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RESUMO
VILLALOBOS, E. M. C. Identificação de infecção por protozoários da família
Sarcocystidae em sistema nervoso central de equinos com sinais clínicos
neurológicos e reprodutivos. [Infection by protozoa of Sarcocystidae family in
central nervous system from equine presenting neurological and reproductive
symptomatology]. 2012. 76 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de
medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

Pela grande produção de equinos no Brasil, perdas econômicas causadas por
mortalidade ou perdas reprodutivas neste plantel simbolizam grandes prejuízos,
tanto na produção para o mercado interno quanto para a exportação. Necessário se
faz o acompanhamento de enfermidades que afetam o sistema nervoso desta
espécie. Agentes virais e bacterianos causando problemas neurológicos e
reprodutivos, nesta espécie, são amplamente estudados no Brasil. Pouco se
conhece sobre o papel dos protozoários da família Sarcocystidae em determinar
sinais clínicos neurológicos e reprodutivos. O objetivo deste estudo é identificar
protozoários formadores de cistos, com potencial para causar doença neurológica e
reprodutiva, em amostras de tecido encefálico de equinos com diagnóstico clínico de
encefalopatias e de fetos abortados. Foram analisadas 165 amostras de SNC e 21
amostras de feto abortado de equinos, enviados ao Instituto Biológico para
realização de exames laboratoriais. As amostras foram submetidas à nested PCRITS1 com primers direcionados às regiões conservadas do lócus ribossômico de
protozoários da família Sarcocystidae. Após confirmação do resultado, os produtos
de amplificação foram sequenciados para a determinação das sequências ITS1,
discriminatórias entre as diversas espécies de protozoários da família Sarcocystidae.
Das 15 amostras positivas (duas de feto abortado e 13 de SNC de equino com
sintomatologia neurológica) em 14 o protozoário envolvido foi Toxoplasma gondii e
em uma delas Sarcocystis neurona. Para Neospora spp não foi encontrada
nenhuma amostra positiva. Nas amostras de SNC também foi realizado o exame
histopatológico para análise das alterações histopatológicas. Todos os materiais
positivos para S. neurona ou T. gondii apresentaram algum tipo de alteração
(infiltrado inflamatório meníngeo/neurópilo), congestão/edema, hemorragia, necrose,
malácia, indicando a ação de patógeno neurotrópico. A frequência de amostras
positivas pela nested PCR-ITS1, para a presença de protozoários foi 7,9% (13/165)
e de abortamento por protozário (T. gondii) foi de 9,5% (2/21). Sarcocystis neurona

foi encontrado em apenas uma amostra de SNC. Pelos resultados é possível inferir
que a ocorrência de mieloencefalite e abortamentos causados pelos protozoários
Sarcocistideos em equinos pode revelar-se maior do que se considera atualmente,
caso o estudo do SNC nesta espécie seja executado rotineiramente para a
conclusão de casos clínicos.

Palavras-chave: Equinos. Protozoários. Encefalopatia. Abortamento.

ABSTRACT
VILLALOBOS, E. M. C. Infection by protozoa of Sarcocystidae family in central
nervous system from equine presenting neurological and reproductive
symptomatology. [Identificação de infecção por protozoários da família
Sarcocystidae em sistema nervoso central de equinos com sinais clínicos
neurológicos e reprodutivos].. 2012. 76 f. Tesis (Doutorado em Ciências) - Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

Regarding the importance of equine husbandry in Brazil, economic losses due to
mortality or reproductive failures within these herds could mean significant problems
for national and international trade market. Therefore, it is necessary to research for
diseases affecting the central nervous system (CNS). In Brazil, a broad amount of
studies has been made concerning viral and bacterial neurvous and/or reproductive
diseases. Although, little is stablished about the rule of protozoan from Sarcocystidae
family leading to that kind of symptomatology. This study aimed to identify cystic
protozoa which are potentially pathogenic for reproductive and neural tracts using
samples from equine encephalic tissue of animals diagnosed with clinical
encephalopathy and aborted fetuses. 165 samples of equine CNS and 21 aborted
fetuses of this same species were analyzed in the Instituto Biológico facilities. They
were submitted to nested PCR-ITS1 using primer to conserved regions from
ribosomal locus of Sarcocystidae family protozoa. After confirmatory results,
amplified samples were submitted to sequencing for determination of ITS-1
sequences, which are discriminatory concerning the several species of protozoan
from Sarcocystidae family. Among the 15 positive identified samples (2 from aborted
fetuses and 13 from adult equine CNS), in 14 were detected Toxoplasma gondii as
the protozoa involved with the symptoms and in one of them Sarcocystis neurona
was detected. None was found positive for Neospora spp. All samples collected were
examined using histopathological techniques looking for disease findings. Positive
samples for S. neurona or T. gondii showed varied types of alteration
(neutrophilