDDERT, 1995).
O EHV-1 é um vírus de DNA linear, fita dupla (TELFORD et al., 1992), que
possui um genoma de 150 quilobases (Kb) e codifica para 76 genes. A expressão
desses genes dentro das células infectadas ocorre em uma cascata altamente
controlada de eventos sequenciais. Um ciclo de replicação completa demora cerca
de 20 horas. Durante esse período, ocorre a adesão à membrana celular do
hospedeiro, fusão das membranas celular e viral, penetração, translocação de DNA
para o núcleo, replicação do DNA viral e síntese de proteínas, montagem do
capsídeo e envoltório, e a lise da célula com liberação dos vírions gerados (GRAY et
al., 1987).
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A primeira caracterização molecular de estirpes do EHV-1 foi descrita com
base nos diferentes padrões eletroforéticos de DNA viral obtidos pela endonuclease
de restrição (RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism). Os principais
padrões eletroforéticos são denominados P e B (ALLEN et al., 1983). Estirpes de
EHV-1 isoladas de equinos com distúrbios neurológicos têm sido caracterizadas
como sendo do tipo P. As diferenças entre o EHV-1 dos tipos P e B referem-se a
mutações no gene open reading frame (ORF) 64. Este gene codifica a proteína da
célula infectada 4 (ICP4), que pode estar envolvida na neuropatogenicidade do EHV1 (PAGAMJAV et al., 2005).
Marcadores de virulência que distinguem estirpes de EHV-1 que induzem a
EHM e/ou aborto têm sido determinados. A descoberta mais importante pode ser a
associação da ocorrência de EHM com um único polimorfismo de nucleotídeo na
posição 2254 no gene da DNA polimerase (ORF 30) (NUGENT et al., 2006). A
análise de mais de 100 surtos de EHV-1 com diversas apresentações clínicas
demonstraram que a variabilidade de um único resíduo de aminoácido na posição
752 da DNA polimerase pode estar fortemente associada com a ocorrência de EHM,
com estirpes de EHV-1 associadas a surtos neurológicos envolvendo o genótipo
D752, ao passo que a maioria dos surtos não neurológicos envolveu o genótipo N752
(NUGENT et al., 2006; PERKINS et al., 2009). A observação de que os EHV-1 com
o genótipo D752 tem maior potencial para induzir EHM foi apoiada em um estudo
experimental com vírus recombinantes apresentando diferentes sequências de
polimerase (GOODMAN et al., 2007). O vírus mutante N752 não causou sinais
neurológicos e foi associado à redução dos níveis de viremia. Contudo, a excreção
viral foi semelhante entre ambos os mutantes do vírus. Do ponto de vista
epidemiológico, parece que a maioria dos EHV-1 circulantes no campo são do
genótipo N752. Embora os genótipos D752 do EHV-1 sejam mais comumente
associados à EHM, os vírus com o genótipo N752 não são apatogênicos; eles têm
sido responsáveis por cerca de 81% a 98% dos focos de aborto nos EUA, Reino
Unido e outros países, e entre 15% e 26% dos surtos neurológicos (ALLEN et al.,
2008; PUSTERLA et al., 2010) (Figura 1). Estudos recentes com outros vírus, como
o coronavírus felino (FCoV), têm investigado marcadores de virulência que possam
diferenciar estirpes que induzam a evoluções clínicas distintas, como é o caso do
vírus da peritonite infecciosa felina (FIPV) que culmina em uma doença fatal,
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enquanto que o coronavírus felino entérico (FECV) causa tipicamente infecções
assintomáticas (HORA et al., 2016) (ANEXO A).
Figura 1 -

Associação dos genótipos do EHV-1 com a DNA polimerase das três apresentações da
doença. As linhas tracejadas representam os genótipos do EHV-1 com maior potencial
para o desenvolvimento de formas específicas da doença

Fonte: adaptada de Pusterla e Hussey (2014)

1.1.2 Patogênese do EHV-1

A patogênese de EHV-1 está ilustrada na Figura 2. A infecção primária com
EHV-1 ocorre pelo trato respiratório (ALLEN, 2004). Após a infecção, a replicação no
epitélio das vias aéreas respiratórias provoca a erosão da mucosa respiratória e
eliminação do vírus pelas secreções nasais para o ambiente. Dentro de 12 a 24
horas, o vírus se espalha rapidamente pela membrana basal para as células da
lâmina própria e tecidos subjacentes. Após 24 a 48 horas, o vírus pode ser
detectado nos linfonodos locais do trato respiratório, onde ocorre a replicação e
infecção dos leucócitos (LUNN et al., 2009). Depois da replicação viral nos
linfonodos locais, os leucócitos que abrigam o agente infeccioso são liberados na
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corrente sanguínea entre o 4º e o 10º dia pós-infecção (dpi) e uma viremia é
estabelecida. Essa viremia transporta o vírus para os locais de infecção secundária
onde o contato entre leucócitos infectados e o endotélio vascular leva à infecção
celular, inflamação, trombose, e necrose do tecido e manifestações de doenças
secundárias seguidas de viremia entre o 9º e 13º dpi. Além disso, estudos recentes
identificaram também a ativação da cascata de coagulação e deposição/degradação
de fibrina durante o estágio virêmico do EHV-1 (GOEHRING et al., 2013).
As doenças secundárias causadas pelo EHV-1 incluem EHM, abortos, morte
perinatal e corioretinopatia. Embora haja uma correlação positiva entre a duração e
a magnitude da viremia e a incidência de EHM, há uma pequena porcentagem
(aproximadamente 10%) de cavalos virêmicos que posteriormente desenvolvem a
EHM. Portanto, deve-se considerar uma combinação de fatores virais e do
hospedeiro que culminam no desenvolvimento da EHM (ALLEN, 2008) (Quadro 1).

Figura 2 -

Patogênese do EHV-1

Fonte: Adaptada de Pusterla e Hussey (2014)
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Quadro 1 - Fatores de risco para as doenças associadas ao EHV-1

Doença respiratória

Aborto

EHM
Acima de 3 anos de

Abaixo de 2 anos de

idade; risco maior em

idade

machos acima de 20
anos de idade (66%)
Infecção com o genótipo

Infecção com o genótipo

N725

D752
Temporada: final do
outono, primavera,
inverno
Raça e gênero
Região geográfica

Exposição passada ao

Exposição passada ao

Exposição passada ao

vírus

vírus

vírus
Magnitude e duração da
viremia

Estresse associado com

Estresse associado com

Estresse associado com

o desmame, transporte,

o desmame, transporte,

o desmame, transporte,

introdução de novos

introdução de novos

introdução de novos

animais, infecção

animais, infecção

animais, infecção

secundária,

secundária,

secundária,

imunossupressão.

imunossupressão.

imunossupressão.

Gestação no último

Gestação e éguas com

trimestre

potro ao pé

Presença do EHV-1 e/ou Presença do EHV-1 e/ou Presença do EHV-1 e/ou
equinos eliminando o

equinos eliminando o

equinos eliminando o

vírus no mesmo espaço

vírus no mesmo espaço

vírus no mesmo espaço

em que se encontram

em que se encontram

em que se encontram

animais susceptíveis

animais susceptíveis

animais susceptíveis

Fonte: Adaptado de Pusterla e Hussey (2014) e Dunowska (2014)
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Atualmente, ainda não estão claros quais fatores virais e do hospedeiro são
importantes para a evolução clínica da infecção por EHV-1 num animal isolado. Por
exemplo, apesar da similaridade genética e antigênica entre o EHV-1 e o EHV-4, o
primeiro tem o potencial de causar uma doença mais grave do que o último
(SLATER, 2007). Além disso, a existência de isolados de EHV-1 com diferentes
fenótipos biológicos tem sido reconhecida por diversos autores (SMITH et al., 2000;.
TEARLE et al., 2003; GARDINER et al., 2012). Uma característica específica é que
geralmente é observado baixo nível de variabilidade genética entre diferentes
isolados de EHV-1 (VAN MAANEN et al., 2000). Por exemplo, há apenas 0,1% de
diferença entre as sequências de EHV-1 de estirpes com baixa (V592) e alta
virulência (Ab4) (SLATER, 2007). A única diferença observada associada às
propriedades biológicas dessas duas estirpes foi o dimorfismo na sequência de DNA
da polimerase, codificada pelo gene ORF30. Uma única substituição de asparagina
(N) por ácido aspártico (D), na posição 752 de aminoácidos do gene, foi associada
com o aumento da neurovirulência (NUGENT et al., 2006). No entanto, nem todos os
isolados de EHV-1 com a substituição de N752 por D752 induz à doença neurológica,
e nem todos os casos de doença neurológica causada pelo EHV-1 são associados
ao vírus que contém ácido aspártico na posição 752 (D752) (PERKINS et al., 2009;.
CUXSON et al., 2014).
O EHV-1 demonstrou in vitro que pode penetrar nas células por diferentes
vias, como fusão direta com a membrana citoplasmática ou por endocitose seguida
pela fusão com a membrana endossomal (AZAB et al., 2013). O MHC-I (KURTZ et
al., 2010) e as integrinas (AZAB et al., 2013) foram identificados como receptores
utilizados pelo EHV-1.
Várias glicoproteínas virais e as proteínas do tegumento foram investigadas
como potenciais marcadores de virulência (THORMANN et al., 2012). Também tem
sido sugerido que a capacidade do vírus para modular a resposta imune do
hospedeiro pode afetar sua virulência. Alguns investigadores demonstraram
diferenças na expressão de quimiocinas em células mononucleares equinas do
sangue periférico infectadas in vitro com cepas de diferente patogenicidade do EHV1 (WIMER et al., 2011). Outra característica viral que tenha sido investigada inclui a
capacidade do EHV-1 em regular negativamente a expressão de MHC-I na
superfície de células infectadas (RAPPOCCIOLO et al., 2003;. AMBAGALA et al.,
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2004). Esse recurso tem sido associado às proteínas virais UL56 (MA et al., 2012) e
UL49.5 (KOPPERS-LALIC et al., 2008).

1.1.3 Epidemiologia e transmissão

a) Excreção e disseminação viral

A infecção por EHV-1 ocorre através da inalação do agente infeccioso
(PATEL et al., 1982). As fontes mais comuns incluem secreções respiratórias de
cavalos ativamente infectados, fetos ou placentas de abortos ocasionados por EHV1, e fômites. O período de excreção do EHV-1 a partir do trato respiratório depende
da susceptibilidade e do estado imunitário do cavalo infectado bem como das
propriedades dos vírus. Animais experimentalmente infectados podem eliminar o
EHV-1 a partir do 1º dpi (GARDINER et al., 2012). A maioria dos cavalos cessam a
eliminação do vírus dentro de aproximadamente 1 a 2 semanas após a infecção
(GIBSON et al. 1992b), embora baixos níveis de EHV-1 tenham sido detectados em
um caso no 21º dia após a infecção experimental com EHV-1 (PERKINS et al.,
2008). No geral, equinos eliminam EHV-1 a partir de seu trato respiratório
tipicamente dentro de 1 a 3 semanas após a infecção. Garanhões infectados podem
eliminar EHV-1 em sêmen, embora o significado desse achado para a epidemiologia
de EHV-1 ainda não tenha sido estabelecido (TEARLE et al., 1996).
A carga de EHV-1 nas secreções nasais varia entre os equinos, mas os
valores exatos relatados são de difícil comparação entre os estudos devido às
diferenças nos métodos de amostragem e de laboratório empregados. Por exemplo,
os números máximos de vírus vivos em 1 mL de meio utilizado para a coleta de
amostras de mucosas nasais foram de aproximadamente 103 unidades formadoras
de placas (PFU) em um estudo (HUSSEY et al., 2006) e 105 PFU em outro (GIBSON
et al. 1992a). Utilizando a reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real
para avaliar a carga de DNA viral em secreções nasais de EHV-1 em cavalos
infectados observou-se cerca de 10 (HUSSEY et al., 2006) a 4,2 x 104 (PUSTERLA
et al., 2009) cópias de glicoproteína B (gB) virais por nanograma (ng) de DNA.
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Outra variável na avaliação da carga de EHV-1 na secreção nasal é o fato de
a quantidade de vírus eliminado diferir durante todo o período de excreção para
cada equino individualmente (BURGESS et al., 2012). Assim, seria de se esperar
ver uma alta variabilidade da carga de EHV-1 em cavalos amostrados apenas uma
vez e em diferentes fases de progressão da doença. Independentemente da carga
viral, o vírus é altamente infeccioso, com taxas de infecção de até 100% em animais
susceptíveis à infecção (ALLEN et al., 2004).

b) Latência e reativação viral

Sob condições apropriadas, o vírus latente pode ser reativado, o que é
denominado recrudescência. O EHV-1 estabelece latência no gânglio trigêmeo e
linfócitos T. Partículas infecciosas do vírus não são produzidas por células
infectadas de forma latente (DUNOWSKA, 2014). O vírus pode ser reativado pela
administração experimental de doses elevadas de glicocorticóides (EDINGTON et
al., 1985). Dessa forma, as condições de estresse, como transporte e competições,
têm o potencial de induzir o recrudescimento do EHV-1. O recrudescimento do vírus
também pode ocorrer em animais imunocomprometidos. Esse último pode
proporcionar uma explicação para uma circulação silenciosa de EHV-1 entre éguas
prenhes, fase em que se observa uma imunossupressão fisiológica em equinos
(NORONHA; ANTCZAK, 2012). A recrudescência de EHV-1 latente pode (GIBSON
et al., 1992a) ou não (EDINGTON et al., 1985) ser acompanhada de doença clínica.
Em ambos os casos, cavalos com infecção latente podem reativar a infecção pelo
recrudescimento do EHV-1 no trato respiratório, e, portanto, tornarem-se uma fonte
de infecção de EHV-1 para animais susceptíveis (Figura 3).
A infecção respiratória inicial que levou ao estabelecimento de latência pode
ter iniciado em qualquer momento da vida do hospedeiro no passado, possivelmente
meses a anos antes do aborto ou doença neurológica causados pelo EHV-1
(ALLEN, 2006). Isso proporciona um desafio para o diagnóstico e controle de
doenças associadas ao EHV-1.
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Figura 3 -

Latência e reativação do EHV-1. Observam-se partículas virais (círculos vermelhos),
linfócitos com partículas latentes (círculos verdes) e partículas ativas (círculo roxo)

Fonte: Adaptada de Dunowska (2014)
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1.1.4 Resposta imunológica frente ao EHV-1

Tal como acontece com outras infecções virais, tanto a resposta imune
humoral como a mediada por células são desencadeadas em equinos infectados ou
vacinados (SOBOLL et al., 2006; PAILLOT et al., 2007). Uma resposta efetiva do
hospedeiro contra a infecção viral no SNC é o principal fator que determina a
evolução da EHM. A resposta imune é responsável por conter e controlar a
replicação do agente; paradoxalmente, essa mesma resposta pode contribuir para o
desenvolvimento das lesões no SNC (DÖRRIES, 2001).
Após a infecção há um curto período de imunidade que proteja contra a
reinfecção com EHV-1. Embora os anticorpos neutralizantes do vírus reduzam a
excreção viral nasal, linfócitos T citotóxicos (CTL) desempenham um papel mais
importante na proteção contra a doença clínica (KYDD et al., 2003). A imunidade
após a infecção ou vacinação é insuficiente para oferecer uma proteção,
especialmente contra EHM. Essa falta de indução de imunidade protetora contra o
EHV-1 é provavelmente causada pelas propriedades imunomoduladoras do vírus
(AMBAGALA et al., 2004).
Na resposta imune inata contra os vírus, atuam principalmente as células
dendríticas (DCs), o interferon do tipo I (IFN-I), células natural killer (NK) e os
componentes ativos do sistema complemento. A resposta imune adquirida é
mediada por células (linfócitos T) e por moléculas circulantes (anticorpos),
produzidas por células derivadas dos linfócitos B (ABBAS et al., 2000).
Os epítopos virais, genericamente denominados padrões moleculares
associados ao patógeno (PAMPs), (ABBAS et al., 2000) são reconhecidos pelos
chamados receptores de reconhecimento de padrões (PRRs), que incluem toll-like
receptors (TLRs), genes indutores de ácido retinóico-I (RIG-I) e melanoma associado
a diferenciação de proteínas-5 (MDA-5). Esses PRRs recrutam várias quinases que
fosforilam e ativam fatores de transcrição incluindo o fator regulatório de interferon 3
(IRF-3), a ativação do fator de transcrição-2/c-Jun (ATF-2/c-Jun) e fator nuclear
kappa β (NF-β). Esses fatores de transcrição ativados associam-se com a proteína
de ligação de CREB/ p300 (CBP/P300), agindo como coativadores no núcleo para
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formar o acentuassomo do IFN-β, o que induz a transcrição de genes de IFN-β
(MOSSMAN; ASHKAR, 2005; PICHLMAIR; REIS; SOUSA, 2007). Sinais de IFN-β
secretados através da via de sinalização janus kinase/transdutores de sinal e
ativadores de transcrição (JAK-STAT) induz a transcrição de certo número de
estimuladores de genes de INF (ISGs) proporcionando resistência antiviral global
que limita a replicação e propagação do vírus às células vizinhas (MOSSMAN et al.,
2001).
O contato dos PAMPs com os PRRs das DCs é fundamental para dar início à
estimulação

dessas

próprias

células

e

fazer

com

que

elas

processem

adequadamente os antígenos virais e os apresentem às diferentes populações de
linfócitos; as DCs são capazes de processar esses antígenos e associá-los às
moléculas do MHC. Os antígenos virais capturados no exterior das células, também
denominados antígenos exógenos, são processados e unidos ao MHC-II e
apresentados aos linfócitos T auxiliares (Th), enquanto que os antígenos virais
produzidos dentro das DCs, denominados de antígenos endógenos, são unidos ao
MHC-I e apresentados aos CTL. O reconhecimento de antígenos pelos linfócitos T
requer que o antígeno seja previamente processado e apresentado por células
apresentadoras de antígenos (APCs), as quais disponibilizam o antígeno viral em
um contexto favorável para reconhecimento pelos linfócitos. A forma de
reconhecimento de antígenos pelos linfócitos depende basicamente da associação
desse antígeno com as moléculas do MHC presentes nas APCs (ABBAS et al.,
2000). Em geral, as moléculas do MHC de classe I apresentam antígenos para os
CTL, enquanto os linfócitos Th utilizam as moléculas de classe II (SELLERS et al.,
2012).
Os linfócitos Th reconhecem antígenos virais por meio de receptores de
membrana, denominados TCRs (T cell receptors), juntamente com a molécula
acessória CD4. Por isso, são também chamados de linfócitos T CD4+. A
estimulação induzida pelos linfócitos Th é mediada pela secreção de citocinas. A
subpopulação de linfócitos Th1 secreta predominantemente TNF-α, IFN-I, IL-2 e IL12 e estimula preferencialmente uma resposta imune do tipo celular (linfócitos CTL,
DCs, células NK e macrófagos), enquanto que a subpopulação de linfócitos Th2
secreta IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 e estimula preferencialmente uma resposta
imune humoral. Essas citocinas possuem papel importante na ativação, proliferação
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e diferenciação de linfócitos B e secreção de anticorpos. Ou seja, as citocinas
produzidas pelos linfócitos Th em resposta ao antígeno estimulam tanto a resposta
celular quanto a resposta humoral. O balanço entre as respostas do tipo Th1 e Th2
depende da biologia de cada vírus e de suas interações com o sistema imunológico.
Os CTLs reconhecem proteínas virais por meio dos TCRs, juntamente com a
molécula acessória CD8. Por isso, essas células são também chamadas de linfócitos
T CD8+. A resposta imune humoral é mediada por imunoglobulinas (anticorpos)
produzidas por plasmócitos, os quais resultam da proliferação e diferenciação de
linfócitos B maduros presentes nos órgãos linfoides secundários (AHMED; BIRON,
1998; ABBAS et al., 2000).
O sistema complemento é composto por um conjunto de proteínas presentes
no plasma sanguíneo na forma inativa. Essas proteínas podem ser ativadas pela
presença de complexos imunes, formados pela ligação de imunoglobulinas com
antígenos (via clássica de ativação), pela deposição espontânea do componente
C3b do complemento na superfície de micro-organismos (via alternativa) ou devido à
ligação com proteínas que se ligam à manose (via da lecitina). A ativação do
complemento por qualquer uma dessas vias resulta em uma cascata de ativação
sequencial, com a formação de moléculas intermediárias que possuem diversas
atividades biológicas, principalmente ligadas à ativação do processo inflamatório.
Dentre as funções dos componentes ativados do complemento, destacam-se
opsonização; quimiotaxia e ativação de neutrófilos e outras células inflamatórias;
degranulação de mastócitos com consequente vasodilatação e aumento da
permeabilidade capilar (AHMED; BIRON, 1998; ABBAS et al., 2000).
Há um consenso geral entre os pesquisadores de que a imunidade celular e
proteção da mucosa são mais importantes do que a resposta humoral na infecção
pelo EHV-1 (KYDD et al., 2012). O papel dos linfócitos T, principalmente CD4+ e
CD8+, na resposta contra a infecção viral no SNC é fortemente influenciado por
características intrínsecas ao hospedeiro. Em geral, o recrutamento rápido de
populações específicas de linfócitos T, acompanhado pela secreção precoce de
anticorpos neutralizantes, limita a disseminação do vírus e reduz a resposta
inflamatória no tecido nervoso. Já uma resposta tardia e inespecífica, com baixa
produção de anticorpos neutralizantes, permite a disseminação viral pelo SNC e,
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consequentemente, induz intensa infiltração de linfócitos T que contribuem para o
desenvolvimento da doença (DÖRRIES, 2001).
A resposta inflamatória contra vírus no SNC é mediada por macrófagos e
células da glia, que liberam citocinas como INF-α e β, IL-1 e IL-6 e TNF-α, além de
INF-γ, constituindo a primeira linha de defesa do organismo. Os neurônios também
podem sintetizar TNF-α e IL-1 (BREDER et al., 1988). As citocinas são fundamentais
para a diferenciação, amplificação e regulação da resposta imune. Os interferons
estimulam linfócitos T CD8+ e células NK, que lisam células infectadas, enquanto
que outras citocinas ativam linfócitos T CD4+, que liberam INF-γ e promovem a
síntese de anticorpos pelos linfócitos B (BABIUK et al., 1996).
Os herpesvírus, incluindo o EHV-1, evoluíram mecanismos para escapar da
resposta imune do hospedeiro (VAN DER MEULEN et al., 2006;. MA et al., 2013).
Um deles é a capacidade do EHV-1 em regular negativamente a expressão de
proteínas do MHC tipo I em células infectadas (MA et al. 2012), o que resulta em
evitar a lise de células mediada pelas células NK. Outros mecanismos de evasão
incluem o desenvolvimento de latência (EDINGTON et al., 1994), a interferência na
citotoxidade mediada por células dependente de anticorpo (STOKES; WARDLEY,
1988), e a supressão da ativação dos linfócitos através de interações com as
citocinas do hospedeiro (COOMBS et al., 2006).

1.1.5 Sinais clínicos

As manifestações clínicas da infecção por EHV-1 incluem a doença
respiratória primária (GILKERSON et al., 1999), abortos (CARRIGAN et al., 1991),
morte neonatal (FRYMUS et al., 1986), EHM (HENNINGER et al., 2007), e
corioretinopatia (PUSTERLA; HUSSEY, 2014). A existência de EHV-1 com
diferentes potenciais patogênicos têm sido descrita por diversos autores (PATEL et
al., 1982;. TEARLE et al., 2003). Além de fatores virais, também existem as variáveis
do hospedeiro e do ambiente que podem influenciar na evolução clínica da infecção
pelo EHV-1.
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a) Doença respiratória

A infecção do trato respiratório com EHV-1 pode ser leve ou assintomática em
animais mais velhos ou já expostos anteriormente ao vírus (ALLEN, 2004). Em
contrapartida, a doença respiratória observada em cavalos mais jovens é
frequentemente severa. Ela tem a duração de 2 a 3 semanas e é caracterizada por
uma febre bifásica, depressão, anorexia, tosse, e descarga nasal e ocular que,
inicialmente, é serosa e, em seguida, torna-se mucopurulenta. Os cavalos,
geralmente, desenvolvem uma linfadenopatia significativa dos gânglios linfáticos do
trato respiratório inferior acompanhada de linfopenia e neutropenia por vários dias. A
doença no trato respiratório inferior pode ser observada em potros e, geralmente, se
associa com infecção bacteriana secundária, taquipneia, anorexia e depressão
(PUSTERLA; HUSSEY, 2014).

b) Doença neonatal

A infecção pelo EHV-1 de uma égua próximo do momento do parto pode
resultar no nascimento de um potro fraco, severamente leucopênico (DIXON et al.,
1978). Não se sabe até o momento se os potros tornam-se infectados in utero,
durante o parto ou logo após o nascimento. Potros infectados, tipicamente, morrem
nos primeiros dias de vida. Aqueles que sobrevivem por mais tempo desenvolvem
pneumonia progressiva que é complicada por infecções bacterianas secundárias, e
morrem com cerca de 2 semanas de idade (SLATER, 2007).

c) Aborto

O EHV-1 também é uma causa de abortos tardios e parto prematuro de
potros que morrem logo após o nascimento. As éguas infectadas com EHV-1 podem
parecer saudáveis e abortar de 2 semanas a vários meses após a infecção ou
reativação do vírus (ALLEN, 2004). O aborto ocorre normalmente no último trimestre
da gestação e a placenta é expelida juntamente com o feto, que morre de asfixia ou
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logo após o nascimento. Ocasionalmente, potros que nascem aparentemente
saudáveis, adoecem no prazo de 2 dias após o nascimento e apresentam dispneia,
febre, fraqueza, diarreia e leucopenia (PUSTERLA; HUSSEY, 2014).

d) Doença neurológica

A doença neurológica causada pelo EHV-1 é muitas vezes referida como
mieloencefalopatia causada pelo herpesvírus equino ou EHM. Ela pode ocorrer de
forma esporádica ou como um surto (DUNOWSKA, 2014). Ela é caracterizada por
doença respiratória ligeira a moderada e febre. Os sinais clínicos aparecem após o
início da viremia, muitas vezes, na sequência de um pico de febre e na ausência de
doença

respiratória

secundária.

O

início

da

EHM

normalmente

ocorre

repentinamente. Ela pode ocorrer durante ou no final da fase virêmica (LUNN, 1989).
Os sinais clínicos variam de ataxia leve e temporária à paralisia que pode levar ao
decúbito e incontinência urinária, muitas vezes resultando em eutanásia.
Comumente, a medula espinhal caudal é afetada mais severamente, o que resulta
em fraqueza dos membros posteriores, disfunção da bexiga, e déficits sensoriais na
área perineal. Casos graves de EHM podem mostrar paresia, paralisia, ou mesmo
tetraplegia. Menos frequentemente, cavalos com EHM podem desenvolver doenças
vestibulares caracterizadas por depressão, decúbito, inclinação da cabeça, ataxia, e
déficits de nervos cranianos. Ainda não está claro se a infecção inicial de células
endoteliais do SNC é suficiente para ocasionar a neuropatogenicidade do vírus, ou
outros fatores do hospedeiro impulsionam a patogênese da EHM (PUSTERLA;
HUSSEY, 2014).

e) Corioretinopatia

A corioretinopatia por EHV-1 causa lesões permanentes da retina em uma
proporção substancial de cavalos infectados. No entanto, muitas vezes as lesões
oculares não são relacionadas à infecção por EHV-1. Recentemente, demonstrou-se
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que até 80% dos cavalos de um ano podem exibir lesões clássicas após a infecção
experimental com EHV-1 (HUSSEY et al., 2013).
As lesões oculares afetam principalmente a vasculatura coroide e aparecem
entre 4 semanas e 3 meses após a infecção primária. As lesões podem ser focal,
multifocal ou, em raras ocasiões, difusa, afetando todo o olho. Clinicamente, apenas
lesões difusas têm um impacto significativo e podem causar a perda de visão
(PUSTERLA e HUSSEY, 2014).

1.1.6 Diagnóstico

O diagnóstico ante-mortem da infecção pelo EHV-1 apresenta limitações, que
estão intrinsecamente ligadas às características biológicas do vírus, entre elas a
capacidade do vírus em ficar latente, o que faz com que ele não seja eliminado e
não seja facilmente acessível (por exemplo, estar dentro do gânglio trigeminal)
(DUNOWSKA, 2014).
Para o diagnóstico laboratorial do EHV-1 são normalmente utilizadas a
contagem de células sanguíneas, a análise do fluido cerebroespinhal (CSF)
(WILSON, 1997), PCR (PUSTERLA et al., 2008; PUSTERLA et al., 2009a,b), análise
sorológica (MCCARLAN et al., 1995), isolamento viral e exame histopatológico
(PUSTERLA; HUSSEY, 2014).
Na contagem de células sanguíneas podem ser observadas leve anemia e
linfopenia nos estágios iniciais da doença, seguida por hiperfibrinogenemia suave
alguns dias depois. Azotemia e hiperbilirrubinemia podem ocorrer secundárias à
desidratação e anorexia, respectivamente (WILSON, 1997).
A análise do CSF normalmente revela xantocromia, um aumento da
concentração de proteína (100-500 mg/dL), e um aumento do quociente de
albumina, o que reflete vasculite com extravasamento de proteínas no CSF. A
contagem de células nucleadas no líquido cefalorraquidiano (LCR) é geralmente
normal (0-5 células/mL), podendo estar ocasionalmente aumentada. A localização
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da coleta do LCR é uma limitação, podendo influenciar os resultados citológicos
(WILSON, 1997).
Por sua vez, a PCR é utilizada em função da sua alta sensibilidade e
especificidade desde que haja primers adequados. A detecção do DNA do EHV-1 é
realizada rotineiramente em secreções nasais ou a partir de amostras de sangue
não coagulado. Uma evolução da PCR, a reação em cadeia da polimerase
quantitativa (qPCR) permite a caracterização do estágio da doença em conjunto com
a detecção do agente viral (PUSTERLA et al., 2008; PUSTERLA et al., 2009a,b). A
PCR direcionada ao gene ORF30 tem sido desenvolvida e utilizada para diferenciar
os isolados de EHV-1 de equinos com e sem sintomatologia neurológica. No
entanto, a genotipagem de isolados de campo precisa ser interpretada com cuidado,
pois cerca de 14% a 24% de isolados de EHV-1 de cavalos com EHM não tem o
marcador neuropatogênico (Figura 1) presente nessa região do genoma viral
(NUGENT et al., 2006; PERKINS et al., 2009).
A detecção de anticorpos no soro de equinos com suspeita de infecção pelo
EHV-1 pode ser realizada por soroneutralização (SN), fixação de complemento (FC)
e ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) (OIE, 2008). Nas infecções por
EHV-1, observa-se um aumento de 4 vezes ou mais no título de anticorpos em
amostras de soro coletadas na fase aguda e na fase convalescente da enfermidade
(geralmente intervalo de 14 a 21 dias) (LUNN et al., 2009). A imunidade humoral
contra o EHV-1 é relativamente de curta duração. Anticorpos neutralizantes e
fixadores de complemento aparecem cerca de 2 semanas após a infecção e tanto
IgG como IgM podem ser detectados. Anticorpos fixadores de complemento tem
meia vida curta e desparecem em cerca de 3 meses, enquanto que anticorpos
neutralizantes podem persistir por mais de 1 ano (PAILLOT et al., 2008).
Entretanto, a SN não permite a diferenciação entre os anticorpos induzidos
após a infecção pelo EHV-1 ou EHV-4 devido à reatividade sorológica cruzada entre
esses dois agentes. Além disso, os testes sorológicos convencionais não permitem a
diferenciação dos anticorpos vacinais daqueles induzidos pela infecção natural
(PATEL; HELDENS, 2005; FOOTE et al., 2006).
Outros testes sorológicos que podem identificar o EHV-1 são o teste de
imunofluorescência (IFA) e a imunoistoquímica (IHQ). Essas técnicas têm sido
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utilizadas para demonstrar a presença de antígenos virais em cortes de tecidos
congelados e/ou em células infectadas (FRANCO, 2012).
O isolamento viral é considerado a técnica padrão ouro para fazer um
diagnóstico laboratorial de infecção por EHV-1 e deve ser utilizada, especialmente,
durante os surtos de EHM, concomitante com a utilização de testes rápidos de
diagnóstico, como a qPCR, para a caracterização molecular do isolado viral. A
probabilidade de isolar EHV-1 durante os surtos de doença neurológica aumenta
quando a coleta das amostras (swab nasofaríngeo e creme leucocitário) desses
animais é feita durante o período prodrômico antes que os sinais neurológicos se
desenvolvam (PUSTERLA; HUSSEY, 2014).
Ao exame histopatológico, observam-se inflamação, necrose e corpúsculos
de inclusão intranucleares nos epitélios nasal, faríngeo e, ocasionalmente, traqueal,
e nos centros germinativos dos linfonodos mandibulares, faríngeos e bronquiais
(ALLEN; BRYANS, 1986; EDINGTON et al., 1986; KYDD et al., 1994). Estudos
demonstraram que muitas das lesões são vasculares com trombos nos vasos da
mucosa nasal e vasculite pulmonar (JACKSON et al., 1977; EDINGTON et al., 1986;
WHITWELL; BLUNDEN, 1992; KYDD et al., 1994). Em éguas prenhes infectadas
pelo EHV-1, observa-se o endométrio congesto, com edema perivascular, áreas
extensas de isquemia associada à necrose vascular e infiltração perivascular de
linfócitos, neutrófilos e monócitos (SMITH et al., 1992; CARLTON; MCGAVIN, 1995).
O exame histopatológico do cérebro e da medula espinhal é essencial na
confirmação da infecção pelo EHV-1 em um cavalo com suspeita de EHM. Nela se
observam trombos nos vasos da substância branca e cinzenta do sistema nervoso
central e leptomeningite, seguida por vasculite focal e necrose do tronco cerebral,
cérebro e substância branca da medula espinhal (JACKSON et al., 1977;
EDINGTON et al., 1986; WHITWELL; BLUNDEN, 1992).
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1.1.7 Tratamento, profilaxia e controle das infecções pelo EHV-1

Até o momento não há tratamento específico para o EHV-1 (PUSTERLA;
HUSSEY, 2014). Para os casos de EHM, é feito tratamento suporte, que se baseia
na redução da inflamação associada à vasculite, por meio do uso de antiinflamatórios e sequestrantes de radicais livres (PUSTERLA et al., 2009); e na
utilização de medicações específicas contra herpesviroses (HENNINGER et al.,
2007; VISSANI et al., 2016).
A profilaxia e controle das herpesviroses equinas consistem, essencialmente,
em medidas de higiene e manejo adequadas associadas à vacinação (SLATER,
2007). Uma vacinação eficiente contra o EHV-1, com a indução da imunidade
protetora de longa duração ainda não está disponível comercialmente. O aumento
da ocorrência de surtos de EHV-1 em nível mundial, particularmente com a
apresentação neurológica, tem resultado numa reavaliação dos imunógenos
utilizados atualmente para o controle da infecção em rebanhos equinos (VAN DE
WALLE et al., 2010).
As medidas profiláticas também englobam a restrição de movimentação de
equinos e o isolamento de animais com sintomas respiratórios; separação de éguas
prenhes de outras categorias de animais, principalmente onde existam equinos
jovens que são mais susceptíveis à infecção respiratória; evitar situações de
estresse como desnutrição, transporte e superlotação, evitando assim possíveis
reativações de infecções latentes (CHRINSIDE et al., 2000; FRANCO, 2012).

1.1.8 Modelos animais e EHV-1

Os primeiros modelos, que usaram inoculação experimental por EHV-1
consistiram na infecção pela via intracerebral em camundongos lactentes (PATEL;
EDINGTON, 1983; NOWOTNY et al., 1987) e na inoculação intranasal e
intraperitoneal em hamsters (WILKS; COGGINS, 1977; STOKES et al., 1989). Esses
estudos apresentaram limitações, pois utilizaram vias de infecção que diferem do
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que ocorre naturalmente, além de produzirem doença clínica diferente do que ocorre
nas infecções naturais. Subsequentemente, a infecção induzida pelo EHV-1 num
modelo murino demonstrou muitas das características observadas na infecção do
hospedeiro natural com tal agente viral. Esse estudo utilizou camundongos
infectados por via intranasal sob anestesia geral (AWAN et al., 1990). Estudos têm
sido realizados para identificar linhagens de camundongos susceptíveis ao EHV-1.
Comumente, os camundongos BALC/c têm sido utilizados, visto que outras
linhagens de camundongos demonstraram uma menor receptividade à infecção
(AWAN et al., 1990; WALKER et al., 1998b). No entanto, Alber et al. (1995)
demonstraram que a infecção de EHV-1 nas linhagens de camundongos C3H (H-2k)
produziu respostas imunológicas mais pronunciadas do que em camundongos
BALB/c.
O desenvolvimento de um modelo murino levou a um considerável número de
estudos com o objetivo de investigar a patogênese e a resposta imune do EHV-1 em
camundongos (FIELD et al., 1992; AZMI; FIELD, 1993a,b; INAZU et al., 1993;
ALBER et al., 1995; AWAN et al., 1995; BAXI et al., 1995; CSELLNER et al., 1995;
MARSHALL; FIELD, 1997; BARTELS et al., 1998; SMITH et al., 1998b; WALKER et
al., 1998a,b). Do mesmo modo, esse modelo animal tem sido usado para investigar
a eficiência de imunógenos frente ao EHV-1 (TEWARI et al., 1994, 1995;
OSTERRIEDER et al., 1995; STOKES et al., 1996, 1997; KUKREJA et al., 1998a,b;
PACKIARAJAH et al., 1998; RUITENBERG et al., 1998), o efeito de antivirais na
infecção por EHV-1 (FIELD; AWAN, 1990; GIBSON et al., 1992b; AWAN; FIELD,
1993), e a patogenicidade de diferentes estirpes de EHV-1 (VAN WOENSEL et al.,
1995; COLLE et al., 1996).
Recentemente, Kanitz et al. (2015) demonstraram que a inoculação intranasal
de coelhos com a estirpe Kentucky D do EHV-1 resultou no desenvolvimento da
doença semelhante, em muitos aspectos, à patogênese da infecção nos
hospedeiros naturais.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

1)

Avaliar a resposta inflamatória causada pelo EHV-1 por meio da
análise das manifestações clínicas, alterações histopatológias e
resposta imune do hospedeiro no SNC utilizando diferentes linhagens
de camundongos infectados com estirpes neuropatogênicas do EHV-1.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1)

Quantificar a concentração plasmática das citocinas pró-inflamatórias
(IFN-γ, TNF-α, IL-6) e da quimiocina MCP-1 (CCL2), pelo método de
citometria de fluxo, em camundongos das linhagens isogênicas BALB/c
(H2d) e C57BL/6 (H2b) e C3H/HeJ (H2k), infectados pelo EHV-1.

2)

Quantificar a expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias (IFN-γ,
TNF-α, IL-6) e da quimiocina CCL2 pela transcrição reversa seguida
pela reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (RTqPCR) no SNC de camundongos das linhagens isogênicas BALB/c
(H2d) e C57BL/6 (H2b) e C3H/HeJ (H2k), infectados pelo EHV-1.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 HERPESVÍRUS EQUINO TIPO I

As estirpes A4/72 e A9/92 do EHV-1 utilizadas nesse estudo foram isoladas a
partir de tecidos de fetos equinos abortados e de um caso de mortalidade perinatal
no Brasil (REINER et al., 1972; CUNHA et al., 1993; CARVALHO et al., 2012). A
identidade desses isolados foi confirmada pela PCR, e posterior sequenciamento
nucleotídico do DNA do gene regulador transcricional (números de acesso no
GenBank: EU094657 e EU094655, respectivamente) (MORI et al., 2012). Os
isolados virais foram cultivados em células E-Dermal (CCL-57, ATCC) no Instituto
Biológico de São Paulo, Brasil e mantidos em meio essencial de Eagle (EMEM)
suplementados com 10% de soro fetal bovino e incubados a 37°C em câmara úmida
com atmosfera de 5% de CO2. A estirpe A9/92 do EHV-1 foi submetida a no máximo
três passagens in vitro e, consequentemente, classificada como estirpe viral de baixa
passagem. Já a estirpe A4/72 foi submetida a 14 passagens in vitro, sendo
considerada uma estirpe viral com elevado número de passagem em cultivo celular.

3.2 CAMUNDONGOS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Cento e vinte e seis camundongos com oito semanas de idade, fêmeas, das
linhagens BALB/c (H2d), C57BL/6 (H2b) e C3H/HeJ (H2k), compondo 42 animais de
cada linhagem, foram provenientes do biotério do Departamento de Patologia da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo
(FMVZ/USP). As condições climáticas e do ambiente foram controladas com
temperatura entre 22 e 24°C, umidade relativa do ar entre 40 e 60% e fotoperíodo de
12 horas de claro e 12 horas de escuro, no qual as luzes acendiam as 6:00 horas e
apagavam as 18:00 horas. Os camundongos infectados e controles foram alojados
separadamente em mini-isoladores de polisulfona medindo 20×32×21 cm (422 cm2),
com canudos de papel dispostos dentro das gaiolas para o enriquecimento
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ambiental. Água filtrada e autoclavada e ração comercial peletizada para
camundongos (Nuvilab CR1, Nuvital Nutrientes SA., Curitiba, PR) foram fornecidas
ad libitum. As condições de alojamento e manejo dos animais estavam de acordo
com as normas éticas internacionais, em especial àquelas do National Research
Council (NRC) 2010. Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pela
comissão de ética no uso de animais (CEUA) da FMVZ/USP (número do protocolo:
3097/2013 CEUA FMVZ/USP).
Os animais foram divididos em 3 grupos (controle, A4/72 e A9/92) com 6
animais por grupo para os testes laboratoriais de expressão gênica e quantificação
de citocinas e quimiocina pró-inflamatórias, e em 4 animais por grupo para o exame
histopatológico (Quadro 2 e Figura 4).
As suspensões das estirpes virais A4/72 e A9/92 do EHV-1 utilizadas para a
infecção dos camundongos por via intranasal foram preparadas em EMEM para
fornecer 20 µL de inóculo contendo 104 TCID50 (dose infectante 50% em cultura de
tecidos) de cada vírus. Os camundongos de cada linhagem foram inoculados por via
intranasal, sob anestesia inalatória com sevofluorano (Sevorane, Cristália, Itapira,
SP), com 20 μl de EMEM contendo a suspensão de vírus com as estirpes A4/72 e
A9/92 do EHV-1, respectivamente. Os camundongos dos grupos controle foram
tratados de forma idêntica aos experimentais e receberam 20 μl de meio EMEM por
via intranasal. Para cada vírus testado, 12 camundongos foram divididos em 3
grupos de 4 animais de cada linhagem para o exame histopatológico, e 18
camundongos foram divididos em 3 grupos de 6 animais de cada linhagem para a
análise da expressão gênica e da quantificação de citocinas e quimiocina próinflamatórias (Quadro 2 e Figura 4). Os camundongos foram avaliados duas vezes
ao dia, até o 3º dpi. Os sintomas como apatia, pelos arrepiados, postura arqueada,
alterações respiratórias e neurológicas e o peso corpóreo de cada animal foi
registrado diariamente. Os camundongos que apresentavam sintomas graves de
encefalite viral, tais como paralisia espástica e convulsões foram eutanasiados pela
administração de overdose de anestésico (Sevorane, Cristália, Itapira, SP).

54

d

b

k

Quadro 2 - Distribuição dos camundongos BALB/c (H2 ), C57BL/6 (H2 ) e C3H/HeJ (H2 ) nos grupos
controle e inoculados por via intranasal com as estirpes A4/72 e A9/92 do EHV-1 na dose
4
infectante de 10 DICT50/20µL - São Paulo – 2013
Número de camundongos
Expressão gênica e quantificação de
Grupos

Linhagens

Exame histopatológico

d

EHV/1 A4/72

3º dpi

4

6

6

b

4

6

6

k

4

6

6

BALB/c (H2 )

4

6

6

b

4

6

6

k

4

6

6

BALB/c (H2 )

4

-

6

b

4

-

6

k

4

-

6

C57BL/6 (H2 )

d

C57BL/6 (H2 )
C3H/HeJ (H2 )
d

Controle

2º dpi
BALB/c (H2 )

C3H/HeJ (H2 )

EHV/1 A9/92

citocinas e quimiocina pró-inflamatórias

C57BL/6 (H2 )
C3H/HeJ (H2 )

Fonte: Tonietti (2016)
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Figura 4 -

Delineamento experimental

Fonte: Tonietti (2016)

3.3 PERFUSÃO TRANSCARDÍACA

Visando uma adequada preservação do tecido nervoso realizou-se a perfusão
transcardíaca para o exame histopatológico. Cada animal foi anestesiado por via
intraperitoneal com 100mg/Kg de quetamina (Dopalen®, Sespo Indústria e Comércio
Ltda., Divisão Vetbrands Saúde Animal, Paulínia, SP), 10mg/Kg de cloridrato de
xilazina (Anasedan®, Sespo Indústria e Comércio Ltda., Divisão Vetbrands Saúde
Animal, Paulínia, SP) e 2 mg/Kg de diazepan (Compaz®, Cristália – Produtos
Químicos Farmacêuticos LTDA., São Paulo, SP), e mantido em plano anestésico
com sevofluorano (Sevorane, Cristália, Itapira, SP). Quando os reflexos podal e
ocular estavam ausentes, procedeu-se a abertura da cavidade torácica por meio de
uma incisão partindo do centro da cavidade abdominal passando nas laterais do
apêndice xifóide e rebatendo-se cranialmente as costelas. Uma agulha (26GX½”),
cortada de forma romba a 01 centímetro da base e conectada ao sistema de
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perfusão foi introduzida no ventrículo esquerdo, o qual foi pinçado no terço ventral
contra a agulha para fixação da mesma, evitando o refluxo (Figura 6).
Em seguida ao início da perfusão, foi realizada uma pequena incisão no átrio
direito permitindo a drenagem do sangue. Cada animal foi perfundido inicialmente
com cerca de 40 a 50 mL de tampão fosfato-salino (PBS) com 0,01M de EDTA
(ácido etilenodiaminatetracético, sal dissódico; C10H14N2Na2O8; 3,72 g de EDTA
diluído em 1 litro de PBS) tamponado (pH 7,4), para retirada do sangue. Após a
passagem desse volume pela circulação sanguínea, a bomba foi desligada e o
equipo passado do frasco com solução salina para o outro recipiente contendo
formol a 10% como fixador. O sistema de perfusão contou com bomba peristáltica
com velocidade regulável, específica para a perfusão de camundongos (MasterFlex Cole-Parmer®) (Figura 5).

Figura 5 -

Bomba peristáltica utilizada para a perfusão transcardíaca dos camundongos

Fonte: www.coleparmer.com
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Figura 6 -

Perfusão transcardíaca utilizando a bomba peristáltica para perfusão de camundongos
(MasterFlex - Cole-Parmer) - São Paulo – 2013

Fonte: Tonietti (2016)

3.4 ANÁLISE MACROSCÓPICA E HISTOPATOLÓGICA

Após a perfusão transcardíaca, amostras de tecidos das vísceras e SNC
foram coletadas e fixadas em formol a 10% por 24 horas em temperatura ambiente.
Após a fixação, fragmentos de aproximadamente 6mm dos tecidos foram
desidratados com diferentes concentrações de etanol (70%, 80%, 95% e 100%).
Posteriormente, os fragmentos foram diafanizados em xilol por 2 horas e inclusos em
cassetes com parafina e polímeros plásticos (Paraplast Plus®, St. Louis, USA),
previamente identificados. Os blocos foram submetidos à microtomia, sendo
produzidos cortes coronais do SNC de 5µm de espessura em lâminas de vidro. As
regiões analisadas englobaram porções estriada e diencefálica da região septal,
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porção caudal do diencéfalo, e porções rostrais do mesencéfalo e cerebelo. Utilizouse a coloração por hematoxilina e eosina (HE) no seguinte procedimento: as lâminas
contendo cortes de 5 µm dos blocos de parafina foram desparafinizadas em estufa e
reidratadas na seguinte bateria de banhos: xilol 100% (3x de 10 min), etanol 100%
(3x de 5 min), etanol 95% (5 min), etanol 80% (5 min), etanol 70% (5 min) e água
destilada (5 min). Em seguida, as lâminas foram imersas em Hematoxilina de Erlich
por 1 minuto, lavadas 3 vezes em água corrente e em água destilada, e imersas em
Eosina alcoólica 0,5% por 1-2 minutos. Após a coloração, as lâminas foram
desidratadas por meio da seguinte sequência de banhos (de 5 min cada): etanol
95%, etanol 100% (3x), etanol/xilol 1:1, xilol 100% (2x). Finalmente as lâminas foram
montadas utilizando-se resina Entelan® (Merck, Darmstadt, Germany).
Posteriormente, as lâminas foram fotodocumentadas e o SNC dos diferentes
grupos experimentais foi descrito, conforme a presença ou ausência de alterações
histopatológicas, e as características e extensão delas. As lâminas foram
fotografadas com fotomicroscópio Zeiss Axio Imager A2 (Zeiss, Munich, Germany).

3.5 COLETA DE SANGUE PARA CITOMETRIA DE FLUXO E DO ENCÉFALO
PARA RT-PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL

De acordo com o delineamento experimental, os camundongos foram
anestesiados em cuba saturada com sevofluorano (Sevorane, Cristália, Itapira, SP)
e mantidos em plano anestésico com auxílio de máscara inalatória para a coleta de
sangue total por punção cardíaca terminal, no 2º e 3º dpi (Figura 7). No 3º dpi, os
camundongos foram eutanasiados por overdose anestésica (Sevorane, Cristália,
Itapira, SP) logo no início do aparecimento dos sintomas neurológicos. Em seguida, os
animais foram necropsiados para a retirada do encéfalo que foi acondicionado em
tubo estéril e livre de RNAse. As amostras de sangue total foram coletadas em tubos
de 1,5 mL contendo 10 µL de EDTA 10%, centrifugadas a 1000×g por 20 minutos e
armazenadas em freezer a −80oC até o processamento. As amostras de encéfalo
foram imediatamente congeladas em vapor de nitrogênio líquido e armazenados em
freezer a −80oC para posterior processamento.
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Figura 7 -

Punção cardíaca terminal - São Paulo – 2013

Fonte: Tonietti (2016)

3.6

QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS E QUIMIOCINA NO PLASMA

As concentrações plasmáticas de citocinas e quimiocina (IL-6, IL-10, IFN-γ,
TNF-α, IL-12p70 e CCL2) foram avaliadas utilizando-se o Cytometric Bead Array
Mouse Inflammation Kit (CBA, BD Biosciences, San Jose, CA, USA), conforme as
instruções do fabricante, com pequenas modificações. As amostras de plasma foram
descongeladas a temperatura ambiente e homogeneizadas em vórtex. Inicialmente,
preparou-se os padrões de citocinas para obtenção da curva controle. Para tal, os
padrões de citocinas liofilizadas foram reconstituídas em 2,0 mL de diluente e
deixadas em repouso por 15 minutos. Posteriormente, o padrão inicial foi colocado
em tubo cônico e foi referido como Top Standard (20000 pg/mL). Outros tubos
cônicos foram identificados com a ordem de diluição: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64,
1:128, 1:256, e os mesmos foram preenchidos com 300 μL do diluente. Para as
consecutivas diluições, 300 μL do Top Standard foi acrescentada ao primeiro tubo
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de diluição seriada (1:2), e assim sucessivamente até o tubo 1:256 (Figura 8). O
controle negativo (0 pg/mL) continha 300 μL de diluente de ensaio puro. Em seguida,
tubos apropriados para citometria de fluxo (tubos tipo Cristal) foram identificados
para as amostras a serem testadas, para a curva padrão e controle negativo. Em
seguida, foram adicionados aos tubos, 25 μL de solução das Beads de Captura
(Quadro 3) e anticorpos de detecção e 25 μL das amostras a serem testadas, dos
padrões e controle negativo. Essas soluções foram delicadamente homogeneizadas
e incubadas por 2 horas a temperatura ambiente, protegidas da luz. Após o período
de incubação, acrescentou-se 500 μL de tampão de lavagem a cada tubo, e os
mesmos foram submetidos a centrifugação a 500 g por 5 minutos à temperatura
ambiente. O sobrenadante resultante foi descartado e o pellet foi gentilmente
homogeneizado e ressuspendido em 300 μL do tampão de lavagem. A quantificação
das citocinas e quimiocinas nas amostras foi realizada em citômetro de fluxo
(FACScalibur Immunocytometry System, San Jose, CA, USA) utilizando-se os
parâmetros FL2 (Anticorpos de detecção) e FL3 (Beads de Captura) (Figura 9). Os
diferentes níveis de citocinas e quimiocinas, bem como a curva padrão, foram
analisados utilizando-se o software FCAP ArrayTM (Becton Dickinson, CA, USA).
Figura 8 -

Preparação dos padrões de citocinas para a citometria de fluxo

Fonte: Adaptado de https://www.bdbiosciences.com/documents/CBA_MouseIn flammation_Kit_
Manual.pdf
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Quadro 3 - Beads de captura contidas no Cytometric Bead Array Mouse Inflammation Kit
Bead

Especificidade

A1

IL-6

A2

IL-10

A3

CCL2

A4

INF-γ

A5

TNF

A6

IL-12p70

Fonte: https://www.bdbiosciences.com/documents/CBA_MouseInflammation_Kit_Manual.pdf

Figura 9 -

[A] Parâmetros FL2 (Anticorpos de detecção) e FL3 (Beads de Captura); e [B] citômetro
de fluxo utilizado nesse estudo

Fonte: Adaptado de https://www.bdbiosciences.com/documents/CBA_MouseInflammation_Kit_
Manual.pdf
www.isu.edu
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3.7 EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RNA TOTAL

Para extração do RNA, as amostras de encéfalo foram maceradas em vapor
de nitrogênio líquido até obtenção de lise celular utilizando gral e pistilo (Figura 10).
A extração de RNA de aproximadamente 30 mg de tecido nervoso foi
realizada utilizando-se o RNAspin Mini RNA isolation Kit (GE Healthcare, UK),
seguindo o protocolo determinado pelo fabricante (Figura 11). As amostras de RNA
extraídas foram tratadas com DNAse I (RNAse free) (Fermentas Inc., USA) para
eliminar o DNA residual e armazenadas em microtubos de polipropileno de 1,5 mL a
−80°C até o momento do uso.
A quantificação do RNA foi realizada em espectrofotômetro NanoDrop® 2000
(Thermo Fisher Scientific, Inc., USA). Somente as amostras que apresentaram razão
da absorbância 260/280 nanômetros com valores próximos a 2,0, indicando baixa
contaminação do RNA por proteínas ou fenol, foram consideradas adequadas para
transcrição reversa.

Figura 10 - Gral e pistilo utilizados para macerar os encéfalos dos camundongos, congelados em
vapor de nitrogênio líquido, para extração de RNA - São Paulo – 2014

Fonte: Tonietti (2016)
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Figura 11 - Representação esquemática das etapas de extração de RNA total a partir de amostras de
encéfalos dos camundongos dos grupos controle e inoculados com as estirpes A4/72 e
A9/92 do EHV-1, utilizando o kit RNAspin Mini RNA isolation (GE HealthCare) - São
Paulo – 2016

Fonte: Mori (2012)
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3.8 TRANSCRIÇÃO REVERSA (RT)

Após a quantificação do RNA foi feita a transcrição reversa de 1 µg de RNA total
para DNA complementar (cDNA) utilizando-se o kit SuperScript™III Reverse
Transcriptase (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), de acordo com as recomendações do
fabricante. Nesse protocolo foi adicionado ao RNA 1 μL de oligo(dT) primer a 0,5
µg/µL (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), 1 μL de dNTP (mix de 10mM – 2,5 mM de
cada: dATP, dTTP, dCTP e dGTP) e água tipo I tratada com 0,1% de DEPC
(dietilpirocarbonato) q.s.p. 14 μL. Essa mistura foi aquecida em 65°C por 5 minutos
em termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient, Eppendorf AG, Hamburg,
Germany) e depois mantida em gelo por, pelo menos, 2 minutos. Em seguida, foram
adicionados ao tubo da reação 4 μL de tampão 5× (5× First-Strand Buffer), 1 μL de
ditiotreitol 0,1 M (DTT) e 1 μL de SuperScript™III RT (200 U/μL). As amostras foram
colocadas em termociclador a 50°C por 60 minutos para extensão dos
oligonucelotídeos iniciadores e, em seguida, inativou-se a enzima por 15 minutos a
70°C. Ao final da reação de transcrição, as amostras foram incubadas a 37°C por 30
minutos com 1 µL (2 unidades) de enzima RNase H (para eliminar resíduos de RNA
no cDNA), e o cDNA armazenado em freezer −20°C.

3.9 EXPRESSÃO GÊNICA DE CITOCINAS E QUIMIOCINA PRÓ-INFLAMATÓRIAS

Visto que os valores mais elevados de expressão gênica das citocinas próinflamatórias e quimiocina no encéfalo dos camundongos foram detectados com três
dias após a infecção pelo EHV-1 (MORI, 2012), estipulou-se o 3º dpi para mensurar
a expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias IL-6, INF-γ TNF-α e quimiocina
CCL2 no SNC dos camundongos infectados com as estirpes A4/72 e A9/92 do EHV1, por RT-qPCR em placas com 96 poços (Thermo Scientific™ 96-Well Semi-Skirted
Plates, Flat Deck, Thermo Fisher Scientific Inc., USA) no aparelho 7500 Real-Time
PCR System (Applied Biosystems, USA). Foram selecionados iniciadores e sondas
de hidrólise TaqMan® tipo MGB™ (Minor Groove Binder) marcadas com o fluoróforo
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FAM (6-carboxifluoresceína) na posição repórter (Applied Biosystems, USA) para IL6 (Mm00446190_m1), TNF-α (Mm00443258_m1), CCL2 (Mm00441242_m1) e INF-γ
(Mm01168134_m1). A sonda TaqMan® tipo MGB™ marcada com fluoróforo VIC na
posição reporter para o gene 18S rRNA (RNA ribossomal) (Hs99999901_s1) foi
utilizada como controle endógeno para a quantificação relativa do mRNA em cada
amostra (Quadro 4). Em resumo, as sondas de hidrólise TaqMan® tipo MGB™ são
compostas por um fluoróforo reporter ligado covalentemente à extremidade 5' da
sonda (FAM ou VIC) e a uma molécula quencher não fluorescente (MGB) ligada à
extremidade 3'-terminal, atuando como atenuadora da fluorescência. Durante a
amplificação, a Taq DNA polimerase estende os iniciadores e essa sonda é clivada
devido à atividade de exonuclease da enzima separando as moléculas reporter e
quencher. Isso faz com que a fluorescência da molécula reporter deixe de ser
captada pela molécula quencher e passe a ser detectada pelo sistema óptico do
equipamento de PCR em tempo real (WATZINGER et al., 2006) (Figura 12).
A reação foi realizada em um volume final de 20 µL contendo 10 µL do
tampão TaqMan® Universal Master Mix 2X (Applied Biosystems, Foster CA, USA), 2
µL (100ng) de cDNA total, 1 µL do Assay Mix (0,9 mM de cada iniciador e 0,25 mM
da sonda TaqMan® MGB™) e água ultra-pura q.s.p. As condições de reação foram
as seguintes: ativação a 50°C por 2 minutos e desnaturação inicial a 95°C durante
10 minutos seguido de 40 ciclos com 15 segundos, a 95°C para desnaturação e 1
minuto a 60°C para anelamento e extensão.
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Figura 12 - Representação esquemática da amplificação do DNA pelo sistema Taqman

Fonte: Adaptado de www.dnavision.com

A quantificação relativa da expressão do mRNA para IL-6, INF-γ TNF-α e
CCL2 foi calculada pelo método comparativo Ct, conforme descrito na literatura
(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001; SCHMITTGEN; LIVAK, 2008). Os valores de Ct
obtidos nos ensaios foram utilizados para o cálculo da expressão relativa de mRNA
em relação ao controle endógeno (18S rRNA), ou seja, calculou-se o delta Ct (∆Ct)
utilizando a seguinte fórmula:

∆Ct = (Ct gene de interesse – Ct controle endógeno)

Para comparar a expressão gênica de mRNA para as citocinas no SNC dos
camundongos infectados em relação ao controle calculou-se o delta delta Ct (∆∆Ct)
pela seguinte fórmula:

∆∆Ct = (∆Ct infectado – ∆Ct controle)
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Em seguida, os valores de ∆∆Ct foram transformados em escala logarítimica
(2-∆∆Ct) com a finalidade de comparar, em número de vezes, o aumento ou a
diminuição na expressão de mRNA para IL-6, IFN-γ, TNF-α e CCL2 no SNC dos
camundongos infectados em relação ao controle:
−∆∆Ct

Variação (número de vezes) = 2

Quadro 4 - Assays [Oligonucleotídeos iniciadores (primers) senso e antisenso e sondas internas
marcadas com fluoróforos] e seus respectivos números de identificação (Assays ID - part
number) utilizados na avaliação da expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias e
quimiocina por RT-qPCR - São Paulo – 2016
Genes

Assays ID

IL-6

Mm00446190_m1

TNF-α

Mm00443258_m1

MCP-1 ou CCL2

Mm00441242_m1

INF-γ

Mm01168134_m1

18S rRNA

Hs99999901_s1

Fonte: Mori (2012)

3.10 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados foram analisados utilizando o programa estatístico Graph Pad
InStat (versão 3.01, 32 bit for Windows 95/NT). Os dados foram apresentados como
o valor médio ± desvio padrão (expressão gênica de citocinas no SNC, quantificação
de citocinas e quimiocina no plasma e variação de peso dos animais)
A diferença nas médias da concentração plasmática e na expressão gênica
de IL-6, IFN-γ, TNF-α e CCL2 entre os camundongos inoculados com as estirpes
A4/72 e A9/92 do EHV-1 comparados ao grupo controle, entre as diferentes estirpes
virais e entre as diferentes linhagens isogênicas foi comparada utilizando o teste de
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análise de variância (ANOVA) não paramétrico (teste de Kruskal-Wallis), seguida
pelo teste múltiplo de comparação Dunn. O nível de significância estatística foi
estabelecido em p<0,05.
Já a diferença nas médias da concentração de citocinas e quimiocina no
plasma entre o 2º e 3º dpi e a variação de peso dos animais de uma mesma
linhagem entre as diferentes estirpes (A4/72 e A9/92) foi comparada utilizando o
teste “t” de Student não pareado bicaudal, com correção de Welch. Cada variável foi
testada para normalidade, aplicando o método de Kolmogorov e Smirnov. O nível de
significância estatística foi estabelecido em p<0,05.
Para comparar a diferença nos valores médios da variação de peso dos
animais entre os diferentes dias após a inoculação e entre as diferentes linhagens
utilizou-se a análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste múltiplo
de comparação Tukey-Kramer. Cada variável foi testada para normalidade,
aplicando o método de Kolmogorov e Smirnov. O nível de significância estatística foi
estabelecido em p<0,05.
A diferença entre as médias da expressão gênica entre as estirpes A4/72 e
A9/92 de uma mesma linhagem de camundongo foi comparada utilizando-se o teste
Mann-Whitney não pareado bicaudal. O nível de significância estatística foi
estabelecido em p<0,05.
Os gráficos de variação de peso dos camundongos, concentração plasmática
e expressão gênica de citocinas e quimiocina no plasma foram feitos pelo programa
GraphPad Prism v. 6.04.
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4 RESULTADOS

4.1 SINAIS CLÍNICOS

A inoculação por via intranasal das estirpes A4/72 e A9/92 causou
manifestações clínicas nos camundongos BALB/c, assim como nos C57BL/6 e
C3H/HeJ, observando-se variações no aparecimento dos primeiros sintomas e na
evolução da doença de acordo com a linhagem de camundongo. No segundo dia
pós-inoculação, além da perda de peso, foi possível observar o aparecimento dos
primeiros sinais clínicos da doença nos camundongos da linhagem BALB/c
inoculados com a estirpe A4/72 (Figura 13), tais como: apatia, hipofagia, postura
arqueada, desidratação e pelos arrepiados. Os camundongos da linhagem C57BL/6
apresentaram perda de peso, paralisia de membros posteriores (2º dpi), paralisia
espástica da cauda e dos membros posteriores, convulsões e head tilt (3º dpi)
(Figura 14). Após 72 horas da inoculação viral, todos os camundongos inoculados
das três linhagens tiveram os sintomas agravados apresentando apatia intensa,
postura arqueada, fraqueza, conjuntivite seropurulenta, desidratação e sialorreia.
Os camundongos BALB/c apresentaram acentuada perda de peso (Gráfico 1),
pelos arrepiados, diminuição dos reflexos, tremores, apatia intensa, olhar fixo para
um único ponto (normalmente a parede lateral da gaiola), perda da propriocepção e
anorexia. As alterações respiratórias como dispneia e taquipneia foram bastante
pronunciadas nos camundongos BALB/c. Os camundongos C57BL/6 e C3H/HeJ
apresentaram perda de peso (Gráficos 2 e 3) e pelos arrepiados. Nos camundongos
BALB/c e C57BL/6 inoculados com a estirpe A9/92 (Figura 15) observaram-se
também perda de peso e manifestações neurológicas caracterizadas por
hiperexcitabilidade em resposta aos estímulos sonoros, andar em círculos, perda da
propriocepção, ataxia, perda de equilíbrio e convulsões. No 3º dpi todos os
camundongos da linhagem C3H/HeJ inoculados com A4/72 (Figura 16) e A9/92
(Figura 17) tiveram o aparecimento dos sintomas apresentando perda de peso,
apatia intensa, pelos arrepiados, postura arqueada, fraqueza, hiperexcitabilidade em
resposta aos estímulos sonoros e táticos, movimentos mastigatórios repetitivos,
convulsão clônica e olhar fixo para um único ponto (normalmente a parede lateral da
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gaiola). Os camundongos C3H/HeJ inoculados com a última estirpe, também
apresentaram desidratação, sialorreia, andar em círculos e perda de equilíbrio.
As manifestações clínicas e a variação de peso em porcentagem das três
linhagens de camundongos isogênicos estão representadas na Tabela 1. A variação
de peso média dos camundongos inoculados com as estirpes A4/72 e A9/92 do
EHV-1 e dos animais do grupo controle, com o número total de animais está
representada nos Gráficos 1, 2 e 3, sendo BALB/c, C57BL/6 e C3H/HeJ,
respectivamente. A diferença significativa na variação da média dos pesos entre os
dias variou entre as três diferentes linhagens de camundongos (Quadro 5).
As três linhagens de camundongos apresentaram perda de peso progressiva
a partir do 1º dpi. Observou-se diferença estatística significativa quando se
comparou a variação de peso entre as três linhagens de camundongo inoculadas
com a estirpe A4/72 no 1º dpi nas relações BALB/c X C57BL/6 e BALB/c X C3H/HeJ
e no 2º dpi nas relações BALB/c X C3H/HeJ e C57BL/6 X C3H/HeJ (Gráfico 4 e
Quadro 5); e com a estirpe A9/92 do EHV-1 somente no 1º dpi nas relações BALB/c
X C57BL/6 e BALB/c X C3H/HeJ (Gráfico 5 e Quadro 6).
Após 72 horas, houve uma maior perda de peso dos camundongos C3H/HeJ
inoculados com A9/92 (-14,6%, Tabela 1) quando comparados àqueles infectados
com A4/72 (-9,6%, Tabela 1), considerando-se o peso inicial (Dia 0). Comparandose a mesma linhagem infectada com as diferentes estirpes do EHV-1 (A4/72 e
A9/92) observou-se diferença estatística significativa no 2º dpi para as linhagens
BALB/c e C57BL/6 e no 1º dpi para a linhagem C3H/HeJ (Gráficos 1, 2 e 3 e Quadro
7).
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Tabela 1 - Manifestações clínicas da infecção pelas estirpes A4/72 e A9/92 do EHV-1 em
d
b
k
camundongos das linhagens BALB/c (H2 ), C57BL/6 (H2 ) e C3H/HeJ (H2 ) - São Paulo
– 2016

EHV-1 A9/92

EHV-1 A4/72

BALB/c

Variação de
peso (%)
Apatia
Pelos
arrepiados
Postura
arqueada
Sintomas
respiratórios
Sintomas
neurológicos
Variação de
peso (%)
Apatia
Pelos
arrepiados
Postura
arqueada
Sintomas
respiratórios
Sintomas
neurológicos

C57BL/6

C3H/HeJ

24h*

48h

72h

24h

48h

72h

24h

48h

72h

6,3

-10,2

-13,2

1,9

-9

-11,5

3,3

-1,4

-9,6

0

+2

+3

0

0

+3

0

0

+2

0

+2

+3

0

0

+1

0

0

+1

0

+2

+3

0

0

+2

0

0

+1

0

+2

+2

0

0

+1

0

0

+1

0

+2

+2

0

+1

+3

0

0

+3

6

-2,6

-14,5

3,3

-2,1

-10,3

0,27

-2

-14,6

0

0

+2

0

0

+2

0

0

+3

0

0

+3

0

0

+1

0

0

+2

0

0

+3

0

0

+1

0

0

+1

0

0

+2

0

0

+1

0

0

+1

0

0

+2

0

0

+3

0

0

+3

Fonte: Tonietti (2016)

* Tempo decorrido após a infecção pelo EHV-1
Sem sintomas aparentes: 0;
Apatia: +1 leve, +2 moderada (movimenta-se pela gaiola), +3 intensa (permanece encolhido nos
cantos da gaiola a maior parte do tempo);
Pelos arrepiados: +1 ao redor do pescoço, +2 ao redor do pescoço e dorso, +3 por todo o corpo;
Postura arqueada: +1 ao sentar, +2 coluna vertebral proeminente ao sentar e caminhar;
Sintomas respiratórios: +1 taquipneia e dispneia leves; + 2 taquipneia e dispneia intensas;
Sintomas neurológicos: +1 hiperexcitabilidade, + 2 andar em círculos, convulsões tipo clônica, +3
andar em círculos, espasmos de membros posteriores e da cauda, convulsões tônico-clônicas

72

Figura 13 - Camundongos da linhagem BALB/c inoculados com a estirpe A4/72 no 3º dia pósinfecção (dpi). Animais apresentaram [A] pelos arrepiados, postura arqueada, olhar fixo
para um único ponto, [B] desidratação, [C] e [D] perda da propriocepção – São Paulo –
2013

Fonte: Tonietti (2016)

Figura 14 - Camundongos da linhagem C57BL/6 inoculados com a estirpe A4/72 no 3º dpi. Animais
apresentaram [A] convulsões tônico-clônicas, [B] paralisia da cauda e dos membros
posteriores [C] head tilt [D] ataxia e perda de equilíbrio – São Paulo – 2013

Fonte: Tonietti (2016)
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Figura 15 - Camundongos da linhagem [A] BALB/c e [B] C57BL/6 inoculados com a estirpe A9/92 no
3º dpi. Animais apresentaram [A] convulsão clônica, [B] paralisia da cauda e dos
membros posteriores – São Paulo – 2013

Fonte: Tonietti (2016)

Figura 16 - Camundongos da linhagem C3H/HeJ inoculados com a estirpe A4/72 no 3º dpi. Animais
apresentaram [A] e [B] convulsão clônica, postura arqueada e [C] e [D] apatia - São Paulo
– 2013

Fonte: Tonietti (2016)
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Figura 17 - Camundongos da linhagem C3H/HeJ inoculados com a estirpe A9/92 no 3º dpi. Animais
apresentaram [A] piloereção e postura arqueada, [B] andar em círculos e perda de
equilíbrio, [C] desidratação e apatia e [D] sialorreia - São Paulo – 2013

Fonte: Tonietti (2016)

Gráfico 1 - Variação do peso médio dos camundongos BALB/c infectados com as estirpes A4/72 e
A9/92 do EHV-1 comparados ao grupo controle – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
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Gráfico 2 - Variação do peso médio dos camundongos C57BL/6 infectados com as estirpes A4/72 e
A9/92 do EHV-1 comparados ao grupo controle – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)

Gráfico 3 - Variação do peso médio dos camundongos C3H/HeJ infectados com as estirpes A4/72 e
A9/92 do EHV-1 comparados ao grupo controle – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
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Quadro 5 - Valores de p representativos da comparação entre o peso dos animais nos diferentes
dias após a inoculação com as estirpes A4/72 e A9/92 – São Paulo – 2016

EHV-1
A4/72

EHV-1
A9/92

BALB/c

C57BL/6

C3H/HeJ

1º dpi x 2º dpi

p<0,001

p<0,001

NS*

1º dpi x 3º dpi

p<0,001

p<0,001

p<0,001

2º dpi x 3º dpi

NS*

NS*

p<0,01

1º dpi x 2º dpi

p<0,001

NS*

NS*

1º dpi x 3º dpi

p<0,001

p<0,001

p<0,001

2º dpi x 3º dpi

p<0,001

p<0,01

p<0,001

Fonte: Tonietti (2016)
*NS: não significativo

Gráfico 4 - Variação do peso médio dos camundongos BALB/c, C57BL/6 e C3H/HeJ infectados com
a estirpe A4/72 do EHV-1– São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
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Gráfico 5 - Variação do peso médio dos camundongos BALB/c, C57BL/6 e C3H/HeJ infectados com
a estirpe A9/92 do EHV-1– São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)

Quadro 6 - Valores de p representativos da comparação entre a variação do peso médio dos animais
nos diferentes dias após a inoculação com as estirpes A4/72 e A9/92 na relação entre as
diferentes linhagens – São Paulo – 2016

EHV-1
A4/72

EHV-1
A9/92

BALB/c X C57BL/6

BALB/c X C3H/HeJ

C57BL/6 X C3H/HeJ

1º dpi

p<0,01

p<0,05

NS*

2º dpi

NS*

p<0,001

p<0,01

3º dpi

NS*

NS*

NS*

1º dpi

p<0,05

p<0,001

NS*

2º dpi

NS*

NS*

NS*

3º dpi

NS*

NS*

NS*

Fonte: Tonietti (2016)
*NS: não significativo

Quadro 7 - Valores de p representativos da comparação entre a variação do peso médio dos animais
da mesma linhagem nos diferentes dias após a inoculação na relação entre as estirpes
A4/72 e A9/92 – São Paulo – 2016

A4/72 X A9/92

Fonte: Tonietti (2016)
*NS: não significativo

BALB/c

C57BL/6

C3H/HeJ

1º dpi

NS*

NS*

p<0,05

2º dpi

p<0,001

p<0,01

NS*

3º dpi

NS*

NS*

NS*
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4.2 ANÁLISE MACROSCÓPICA E HISTOPATOLÓGICA

Macroscopicamente, camundongos das linhagens BALB/c (H2d), C57BL/6
(H2b) e C3H/HeJ (H2k) infectados pelas estirpes A4/72 e A9/92 do EHV-1
apresentaram alterações em órgãos linfóides, especificamente aumento de
linfonodos mesentéricos e cervicais, esplenomegalia e atrofia do timo. As lesões
histopatológicas no SNC estavam presentes em todas as linhagens de
camundongos inoculados com as estirpes A4/72 e A9/92. A presença ou não de
determinadas lesões variou entre as linhagens de camundongos (Quadro 8). Além
disso, dentre as lesões encontradas, foram observadas variações entre as linhagens
e as estirpes virais no que tange à localização das lesões e a severidade dessas
(Quadros 8 a 12). Os camundongos controle não apresentaram lesões.
Os camundongos da linhagem BALB/c (H2d) inoculados com a estirpe A4/72
apresentaram neurônios relativamente diminuídos de tamanho, angulares, com
citoplasma marcadamente eosinofílico (neurônios vermelhos) e cariorexia de leve a
moderada (necrose neuronal). Os espaços perivasculares do neuroparênquima
estavam preenchidos por uma camada de células inflamatórias compostas
principalmente por neutrófilos (manguito perivascular). Os espaços perivasculares e
pericelulares estavam moderadamente aumentados (edema) (Figura 18). No
neuroparênquima havia vacuolização multifocal associada à dissociação do
neurópilo (necrose de liquefação). As áreas de necrose estavam associadas a uma
gliose

difusa,

acentuadas

em

regiões

mais

ventrais

de

septo-estriado

(principalmente tubérculo olfatório, área piriforme e hipotálamo), diencéfalo caudal
(principalmente região cortical amigdalar, área piriforme e hipotálamo), e
mesencéfalo

rostral

(principalmente

região

cortical

amigdalar,

entorrinal

e

hipotálamo). O hipotálamo das porções de diencéfalo caudal e mesencéfalo rostral
apresentaram as lesões com grau leve de intensidade. O hipocampo evidenciou
áreas multifocais de necrose neuronal moderada nas porções da camada piramidal
e camada de células granulosas. No cerebelo rostral desses animais não foram
observadas lesões. Nos camundongos da linhagem BALB/c (H2d) inoculados com a
estirpe A9/92 do EHV-1 foram visualizadas as mesmas lesões observadas naqueles
inoculados com A4/72, porém com severidade moderada. Adicionalmente, observou-
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se hemorragia. No hipocampo e cerebelo rostral desses animais não foram
visualizadas lesões (Quadros 8 a 10).
Nos camundongos da linhagem C57BL/6 (H2b) inoculados com a estirpe
A4/72, observou-se leptomeninges infiltradas por um grande número de neutrófilos e
palsmócitos (leptomeningite neutrofílica) (Figura 19), manguito perivascular,
associados a necrose neuronal, edema, necrose de liquefação e gliose leves nas
regiões mais ventrais do septo-estriado (principalmente tubérculo olfatório, área
piriforme e hipotálamo), diencéfalo caudal (principalmente região cortical amigdalar,
área piriforme e hipotálamo), e mesencéfalo rostral (principalmente região cortical
amigdalar, entorrinal e hipotálamo). No cerebelo rostral observou-se áreas
multifocais de necrose de liquefação e raras regiões de necrose neuronal. No
hipocampo não foram visualizadas lesões. Nos camundongos da linhagem C57BL/6
(H2b) inoculados com a estirpe A9/92 do EHV-1 observou-se a presença das
mesmas lesões observadas naqueles inoculados com A4/72, porém de intensidade
leve. No hipocampo e no cerebelo rostral desses animais não foram visualizadas
lesões (Quadros 8, 9 e 11).
Em relação aos camundongos da linhagem C3H/HeJ (H2k) inoculados com a
estirpe A4/72 observou-se necrose neuronal, associada a edema, necrose de
liquefação (Figura 20) e gliose difusos e severos em toda a extensão do córtex de
septo-estriado, hipotálamo e núcleo septal lateral; e em todo o córtex de diencéfalo
caudal e mesencéfalo rostral. No hipotálamo das porções de diencéfalo caudal e
mesencéfalo rostral foi visualizada necrose neuronal com grau leve de intensidade.
No hipocampo havia áreas multifocais e coalescentes de necrose neuronal
acentuada nas porções da camada piramidal e camada de células granulosas. No
cerebelo rostral desses camundongos não foram visualizadas lesões. Nos
camundongos da linhagem C3H/HeJ (H2k) inoculados com a estirpe A9/92 do EHV-1
visualizou-se as mesmas lesões observadas naqueles inoculados com A4/72, porém
com menor grau de severidade. Quanto à localização, as lesões dos camundongos
dessa linhagem inoculados com a estirpe A9/92 se restringiram às regiões mais
ventrais do septo-estriado (principalmente tubérculo olfatório, área piriforme e
hipotálamo), diencéfalo caudal (principalmente região cortical amigdalar, área
piriforme e hipotálamo), e mesencéfalo rostral (principalmente região cortical
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amigdalar, entorrinal e hipotálamo). No hipocampo e cerebelo rostral não havia
alterações (Quadros 8, 9 e 12).

Quadro 8 - Lesões histopatológicas observadas no SNC conforme a linhagem dos camundongos
d
b
k
analisados - BALB/c (H2 ), C57BL/6 (H2 ) e C3H/HeJ (H2 ) – São Paulo 2016
EHV/1 A4/72
Lesões

BALB/c
d

C57BL/6

EHV/1 A9/92
C3H/HeJ

b

k

BALB/c

C57BL/6

d

C3H/HeJ

b

k

(H2 )

(H2 )

(H2 )

(H2 )

(H2 )

(H2 )

X

X

X

X

X

X

Edema

X

X

X

X

X

X

Gliose

X

X

X

X

X

X

-

X

-

-

X

-

X

X

-

-

X

-

Necrose
neuronal

Leptomeningite
neutrofílica
Manguito
perivascular
Fonte: Tonietti (2016)
X lesões presentes
- lesões ausentes

Quadro 9 - Intensidade das lesões histopatológicas observadas no SNC conforme a localização, a
d
estirpe viral – A4/72 ou A9/92 - e linhagem dos camundongos analisados - BALB/c (H2 ),
b
k
C57BL/6 (H2 ) e C3H/HeJ (H2 ) – São Paulo 2016
EHV/1 A4/72
Localização no SNC

BALB/c
d

C57BL/6
b

EHV/1 A9/92
C3H/HeJ
k

BALB/c
d

C57BL/6
b

C3H/HeJ
k

(H2 )

(H2 )

(H2 )

(H2 )

(H2 )

(H2 )

Córtex

+++

+++

+++

++

+

++

Hipotálamo

+++

+++

+++

++

+

++

Diencéfalo

Córtex

+++

++

+++

++

+

++

caudal

Hipotálamo

+

++

++

+

+

+

Mesencéfalo

Córtex

+++

++

+++

++

+

++

rostral

Hipotálamo

+

++

++

+

+

+

Cerebelo rostral

-

++

-

-

-

-

Hipocampo

++

-

+++

+

-

-

Septo-estriado

Fonte: Tonietti (2016)
Intensidade das lesões:
+++ severa
++ moderada
+ leve
- lesões ausentes
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Figura 18 - Fotomicrografias representativas e características das principais alterações
d
microscópicas observadas em SNC de camundongos BALB/c (H ) dos grupos controle e
infectados pelas estirpes A4/72 e A9/92 do EHV-1 – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
a grupo controle: sem alterações evidentes
b grupo infectado: 1 - necrose neural, 2 - manguito perivascular, 3 - edema
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Figura 19 - Fotomicrografias representativas e características das principais alterações
b
microscópicas observadas em SNC de camundongos C57BL/6 (H ) dos grupos controle
e infectados pelas estirpes A4/72 e A9/92 do EHV-1 – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
a grupo controle: sem alterações evidentes
b grupo infectado: 1 - necrose de liquefação, 2 – necrose neuronal, 3 - leptomeningite neutrofílica
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Figura 20 - Fotomicrografias representativas e características das principais alterações
k
microscópicas observadas em SNC de camundongos C3H/HeJ (H2 ) dos grupos controle
e infectados pelas estirpes A4/72 e A9/92 do EHV-1 – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
a grupo controle: sem alterações evidentes
b grupo infectado: 1 - necrose neural, 2 - necrose de liquefação
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Quadro 10 -

Extensão das lesões nas diferentes regiões do SNC dos camundongos da linhagem
d
BALB/c (H2 ) analisados. Os círculos em preto indicam os locais onde as lesões foram
observadas – São Paulo - 2016

Localização no SNC

d

BALB/c (H2 ) Controle

Animais
d
BALB/c (H2 )
Inoculado A4/72

d

BALB/c (H2 )
Inoculado A9/92

Septo-estriado

Diencéfalo caudal

Mesencéfalo rostral

Cerebelo rostral

Fonte: Adaptado de http://www.hms.harvard.edu/research/brain/atlas.html

Quadro 11 -

Extensão das lesões nas diferentes regiões do SNC dos camundongos da linhagem
b
C57BL/6 (H2 ) analisados. Os círculos em preto indicam os locais onde as lesões
foram observadas – São Paulo - 2016

Localização no SNC

b

C57BL/6 (H2 )
Controle

Animais
b
C57BL/6 (H2 )
Inoculado A4/72

Septo-estriado

Diencéfalo caudal

Mesencéfalo rostral

Cerebelo rostral

Fonte: Adaptado de http://www.hms.harvard.edu/research/brain/atlas.html

b

C57BL/6 (H2 )
Inoculado A9/92
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Quadro 12 -

Extensão das lesões nas diferentes regiões do SNC dos camundongos da linhagem
k
C3H/HeJ (H2 ) analisados. Os círculos em preto indicam os locais onde as lesões
foram observadas – São Paulo - 2016

Localização no SNC

k

C3H/HeJ (H2 )
Controle

Animais
k
C3H/HeJ (H2 )
Inoculado A4/72

k

C3H/HeJ (H2 )
Inoculado A9/92

Septo-estriado

Diencéfalo caudal

Mesencéfalo rostral

Cerebelo rostral

Fonte :Adaptado de http://www.hms.harvard.edu/research/brain/atlas.html

4.3 QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS E QUIMIOCINA NO PLASMA NO 2º DIA
APÓS INFECÇÃO

No 2º dpi, observou-se aumento significativo na concentração de IL-6, IFN-γ,
TNF-α e CCL2 nos camundongos BALB/c, C57BL/6 e C3H/HeJ infectados com a
estirpe A4/72 do EHV-1, comparando-se com o grupo controle, exceto os
camundongos C57BL/6, que não demonstraram aumento significativo de CCL2
quando infectados com a estirpe A4/72. Apesar de demonstrarem um aumento de
IL-6 e TNF-α, visualmente, quando comparadas ao controle, os animais inoculados
com a estirpe A9/92 apresentaram elevação significativa apenas de IFN-γ e CCL2.
Camundongos inoculados com a estirpe A4/72 demonstraram aumento significativo
para as quatro citocinas analisadas, (Gráficos 6, 7, 8 e 9, respectivamente). Os
valores de p estão representados no Quadro 13. Não houve aumento significativo
das citocinas IL-10 e IL12p70.
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Gráfico 6 - Concentração plasmática de IL-6 em camundongos isogênicos no 2º dia após infecção
pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) – São Paulo - 2016

Fonte: Tonietti (2016)
*Aumento estatístico significativo dos grupos inoculados com a estirpe A4/72 em relação ao grupo
controle

Gráfico 7 - Concentração plasmática de IFN-γ em camundongos isogênicos no 2º dia após infecção
pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
*Aumento estatístico significativo dos grupos inoculados com as estirpes A4/72 e A9/92 em relação
ao grupo controle
♦Diferença estatística significativa entre as linhagens
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Gráfico 8 - Concentração plasmática de TNF-α em camundongos isogênicos no 2º dia após infecção
pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
*Aumento estatístico significativo dos grupos inoculados com a estirpe A4/72 em relação ao grupo
controle

Gráfico 9 - Concentração plasmática de CCL2 em camundongos isogênicos no 2º dia após infecção
pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
*Aumento estatístico significativo dos grupos inoculados com as estirpes A4/72 e A9/92 em relação
ao grupo controle
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Quadro 13 -

Valores de p entre os camundongos inoculados com as estirpes A4/72 e A9/92 do
EHV-1 no 2º dpi comparados ao grupo controle e aos grupos das diferentes estirpes –
São Paulo – 2016

Controle X
A4/72

Controle X
A9/92

A4/72 X A9/92

IL-6

IFN-γ

TNF-α

CCL2

BALB/c

p<0,001

p<0,05

p<0,01

p<0,01

C57BL/6

p<0,01

p<0,01

p<0,001

NS*

C3H/HeJ

p<0,01

p<0,01

p<0,001

p<0,05

BALB/c

NS*

p<0,01

NS*

p<0,05

C57BL/6

NS*

p<0,05

NS*

p<0,05

C3H/HeJ

NS*

p<0,05

NS*

p<0,05

BALB/c

NS*

NS*

NS*

NS*

C57BL/6

NS*

NS*

NS*

NS*

C3H/HeJ

NS*

NS*

NS*

NS*

Fonte: Tonietti (2016)
*NS: não significativo

4.4 QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS E QUIMIOCINA NO PLASMA NO 3º DIA
APÓS INFECÇÃO

No 3º dpi, observou-se aumento significativo na concentração de IL-6, TNF-α
e CCL2 nos camundongos BALB/c e C57BL/6 infectados com a estirpe A4/72 do
EHV-1, comparando-se com o grupo controle. Os camundongos C3H/HeJ
inoculados com a estirpe A4/72 também apresentaram elevação significativa de
TNF-α quando comparados àqueles infectados com a estirpe A9/92, assim como os
camundongos BALB/c e C57BL/6. Quando comparados ao grupo controle,

os

camundongos C3H/HeJ demonstraram aumento significativo somente de IL-6 e
CCL2. Houve diminuição significativa de IFN-γ nos camundongos C3H/HeJ
infectados com a estirpe A9/92 (0pg/mL) quando comparados ao grupo controle
(Gráficos 10, 11, 12 e 13 respectivamente). Os valores de p estão representados no
Quadro 14. Não houve aumento significativo das citocinas IL-10 e IL12p70.
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Gráfico 10 -

Concentração plasmática de IL-6 em camundongos isogênicos no 3º dia após infecção
pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
*Aumento estatístico significativo dos camundongos inoculados com a estirpe A4/72 em relação ao
grupo controle
♦Diferença estatística significativa entre as linhagens

Gráfico 11 -

Concentração plasmática de CCL2 em camundongos isogênicos no 3º dia após
infecção pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
*Aumento estatístico significativo dos camundongos inoculados com a estirpe A4/72 em relação ao
grupo controle
♦Diferença estatística significativa entre as linhagens
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Gráfico 12 -

Concentração plasmática de TNF-α em camundongos isogênicos no 3º dia após
infecção pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
#Aumento estatístico significativo dos camundongos inoculados com a estirpe A4/72 em relação
àqueles inoculados com A9/92
*Aumento estatístico significativo dos camundongos inoculados com a estirpe A4/72 em relação ao
grupo controle
♦Diferença estatística significativa entre as linhagens

Gráfico 13 -

Concentração plasmática de IFN-γ em camundongos isogênicos no 3º dia após
infecção pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1) – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)
*Diminuição estatística significativa
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Quadro 14 -

Valores de p entre os camundongos inoculados com as estirpes A4/72 e A9/92 do
EHV-1 no 3º dpi comparados ao grupo controle e aos grupos das diferentes estirpes –
São Paulo – 2016

Controle X
A4/72

Controle X
A9/92

A4/72 X A9/92

IL-6

IFN-γ

TNF-α

CCL2

BALB/c

p<0,01

NS*

p<0,05

p<0,05

C57BL/6

p<0,01

NS*

p<0,01

p<0,01

C3H/HeJ

p<0,05

NS*

NS*

p<0,05

BALB/c

NS*

NS*

NS*

NS*

C57BL/6

NS*

NS*

NS*

NS*

C3H/HeJ

NS*

p<0,05

NS*

NS*

BALB/c

NS*

NS*

p<0,05

NS*

C57BL/6

NS*

NS*

p<0,05

NS*

C3H/HeJ

NS*

NS*

p<0,01

NS*

Fonte: Tonietti (2016)
*NS: não significativo

4.5 QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS E QUIMIOCINA NO PLASMA ENTRE AS
LINHAGENS ISOGÊNICAS DE CAMUNDONGOS NOS 2º E 3º DIA APÓS
INFECÇÃO

Observou-se variação na concentração de citocinas pró-inflamatórias entre as
três linhagens isogênicas de camundongos tanto no 2º como no 3º dpi.
No 2º dpi, visualmente, houve uma diferença na concentração de IFN-γ entre
BALB/c, C57BL/6 e C3H/HeJ tanto quando inoculados com a estirpe A4/72, quanto
quando infectados com a estirpe A9/92 do EHV-1. Contudo, observou-se aumento
significativo nas concentrações de IFN-γ nos camundongos infectados com a estirpe
A4/72 somente na relação entre BALB/c e C57BL/6 (p<0,05). Já naqueles animais
infectados com a estirpe A9/92, houve aumento significativo dessa citocina nos
camundongos BALB/c em relação aos C57BL/6 e aos C3H/HeJ (p<0,05) (Gráfico 7).
No que tange às outras citocinas pró-inflamatórias analisadas, não houve diferença
estatística significativa entre as linhagens de camundongos estudadas.
No 3º dpi, visualmente, houve uma diferença na concentração de IL-6 e CCL2
entre BALB/c, C57BL/6 e C3H/HeJ quando inoculados com A4/72, e na
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concentração de TNF-α quando essas mesmas linhagens foram infectadas com a
estirpe A9/92. No entanto, observou-se aumento significativo nas concentrações de
IL-6 somente nos camundongos C57BL/6 em relação aos C3H/HeJ (p<0,05)
inoculados com a estirpe A4/72 (Gráfico 10) e nas concentrações de CCL2 apenas
nos camundongos C57BL/6 em relação ao BALB/c (p<0,05) quando infectados com
a mesma estirpe (Gráfico 11). Houve elevação significativa nas concentrações de
TNF-α somente nos camundongos C57BL/6 em relação aos C3H/HeJ (p<0,05)
quando inoculados com a estirpe A9/92 do EHV-1 (p<0,05) (Gráfico 12).
Em relação à comparação da concentração das outras citocinas entre as três
linhagens isogênicas de camundongos analisadas nesse estudo, não houve
diferença estatística significativa.

4.6 QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS E QUIMIOCINA NO PLASMA DAS
LINHAGENS ISOGÊNICAS DE CAMUNDONGOS DO 2º PARA O 3º DIA APÓS
INFECÇÃO

Os camundongos da linhagem BALB/c inoculados tanto com a estirpe A4/72
como com A9/92 do EHV-1 apresentaram aumento significativo de IL-6 (p<0,05)
(Gráfico 14) e diminuição significativa de IFN-γ do 2º dpi para o 3º dpi (p<0,05)
(Gráfico 15). Além disso, os camundongos BALB/c também demonstraram
diminuição significativa de CCL2 do 2º dpi para o 3º dpi (p<0,001) quando
inoculados com a estirpe A4/72 (Gráfico 16) e de TNF-α (p<0,01) quando infectados
com A9/92 (Gráfico 17).
Os camundongos da linhagem C57BL/6 inoculados tanto com a estirpe A4/72
como com A9/92 do EHV-1 apresentaram diminuição significativa de IFN-γ (p<0,01)
(Gráfico 15). Essa linhagem também demonstrou diminuição significativa de TNF-α
(p<0,001) (Gráfico 17) e aumento significativo de IL-6 (p<0,05) (Gráfico 14) do 2º dpi
para o 3º dpi quando inoculados com a estirpe A9/92. A quimiocina CCL2 não
apresentou diferença estatística significativa para os camundongos dessa linhagem.
Os camundongos da linhagem C3H/HeJ inoculados tanto com a estirpe A4/72
como com A9/92 do EHV-1 apresentaram diminuição significativa de IFN-γ (p<0,01)
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(Gráfico 15) e de TNF-α (p<0,05 para A4/72 e p<0,0001 para A9/92) (Gráfico 17) do
2º dpi para o 3º dpi. A citocina IL-6 e a quimiocina CCL2 não apresentaram diferença
estatística significativa para os camundongos dessa linhagem.

Gráfico 14 -

Concentração plasmática de IL-6 em camundongos isogênicos do 2º para o 3º dia após
infecção pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1): [A] A4/72 e [B] A9/92 – São Paulo –
2016

Fonte: Tonietti (2016)

*Aumento estatístico significativo

Fonte: Tonietti (2016)
*Aumento estatístico significativo
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Gráfico 15 -

Diminuição da concentração plasmática de IFN-γ em camundongos isogênicos do 2º
para o 3º dia após infecção pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1): [A] A4/72 e [B]
A9/92 – São Paulo – 2015

Fonte: Tonietti (2016)

♦Diminuição estatística significativa

Fonte: Tonietti (2016)

♦Diminuição estatística significativa
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Gráfico 16 -

Concentração plasmática de CCL2 em camundongos isogênicos do 2º para o 3º dia
após infecção pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1): [A] A4/72 e [B] A9/92 – São
Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)

♦Diminuição estatística significativa

Fonte: Tonietti (2016)

Não houve diferença estatística significativa
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Gráfico 17 -

Diminuição da concentração plasmática de TNF-α em camundongos isogênicos do 2º
para o 3º dia após infecção pelo herpesvírus equino tipo 1 (EHV-1): [A] A4/72 e [B]
A9/92 – São Paulo – 2016

Fonte: Tonietti (2016)

♦Diminuição estatística significativa

Fonte: Tonietti (2016)

♦Diminuição estatística significativa
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4.7 EXPRESSÃO

GÊNICA

DAS

CITOCINAS

E

QUIMIOCINA

PRÓ-

INFLAMATÓRIAS

Detectou-se pela RT-qPCR aumento de expressão dos mRNAs que codificam
para TNF-α, IL-6 e CCL-2 no tecido nervoso de todos os camundongos infectados
com as estirpes neuropatogênicas A4/72 e A9/92 do EHV-1 em relação aos
controles no 3º dpi. Por sua vez, não se detectou expressão de mRNA para IFN-γ
nos animais infectados quando comparados aos controles. Houve diferença no
padrão de resposta das citocinas e quimiocina expressas no SNC entre as linhagens
de camundongos estudadas. De modo geral, os valores relativos da expressão de
mRNAs para TNF-α, IL-6 e CCL2 foram menores nos camundongos da linhagem
C3H/HeJ quando comparados aos camundongos da linhagem BALB/c e C57BL/6.
Para os camundongos inoculados com a estirpe A4/72, observou-se
diferenças significantes na expressão de mRNA para os camundongos BALB/c
(CCL2, não houve aumento significativo; TNF-α, aumento de 527,67 vezes; IL-6, não
houve aumento significativo em relação ao controle), e C57BL/6 (CCL2, aumento de
607,60 vezes; TNF-α, aumento de 199,65 vezes; IL-6, aumento de 180,28 vezes em
relação ao controle) quando comparados ao grupo controle. Para os camundongos
inoculados com a estirpe A9/92, observou-se diferenças significantes na expressão
de mRNA para os camundongos BALB/c (CCL2, aumento de 748,56 vezes; TNF-α,
aumento de 102,31 vezes; IL-6, aumento de 451,52 vezes em relação ao controle), e
C57BL/6 (CCL2, aumento de 8644,28 vezes; TNF-α, aumento de 857,64 vezes; IL-6,
aumento de 2585,22 vezes em relação ao controle) quando comparados ao grupo
controle. Os camundongos C3H/HeJ não apresentaram aumento significativo em
relação ao grupo controle tanto quando inoculados com a estirpe neuropatogênica
A4/72, como com a A9/92. Tais resultados podem ser observados na Tabela 2 e
Gráficos 18, 19 e 20.
Na comparação entre as linhagens de camundongos inoculados com a estirpe
A4/72, observou-se diferença estatística significativa entre a linhagem BALB/c
quando comparada às linhagens C57BL/6 e C3H/HeJ para a quimiocina CCL2, e
entre os camundongos C57BL/6 e C3H/HeJ para a citocina TNF-α. Não houve
diferença estatística entre as linhagens de camundongos inoculadas com A4/72 para
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a citocina IL-6. Já para os camundongos inoculados com a estirpe A9/92, observouse diferença estatística significativa entre os camundongos BALB/c e C57BL/6
quando comparados aos camundongos C3H/HeJ tanto para CCL2 como para TNF-α
e IL-6. Também foi observada diferença estatística entre os camundongos BALB/c e
C57BL/6 apenas para as quimiocina CCL2 e IL-6 (Tabela 2).
Comparando-se os camundongos da mesma linhagem inoculados com A4/72
e A9/92, observou-se diferença estatística significativa entre os camundongos
C57BL/6 e C3H/HeJ para todas as citocinas e quimiocina analisadas. Os
camundongos BALB/c não apresentaram diferença estatística somente para TNF-α
(Quadro 15).

Quadro 15 -

Valores de p entre os camundongos inoculados com as estirpes A4/72 e A9/92 do
EHV-1 no 3º dpi na comparação entre os valores relativos da expressão de mRNA de
IL-6, TNF-α e CCL2 – São Paulo – 2016

A4/72 X A9/92

Fonte: Tonietti (2016)
*NS: não significativo

IL-6

TNF-α

CCL2

BALB/c

p<0,001

NS*

p<0,001

C57BL/6

p<0,001

p<0,01

p<0,001

C3H/HeJ

p<0,001

p<0,001

p<0,001
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Tabela 2 - Variação em número de vezes da expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias TNFα e IL-6 e da quimiocina CCL2 no SNC dos camundongos de diferentes linhagens
inoculados com as estirpes neuropatogênicas A4/72 e A9/92 do EHV-1, calculada pelo
método ∆∆Ct. Os valores relativos foram expressos em média ± desvio padrão - São
Paulo – 2016
Valores Relativos
Linhagem

Estirpe

A4/72

CCL-2

TNF-α

IL-6

11,047* **

527,67*

3,10*

±12,50

±820,18

±3,86

748,56**

102,31

451,52* **

±668,74

±65,01

±262,70

607,60* **

199,65**

180,28

±597,26

±110,87

±252,11

8644,28* •

857,64•

2585,22* •

±7082,72

± 360,70

±2946,16

0,50**

1,49**

0,84

±0,46

±2,70

±0,83

0,0017** •

0,00076* •

0,0098* ** •

±0,0015

±0,00068

±0,0071

Sintoma
Neurológico

Moderado

BALB/c
A9/92

C57BL/6

A4/72

A9/92

A4/72

Severo

Severo

Severo

Severo

C3H/HeJ

A9/92

Severo

Fonte: Tonietti (2016)

Os valores relativos correspondem à variação em número de vezes da expressão de mRNA no SNC
dos camundongos infectados em relação ao controle.
* p<0,05 ** p<0,01 -

•

p<0,001 -

CCL2/ A4/72: BALB/c x C57BL/6; IL-6/ A9/92: BALB/c x C57BL/6
CCL2/ A4/72: BALB/c × C3H/HeJ; CCL2/ A9/92: BALB/c x C3H/HeJ; TNF-α/ A4/72:
C57BL/6 x C3H/HeJ; IL-6/ A9/92: BALB/c × C3H/HeJ; CCL2, TNF-α e IL-6/ A9/92:
BALB/c × C3H/HeJ
CCL2, TNF-α e IL-6/ A9/92: C57BL/6 x C3H/HeJ
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Gráfico 18 -

Variação em número de vezes da expressão gênica da quimiocina CCL2 no SNC dos
camundongos de diferentes linhagens inoculados com as estirpes neuropatogênicas
A4/72 e A9/92 do EHV-1, calculada pelo método ∆∆Ct. Os valores relativos (média ±
desvio padrão) representam o número de vezes que a expressão de mRNA no SNC
dos camundongos infectados está aumentada em relação ao controle - São Paulo –
2016

Fonte: Tonietti (2016)
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Gráfico 19 -

Variação em número de vezes da expressão gênica da quimiocina TNF-α no SNC dos
camundongos de diferentes linhagens inoculados com as estirpes neuropatogênicas
A4/72 e A9/92 do EHV-1, calculada pelo método ∆∆Ct. Os valores relativos (média ±
desvio padrão) representam o número de vezes que a expressão de mRNA no SNC
dos camundongos infectados está aumentada em relação ao controle - São Paulo –
2016

Fonte: Tonietti (2016)
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Gráfico 20 -

Variação em número de vezes da expressão gênica da quimiocina IL-6 no SNC dos
camundongos de diferentes linhagens inoculados com as estirpes neuropatogênicas
A4/72 e A9/92 do EHV-1, calculada pelo método ∆∆Ct. Os valores relativos (média ±
desvio padrão) representam o número de vezes que a expressão de mRNA no SNC
dos camundongos infectados está aumentada em relação ao controle - São Paulo –
2016

Fonte: Tonietti (2016)
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5 DISCUSSÃO

Apesar da crescente importância do EHV-1 em populações de equinos no
mundo, ainda nos dias de hoje existe um número limitado de publicações sobre o
papel das citocinas em resposta a infecção por esse agente (KYDD et al., 2006).
Muitos aspectos da patogênese da EHM ainda precisam ser elucidados
(DUNOWSKA, 2014). Dentro desse contexto, a disponibilidade de diversas
linhagens de camundongos susceptíveis a infecção pelo EHV-1, as semelhanças
entre a resposta imune do camundongo e do cavalo e a quantidade de informação
disponível

sobre

características

genéticas

e

biológicas

das

linhagens

de

camundongos isogênicos faz dessa espécie um atrativo modelo animal para a
investigação da patogênese e dos mecanismos imunológicos responsáveis pela
eliminação do vírus (AWAN et al., 1990; MORI et al., 2012).
Até o momento, as informações sobre a patogênese do EHV-1 baseiam-se no
processo lítico de infecção inicial, que ocorre no epitélio respiratório da nasofaringe.
O agente atravessa a membrana basal dentro de linfócitos T e assim se dissemina
por meio da viremia. A translocação do agente para as células endoteliais do útero
ou do SNC pode levar ao aborto ou ao desenvolvimento da EHM, respectivamente.
A latência do vírus pode estabelecer-se em linfócitos T ou no nervo trigêmeo,
provavelmente por meio do transporte axonal retrógrado do vírus, seguindo por meio
do nervo sensorial na cavidade nasal (Figura 3) (DUNOWSKA, 2014).
Considerando esses fatos, no presente estudo, foram selecionadas duas
estirpes brasileiras do EHV-1 (A4/72 e A9/92), isoladas a partir de casos de
abortamento em éguas e de mortalidade perinatal, e três linhagens de camundongos
(BALB/c (H2d), C57BL/6 (H2b) e C3H/HeJ (H2k)) com o intuito de avaliar a resposta
inflamatória do hospedeiro frente à infecção pelo EHV-1 para estudo dos
mecanismos envolvidos na patogenia dessa encefalite viral.
Assim como relatado em estudos anteriores (AWAN et al., 1990; INAZU et al.,
1993; WALKER et al., 1998a e MORI et al., 2012) após a inoculação intranasal das
estirpes Ab4, HH1, HVS25A e A4/72 e A9/92 do EHV-1, respectivamente, no
presente estudo os camundongos demostraram sintomas como perda de peso,
apatia, dispneia, postura arqueada, desidratação e pelos arrepiados (Figuras 13, 16
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e 17). A paralisia de membros posteriores foi reportada por Awan et al. (1990) e Mori
et al. (2012), conforme denotado nos camundongos C57BL/6 desse estudo (Figuras
14 e 15). Adicionalmente, Mori et al. (2012) relataram manifestações neurológicas
caracterizadas por hiperexcitabilidade em resposta aos estímulos sonoros, andar em
círculos, perda da propriocepção, ataxia, perda de equilíbrio e convulsões, assim
como observado nesse estudo (Figuras 13 a 17). Adicionalmente, as manifestações
neurológicas observadas, tais como, hiperexcitabilidade, andar em círculos, paralisia
e convulsões foram comparáveis aos sintomas observados em camundongos e
hamsters infectados pelo EHV-9 (FUKUSHI et al., 1997; FUKUSHI et al., 2000; ELHABASHI et al., 2011a,b; EL-NAHASS et al., 2011).
A severidade dos sinais clínicos em camundongos infectados pelo EHV-1
varia de acordo com a dose (AZMI; FIELD, 1993a; SMITH et al., 1998a) e com a
estirpe de EHV-1 inoculada (VAN WOENSEL et al., 1995). A estirpe Ab4, por
exemplo, isolada de cavalos com sinais neurológicos, pode levar o camundongo à
morte (AWAN et al., 1990; FIELD et al., 1992; AZMI; FIELD, 1993b; BAXI et al.,
1996), enquanto que a estirpe KyA causa apenas uma doença com sintomas
moderados (COLLE et al., 1996). Adicionalmente, Yu et al. (2010) demonstraram
variados graus de patogenicidade entre oito estirpes japonesas (89c1, 90c16, 90c18,
97c11, 98c12, 00c19, 01c1 e HH-1) e uma estirpe britânica (Ab4p) do EHV-1 após a
inoculação desse agente viral em camundongos CBA . Tais estudos concordam com
as diferenças na severidade dos sintomas denotadas no presente estudo, onde os
camundongos inoculados com a estirpe A4/72 apresentaram evolução para sinais
clínicos mais severos quando comparada com a estirpe A9/92.
A meningoencefalite aguda foi notavelmente exacerbada nos camundongos
C57BL/6 e C3H/HeJ em comparação aos camundongos BALB/c, provavelmente
devido às diferenças no padrão de resposta imune das linhagens de camundongo
estudadas (SELLERS et al., 2012). SMITH et al. (2005) observaram que
camundongos CBA foram mais susceptíveis a infecção pelo EHV-1 do que os
C57BL/6 ou BALB/c, sugerindo uma possível influência da linhagem de camundongo
utilizada na resposta ao agente.
A análise estatística da variação de peso de cada linhagem de camundongo
demonstrou significância na comparação entre os dias após a inoculação do EHV-1
(Quadro 5 e Gráficos 1 a 3). Entretanto, no 3º dpi não houve relação estatística
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significativa na comparação entre as linhagens isogênicas de camundongos e entre
as duas estirpes virais utilizadas no presente estudo. Para os animais inoculados
com a estirpe A9/92, o resultado da análise estatística também não demonstrou
significância no 2º dpi (Quadros 5 e 6 e Gráficos 4 e 5). O padrão de perda de peso
foi similar para as linhagens de camundongos BALB/c, C57BL/6 inoculadas com as
estirpes A4/72 e A9/92 e para a linhagem C3H/HeJ infectada com a estirpe A9/92 do
EHV-1, variando entre -10,3% (C57BL/6 inoculados com A9/92) e -14,6% (C3H/HeJ
inoculados com A9/92) do peso corpóreo no 3º dpi. Contudo, os camundongos
C3H/HeJ inoculados com A4/72 apresentaram menor variação de peso no 3º dpi (9,6%) (Tabela 1 e Gráficos 1 a 5). Tal resultado pode ser explicado pelo fato de que
o neurotropismo e a neuroinvasividade do EHV-1 são características intrínsecas à
estirpe viral; entretanto, sua patogenicidade em camundongos depende de uma
associação de fatores relacionados tanto ao agente quanto à resposta imune do
hospedeiro.
Embora houvesse divergências na capacidade de cada estirpe do vírus de
causar doença, uma vez que as manifestações clínicas foram observadas e
evoluíram de forma aguda, houve pouca diferença com relação à suscetibilidade das
linhagens de camundongo utilizadas nos experimentos. As três linhagens de
camundongos desafiadas com as estirpes A4/72 e A9/92 do EHV-1 desenvolveram
meningoencefalite não-supurativa grave. A infecção por via intranasal em
camundongos com as estirpes altamente virulentas do EHV-1 induziu o
aparecimento

de

lesões

inflamatórias

agudas

no

SNC,

caracterizando

o

neurotropismo e a neurovirulência desses vírus. De acordo com Hasabe et al.
(2002a,b), esses achados indicam que a neurovirulência do EHV-1 pode ser
relacionada diretamente com as lesões microscópicas no SNC, devido à maior
capacidade de estirpes neurotrópicas invadirem e replicarem-se no tecido nervoso.
Concordando com Mori et al. (2012), as lesões macroscópicas, observadas nesse
estudo, consistiram em aumento de linfonodos mesentéricos e cervicais,
esplenomegalia e atrofia do timo.
Do mesmo modo, as alterações histopatológicas encontradas no SNC dos
camundongos infectados com as estirpes neuropatogênicas do EHV-1 foram
semelhantes àquelas descritas na literatura (FRAMPTON et al., 2004; GOSZTONYI
et al., 2009; KASEM et al., 2010; YU et al., 2010). Outrossim, algumas lesões
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microscópicas observadas no SNC de camundongos infectados pelo EHV-1 podem
ser comparadas àquelas causadas pela EHM em cavalos. Lesões como hemorragia,
inflamação dos neurônios e células gliais, manguitos perivasculares com presença
de infiltrado mononuclear e polimorfonuclear, foram encontradas no SNC dos
camundongos infectados com as estirpes A4/72 e A9/92, sendo consistentes com as
lesões observadas em cavalos infectados naturalmente pelo EHV-1, acometidos
pela EHM (MORI et al., 2011; MORI et al., 2012).
Conforme os dados de literatura, os achados do presente estudo indicam que
a migração viral das estirpes neuropatogênicas do EHV-1 ocorreu durante o curso
da infecção, atingindo o SNC dos camundongos (GOSZTONYI et al., 2009; ELHABASHI et al., 2011b). O vírus migrou da mucosa nasal por disseminação neural
através do bulbo olfatório e da superfície ventricular, levando à necrose neuronal,
edema e gliose nas três linhagens de camundongos (Quadros 8 e 9, e Figuras 18 a
20) e leptomeningite neutrofílica nos camundongos C57BL/6 (Quadros 8 e 9, e
Figura 19), principalmente nas áreas corticais. Nos camundongos BALB/c
inoculados com ambas as estirpes e camundongos C3H/HeJ inoculados com a
estirpe A4/72 as lesões foram observadas também em hipocampo. Lesões em
cerebelo rostral foram observadas apenas nos camundongos C57BL/6 inoculados
com a estirpe A4/72. Os resultados da análise histopatológica evidenciaram que os
camundongos inoculados com a estirpe viral A4/72 apresentaram lesões mais
intensas do que os inoculados com A9/92 (Quadro 8). A extensão das lesões
histopatológicas nos camundongos estudados, exceto para C3H/HeJ inoculados
com a estirpe A4/72 do EHV-1 (Quadros 10 a 12), observadas nesse estudo
concorda com o que já foi observado em camundongos BALB/c desafiados com alta
dose infectante (7.5x107 PFU/animal) da estirpe Ab4 do EHV-1 (genótipo
neuropatogênico D752) (GOSZTONYI et al., 2009) e em camundongos BALB/c
inoculados com a estirpe HH1 (isolada de feto abortado no Japão), conforme
descrito por Hasebe et al. (2002b). Nesse mesmo estudo, BALB/c inoculados com a
estirpe neuroadaptada NHH1 (obtida por 15 passagens da estripe HH1 em cérebro
de camundongos BALB/c) apresentaram o mesmo padrão de extensão das lesões
observado nos camundongos C3H/HeJ inoculados com a estirpe A4/72 do EHV-1
(Quadro 12). Tais achados histopatológicos concordam com Yu et al. (2010), os
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quais relataram que isolados de EHV-1 demonstraram variados graus de
patogenicidade após inoculação em camundongos CBA.
Assim como observado nos sinais clínicos e alterações histopatológicas dos
camundongos BALB/c (H2d) e C57BL/6 (H2b) e C3H/HeJ (H2k), infectados pelo EHV1, também foram observadas diferenças quando se comparou a quantificação das
citocinas e quimiocina no plasma (itens 4.3 a 4.6 e Gráficos 6 a 17) e a expressão
gênica do mRNA das citocinas e quimiocina no SNC (item 4.7, Tabela 2 e Gráficos
18 a 20) entre as linhagens BALB/c, C57BL/6 e C3H/HeJ. Tais resultados vão de
acordo com Guénet (2005); Sellers et al. (2012) e Van de Walle et al. (2008a,b), os
quais descrevem que o fundo genético de uma determinada linhagem de
camundongo pode influenciar no desenvolvimento de manifestações clínicas e na
progressão da infecção pelo EHV-1 e que as linhagens de camundongos isogênicos
são altamente divergentes no seu padrão de resposta imune, como resultado de
mutações e polimorfismos.
A partir dos resultados do presente estudo, denotou-se a importância das
citocinas IL-6, IFN-γ e TNF-α e da quimiocina CCL2 na resposta imune frente ao
EHV-1, e a diferença significativa da concentração dessas citocinas pró-inflamatórias
no plasma entre o 2º dpi e o 3º dpi, e dos valores relativos do mRNA dessas
citocinas no SNC no 3º dpi, o que culmina na manifestação dos sinais clínicos e
morte dos animais. De modo geral, foi observado aumento nas concentrações
plasmáticas de IL-6 e diminuição nas concentrações de IFN-γ, TNF-α e CCL2 do 2º
dpi para o 3º dpi. No 3º dpi, houve aumento na expressão gênica do mRNA de IL-6,
TNF-α e CCL2, e não houve expressão gênica do mRNA de IFN-γ. Os camundongos
C57BL/6 demonstraram os maiores valores relativos (número de vezes que a
expressão de mRNA está aumentada em relação ao controle) e maior desvio padrão
para a estirpe A9/92 em relação às citocinas CCL2, TNF-α e IL-6 (Tabela 2 e
Gráficos 18 a 20).
O IFN-γ tem papel importante tanto na imunidade inata como na adaptativa
contra infecções virais. Ele é produzido predominantemente pelas células NK,
linfócitos CD4 e CD8 e APCs e é um importante ativador de macrófagos
(SCHRODER et al., 2004). O TNF-α é produzido por macrófagos durante a
inflamação aguda (IDRISS et al., 2000). O CCL2 é uma proteína quimioatratora de
monócitos que está envolvida em processos neuroinflamatórios (GERARD et al.,
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2001). Além disso, essa quimiocina está envolvida nos mecanismos de eliminação
viral atuando diretamente na permeabilidade da BHE e/ou como fator quimiotático
para linfócitos e macrófagos no processo inflamatório do SNC (STAMATOVIC et al.,
2005; DESHMANE et al., 2009). A IL-6 é secretada por células T e macrófagos,
estimulando a resposta imune durante a infecção (VAN DER POLL et al., 1997).
Foi comprovado que os linfócitos T CD4+ são primordiais na resposta imune
contra a infecção viral aguda do SNC (MANICKAN; ROUSE, 1995); entretanto, a
eficácia dessa resposta depende da combinação entre linfócitos T CD4+ e B ou
linfócitos T CD4+ e T CD8+. Pesquisas realizadas in vitro, utilizando leucócitos
periféricos de equinos, demonstraram que os linfócitos T CD8+ são os principais
efetores no processo de lise das células infectadas pelo EHV-1, sendo que a
citotoxicidade específica para o vírus foi determinada por moléculas de classe I do
MHC (ALLEN et al., 1995).
No 2º dpi todas as linhagens de camundongos apresentaram aumento na
concentração plasmática de IL-6, IFN-γ, TNF-α e CCL2 quando infectados com a
estirpe A4/72 do EHV-1 e comparados ao grupo controle. A exceção foi a linhagem
C57BL/6 que, apesar de, visualmente, ter apresentado aumento para CCL2, este
não foi significativo. Já os animais inoculados com A9/92 demonstraram aumento
apenas de IFN-γ e CCL2 (Gráficos 6 a 9).
Diversos estudos conduzidos em camundongos demonstraram o papel
importante do IFN- γ na proteção imunológica em infecções por herpesvírus (SMITH
et al., 1994; MILLIGAN; BERNSTEIN, 1997; CANTIN et al., 1999; MIKLOSKA;
CUNNINGHAM, 2001). Além disso, a resposta imune do tipo Th1 e a produção de
IFN-γ foram associadas com a proteção de suínos do vírus da pseudoraiva
(FISCHER et al., 2000) e da infecção contra o herpesvírus tipo 1 em bovinos
(WOOLUMS et al., 2003). O aumento da produção de IFN-γ foi reportado por
Breathnach et al. (2005) no 10º dpi após a infecção pelo EHV-1 nas células
mononucleares do sangue periférico de pôneis. Tais autores utilizaram o método de
citometria de fluxo e o IFN-γ foi detectado utilizando um anticorpo monoclonal antiIFN- γ bovino.
Platt et al. (2010) também demonstraram aumento na produção de IFN- γ em
potros infectados via intranasal com EHV-1 por meio do método de citometria de
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fluxo multiparamétrica, Tais autores analisaram amostras sanguíneas de potros da
6ª a 7ª semana após a infecção. Também foi demonstrado nesse estudo o aumento
da expressão de MHC-II nos linfócitos CD2, CD4 e CD8, sugerindo que os TCRs
representam um importante papel no processo de apresentação de antígeno às
células em infecções pelo EHV-1.
No 3º dpi todas as linhagens de camundongos apresentaram aumento de IL6, TNF-α e CCL2 quando inoculados com A4/72 e comparados ao grupo controle. A
exceção foi a linhagem C3H/HeJ que não demonstrou aumento significativo de TNFα. Apesar de todas as linhagens apresentarem diminuição de IFN-γ tanto quando
inoculados com a estirpe A4/72 como com a A9/92, houve diminuição significativa
dessa citocina apenas na linhagem C3H/HeJ infectada pelo A9/92 (Gráficos 10 a
13).
De um modo geral, a comparação da concentração das citocinas próinflamatórias do 2º dpi para o 3º dpi demonstrou aumento significativo de IL-6 e
diminuição de IFN-γ, TNF-α e CCL2, havendo algumas variações entre as três
linhagens

isogênicas

estudadas.

Vale

ressaltar

que

todas

as

linhagens

apresentaram uma diminuição significativa de IFN-γ e de TNF-α entre os dois dias,
exceto a concentração de TNF-α para a linhagem C57BL/6 inoculada com a estirpe
A4/72, que apesar de, visualmente, apresentar diminuição, esta não foi significativa.
(Gráficos 14 a 17). Observou-se diminuição estatística significativa de CCL2 do 2º
dpi para o 3º dpi apenas nos camundongos BALB/c (Gráfico 16). Tal resultado
observado nos camundongos BALB/c está de acordo com um relato da literatura, no
qual a análise da expressão gênica de quimiocinas, através da PCR em tempo real,
nas células mononucleares do sangue periférico demonstrou de um lado, aumento
de CCL5, CXCL9 e CXCL10, e do outro, diminuição de CCL2 e CCL3 quando se
comparou equinos infectados e não infectados (WIMER et al., 2011). Por outro lado,
assim como na infecção por EHV-1, outros alfaherpesvírus, como o herpes simplex
(HSV), estimulam a produção de CCL2 (WUEST; CARR, 2008), o qual recruta
monócitos para o sistema nervoso (REBENKO-MOLLA et al., 2006; WUEST; CARR,
2008). Em camundongos experimentalmente infectados com o EHV-1, a expressão
de CCL2, assim como de CCL3, CCL5, CXCL9 e CXCL10, demonstrou aumento de
8 a 12 horas após a infecção (SMITH et al., 2000, 2005).
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Os alfaherpesvírus, como o HSV, têm sido reportados por regularem
negativamente a expressão de citocinas inflamatórias e quimiocinas pela diminuição
do estímulo à expressão de interferon (HAGGLUND; ROIZMAN, 2004; WUEST;
CARR, 2008), bloqueando o estímulo à produção de IFN-I pela proteína quinase R e
inibindo a ativação de fatores de transcrição, como o transdutor de sinal e fator de
transcrição 1 (STAT 1) e o transdutor de sinal e fator de transcrição 2 (STAT 2)
(FINBERG et al., 2005). Sarkar et al. (2016b) demonstraram que a infecção pelo
EHV-1 (estirpe T953) de células endoteliais de equino induz a degradação do IRF-3,
proteína endógena produzida durante a cascata de respostas do sistema
imunológico frente à infecção viral. Esses mesmos autores sugerem que o EHV-1
interfere nas vias de sinalização de IRF-3 e inibe a translocação nuclear dessa
proteína endógena. De acordo com os dados já descritos, Sarkar et al. (2016a)
demonstraram utilizando a mesma estirpe do EHV-1 que o agente viral promove a
supressão da fosforilação e da translocação nuclear do STAT 1. Adicionalmente,
Pusterla et al. (2006) descreveram que cavalos infectados pelo EHV-1 apresentaram
aumento da expressão de IL-8 e, em poucos casos, de TNF-α no tecido nervoso.
Entretanto, não houve expressão de IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 ou IL-12p40.
Segundo relatos de literatura, camundongos C3H (H2k), infectados pelo EHV1 exibem predominantemente resposta tipo Th1 com produção mais intensa das
células T proliferativas e maiores concentrações de anticorpos soroneutralizantes
contra o vírus quando comparados aos camundongos BALB/c (H2d), que
desenvolvem uma resposta imune predominantemente do tipo Th2. Nesse sentido,
os camundongos da linhagem C3H seriam o melhor modelo para o estudo de
potenciais vacinas contra o EHV-1 (ALBER et al., 1995). Ainda comparando essas
duas linhagens de camundongos, os autores observaram que a imunização com a
glicoproteína D induziu a produção de diferentes isotipos de anticorpos específicos
contra o EHV-1. Enquanto os camundongos BALB/c produziram predominantemente
o isotipo IgG1 (indicando uma resposta Th2), os camundongos C3H produziram
IgG2, indicando uma resposta Th1 (ALBER et al., 2000). Essas diferenças
relacionadas ao sistema imunológico entre as linhagens de camundongos estão de
acordo com o que foi observado para as quatro citocinas analisadas nesse estudo
(IL-6, IFN-γ, TNF-α e CCL2), as quais demonstraram diferenças estatisticamente
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significativas na concentração plasmática das diferentes linhagens de camundongos
isogênicos.
As

linhagens

de

camundongos

com

padrão

de

resposta

imune

predominantemente Th1, ou seja, C57BL/6 e C3H/HeJ, infectados com estirpes
neuropatogênicas do EHV-1, reproduziram de maneira mais fidedigna as lesões
encontradas em cavalos acometidos pela EHM. Por sua vez, os camundongos da
linhagem BALB/c, com predomínio da resposta imune Th2, apresentaram
manifestações respiratórias mais evidentes.
Denotou-se ainda, de um modo geral, aumento na concentração plasmática
de IL-6, TNF-α, CCL2 e IFN-γ em todas as linhagens inoculadas com A4/72 quando
comparadas àquelas infectadas com A9/92, observando-se significância estatística
apenas para TNF-α (Gráfico 12). Esse achado ressalta as características intrínsecas
de cada estirpe viral, sugerindo que a infecção causada pelo A4/72 induz resposta
imune sistêmica mais efetiva quando comparado ao A9/92.
Os resultados do presente estudo demonstraram que os camundongos
C3H/HeJ não apresentaram aumento significativo na expressão gênica das citocinas
e quimiocina analisadas em relação ao grupo controle tanto quando inoculados com
a estirpe neuropatogência A4/72 (0,50 vezes para CCL2; 1,49 vezes para TNF-α; e
0,84 vezes para IL-6), como com a estirpe A9/92 (0,0017 vezes para CCL2; 0,00076
para TNF-α; e 0,0098 vezes para IL-6). A expressão gênica de TNF-α no SNC dos
camundongos BALB/c e C57BL/6 infectados com as estirpes A4/72 e A9/92 do EHV1 evidenciou aumento significativo no 3º dpi, observando-se valores que variaram
entre 102,31 (BALB/c infectado com A9/92) e 857,64 (C57BL/6 infectado com A9/92)
vezes maiores do que os controles, respectivamente (Tabela 2). Por sua vez,
observou-se que houve um aumento significativo na expressão gênica de IL-6 e
CCL2 no 3º dpi para os camundongos estudados, exceto para BALB/c inoculado
com A4/72. O aumento na expressão gênica de IL-6 variou entre 180,28 (C57BL/6
infectado com A4/72) e 2585,22 (C57BL/6 inoculado com a estirpe A9/92). Já o
aumento na expressão gênica de CCL2 variou entre 607,60 (C57BL/6 infectado com
A4/72) e 8644,28 (C57BL/6 inoculado com a estirpe A9/92) (Tabela 2 e Gráficos 18
a 20). Concordando com os relatos de Libbey et al. (2011), os achados do presente
estudo indicam que o desafio viral com a estirpe neuropatogênica do EHV-1 em
camundongos induziu a produção de TNF-α e IL-6 por células residentes (microglia
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e astrócitos) e também pelas células inflamatórias circulantes que atravessam a
BHE, logo após a infecção viral do tecido nervoso.
Apesar das concentrações plasmáticas de IFN-γ no plasma estarem elevadas
no 2º dpi em comparação ao controle, nossos resultados demonstraram uma
diminuição da concentração plasmática dessa citocina no 3º dpi e que não houve
aumento na expressão de mRNA para IFN-γ no 3º dpi, no tecido nervoso dos
camundongos

BALB/c,

C57BL/6

e

C3H/HeJ

infectados

pelas

estirpes

neuropatogênicas A4/72 e A9/92 do EHV-1.
Assim como citado anteriormente, a quimiocina CCL2 está envolvida nos
mecanismos de eliminação viral atuando diretamente na permeabilidade da BHE
e/ou como fator quimiotático para linfócitos e macrófagos no processo inflamatório
do SNC (STAMATOVIC et al., 2005; DESHMANE et al., 2009). De acordo com a
atuação da quimiocina CCL2, sabe-se que em cavalos acometidos pela EHM
ocorrem alterações na permeabilidade da BHE, levando ao aumento da proteína
total e xantocromia do líquido cefalorraquidiano, ou seja, coloração amarelada
devido à transformação da hemoglobina em pigmentos hematogênicos (PUSTERLA
et al., 2009; JOHNSON, 2011). Baseando-se nos resultados do presente estudo e
de pesquisas sobre a resposta imune contra outras viroses neurotrópicas, como o
vírus da encefalite equina venezuelana (EEV) (SHARMA; MAHESHWARI, 2009) e o
HSV-1 em seres humanos e em modelos de infecção que utilizam camundongos
(MELCHJORSEN et al., 2003), podemos inferir que a quimiocina CCL2 atua na
resposta imune inata contra o EHV-1 (SMITH et al., 2000, 2005).
Infecções virais do SNC podem causar encefalite, ou seja, inflamação no
encéfalo que, muitas vezes, está associada a convulsões conforme foi descrito nos
camundongos infectados com as estirpes neuropatogênicas A4/72 e A9/92 do EHV1 no 3º dpi. De modo similar, em um modelo experimental de encefalite viral
utilizando o vírus da encefalomielite murina de Theiler (TMEV), os autores
observaram que os camundongos infectados apresentavam convulsões agudas no
3º dpi, sugerindo que a resposta imune inata contra a infecção viral, mediada pelas
citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6, contribuiu para o desenvolvimento das
convulsões (KIRKMAN et al., 2010).

Camundongos BALB/c inoculados com a

estirpe A9/92 apresentaram convulsões, enquanto que aqueles inoculados com
A4/72 demonstraram sinais respiratórios mais evidentes. Sugere-se que tal diferença
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nos sinais clínicos possa estar relacionada à maior variação na expressão gênica de
IL-6 nos camundongos BALB/c inoculados com A9/92 (aumento de 3,10 para
BALB/c infectados com A4/72 e de 451,52 para BALB/c infectados com A9/92)
(Tabela 2 e Gráfico 20).
De um modo geral, apesar de não demostrar significância estatística,
descritivamente, camundongos inoculados com a estirpe A9/92 apresentaram
maiores aumentos na expressão de mRNA das citocinas TNF-α e IL-6 e quimiocina
CCL2 quando comparados àqueles inoculados com a estirpe A4/72, inversamente
ao que ocorreu com a concentração plasmática dessas citocinas, onde animais
inoculados com A4/72 apresentaram concentrações maiores do que aqueles
inoculados com A9/92, conforme já abordado acima. Tais achados afirmam a
hipótese de que a estirpe A4/72 induz uma resposta imune sistêmica mais efetiva,
enquanto que A9/92 culmina em uma resposta imunológica mais efetiva no SNC.
Soboll Hussey et al. (2014) realizaram um estudo da resposta imune inata em
infecções pelo EHV-1 por meio da inoculação da estirpe neuropatogênica Ab4 em
cultura primária de células de epitélio respiratório equino (ERECs). A análise do
mRNA de citocinas e quimiocina, incluindo IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α,
TGF-β, IFN-α, IFN-β, IFN-γ e CCL2, foi feita, assim como no estudo em questão,
através da reação de PCR em tempo real e a expressão relativa de cada gene
determinada pelo cálculo de 2-∆∆Ct . Da mesma forma, a análise estatística foi feita
pelo mesmo método do presente estudo: teste de Kruskal-Wallis. Nossos resultados
foram consistentes com os achados por esses autores, incluindo aumento na
expressão de TNF- α, IL-6 e da quimiocina CCL2. Adicionalmente, tais autores
observaram que no terceiro dia após a inoculação das células, as concentrações de
IFN-γ foram significativamente menores do que nas células utilizadas como controle.
A redução da expressão do MHC-I também foi demonstrada (SOBOLL
HUSSEY et al., 2014). Ela tem sido atribuída à interferência do gene UL49.5 do
EHV-1 com a proteína TAP (KOPPERS-LALIC et al., 2005). O MHC-I não é crítico
apenas para a indução de respostas de CTL, mas também foi recentemente
identificado como um receptor viral por ligação à glicoproteína D do EHV-1 (KURTZ
et al., 2010; SASAKI et al., 2011).
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Recentemente, Pusterla et al. (2016) analisaram a expressão gênica de
citocinas em cérebros parafinizados de 12 cavalos com mieloencefalopatia equina
por protozoário e 11 com mieloencefalopatia por EHV-1. O método utilizado foi a
PCR em tempo real com a utilização de primers e probes conforme descrito por
Leutenegger et al. (1999) e Colahan et al. (2002) para TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4,
IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12p40. Posteriormente, utilizou-se o método comparativo do
delta Ct (∆Ct), concordando com os métodos utilizados no presente estudo. Os
resultados do estudo de Pusterla et al. (2016) demonstraram que os tecidos do
sistema nervoso positivos para EHV-1 não expressaram qualquer IFN-γ, e apenas
dois tecidos expressaram níveis baixos de TNF-α. Em concordância com esses
resultados, não houve expressão gênica de IFN-γ no tecido nervoso de todos os
camundongos infectados com as estirpes neuropatogênicas A4/72 e A9/92 do EHV1 em relação aos controles no 3º dpi; e os camundongos BALB/c inoculados com a
estirpe A9/92, C57BL/6 infectados com o vírus A4/72; e C3H/HeJ inoculados com
ambas as estirpes demonstraram baixos níveis de TNF-α também no 3º dpi.
Houve diferença no padrão de resposta das citocinas e quimiocina expressas
no SNC entre as linhagens de camundongos estudadas. De modo geral, os valores
relativos da expressão de mRNAs para TNF-α, IL-6 e CCL2 foram menores nos
camundongos da linhagem C3H/HeJ (H2k) (valores variaram entre 0,00076 e 1,49
vezes) quando comparados aos camundongos BALB/c (H2d) (valores entre 3,10 e
748,56 vezes) e C57BL/6 (H2b) (valores entre 180,28 e 8644,28 vezes) (Tabela 2 e
Gráficos 18 a 20).
A indução da produção de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas ocorre
pela ligação dos TLRs a moléculas estranhas, como o EHV-1 (AKIRA et al., 2001;
KARIN, 1995). As interações entre os vírus e as células do hospedeiro, o que leva à
produção de citocinas inflamatórias, são essenciais para o desenvolvimento das
células T e de anticorpos, resultando na defesa contra o agente infeccioso. Contudo,
ao mesmo tempo, essas mesmas citocinas ou outros mediadores e quimiocinas
estimulam o processo inflamatório, o qual leva a danos teciduais localizados e/ou
sistêmicos, colapso circulatório e morte (FINBERG et al., 2005). Vários TLRs têm
sido implicados como importantes mediadores da inflamação em resposta à infecção
do SNC pelo HSV-1. Especificamente, um dos TLRs mais importantes a mediar a
resposta da célula hospedeira contra o HSV-1 é o TLR-2, que é encontrado na
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superfície de células da microglia e astrócitos no SNC (KIELIAN, 2006). Foi relatado
que camundongos deficientes em TLR-2 têm uma redução na resposta de citocinas
e de CCL2 (KURT-JONES et al., 2004). No presente estudo, essa mesma relação
entre TLRs e redução de citocinas foi observada nos camundongos C3H/HeJ, os
quais, conforme Poltorak et al. (1998), apresentam uma mutação pontual no gene do
TLR-4.
A associação entre a infecção viral aguda e TLRs foi observada pela primeira
vez quando o papel de TLR4 na resposta para o vírus sincicial respiratório (RSV) foi
descrito (KURT-JONES et al., 2000). TLR4 também tem sido associada com a
patogênese do vírus do tumor mamário do camundongo (RASSA et al., 2002), vírus
da leucemia murino e vírus Coxsackie B4 (TRIANTAFILOU; TRIANTAFILOU, 2004).
Liu et al. (2013) demonstraram, pela primeira vez após a infecção de células
epiteliais cervicais humanas pelo HSV-2, que a expressão de citocinas é dependente
de TLR4.
Doyle et al. (2002) relataram que o IRF-3 (item 1.1.4) é ativado unicamente
pelo TLR-3 ou TLR-4 e induz a um conjunto específico de genes necessários para a
defesa viral, como a transcrição de genes de interferon. De acordo com Marques et
al. (2008), a incapacidade de gerar uma resposta imune adaptativa robusta acarreta
em uma falha na contenção viral e disseminação do vírus a partir do sistema
nervoso periférico para várias áreas do cérebro. Os metabólitos tóxicos de um
grande número de células da microglia ativada, incluindo o óxido nitroso, pode
causar danos generalizados, como foi observado nos camundongos C3H/HeJ do
presente estudo.
Os achados desse estudo sugerem que essas citocinas pró-inflamatórias e
quimiocina devem desempenhar um papel importante na fisiopatogenia da EHM,
modificando a resposta imune do hospedeiro, no sentido de escapar dos
mecanismos de defesa e progredir a infecção.
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6 CONCLUSÃO

Em síntese, os resultados do presente estudo possibilitaram as seguintes
conclusões:
As diferentes linhagens de camundongos desafiadas com as estirpes
neuropatogênicas A4/72 e A9/92 do EHV-1 foram susceptíveis à infecção, exibindo
acentuada perda de peso, manifestações respiratórias e neurológicas no 3º dpi.
Constatou-se que as lesões histopatológicas encontradas no encéfalo dos
camundongos infectados com as estirpes neuropatogênicas do EHV-1, tais como
manguitos perivasculares, degeneração neuronal, necrose, edema, gliose multifocal,
hemorragia e leptomeningite neutrofílica foram semelhantes àquelas observadas em
cavalos acometidos pela EHM. As características e a extensão das lesões variaram
entre as linhagens de camundongos, sugerindo que elas dependem da resposta
imunológica e do hospedeiro infectado. As lesões histopatológicas demonstraram
maior grau de severidade nos animais inoculados com a estirpe A4/72 do EHV-1
quando comparados com aqueles inoculados com A9/92, evidenciando que elas
dependem também da estirpe viral em questão.
Os resultados indicaram também que as linhagens de camundongos com
padrão de resposta imune predominantemente Th1, ou seja, C57BL/6 e C3H/HeJ,
infectados com estirpes neuropatogênicas do EHV-1, reproduziram de maneira mais
fidedigna as lesões encontradas em cavalos acometidos pela EHM. Por sua vez, os
camundongos da linhagem BALB/c, com predomínio da resposta imune Th2,
apresentaram manifestações respiratórias mais evidentes.
As citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6 e a quimiocina CCL2, produzidas
pelas células da glia logo após a infecção viral, são importantes na resposta
neuroimune. O aumento da expressão de CCL2 no SNC dos camundongos
infectados indica que essa quimiocina desempenha um papel fundamental na
resposta imune contra o EHV-1, aumentando a permeabilidade da BHE e atuando
como fator quimiotático para leucócitos. O aumento da expressão de TNF-α e IL-6
nos camundongos infectados pelo EHV-1 pode estar relacionado às convulsões
observadas nesses camundongos.
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A estirpe A4/72 do EHV-1 induz uma resposta imune sistêmica mais efetiva,
enquanto que A9/92 culmina em uma resposta imunológica mais efetiva no SNC.
A supressão do IFN-I sugere ser um mecanismo de escape do EHV-1 frente
ao sistema imunológico. A baixa expressão de IL-6, TNF-α e da quimiocina CCL2 em
camundongos C3H/HeJ se explica pela mutação no gene TLR-4 existente nessa
linhagem de camundongo. Infere-se que esse gene seja um dos PRRs de grande
importância na resposta do sistema imunológico frente à infecção pelo EHV-1.
Adicionalmente, os camundongos C3H/HeJ apresentaram lesões histopatológicas
mais severas no SNC quando comparados com BALB/c e C57BL/6. Depreende-se
que a baixa expressão gênica das citocinas permite que o EHV-1 cause maiores
danos celulares nessa linhagem de camundongo.
Sugere-se que o IFN-I e o gene TLR-4 apresentam importante papel na
patogênese do EHV-1 bem como proteínas do agente viral responsáveis pela
supressão do interferon e partículas virais que sejam reconhecidas pelo TLR-4
podem ser alvos para o desenvolvimento de novas abordagens para o tratamento da
doença viral e para a eficiência de imunógenos.
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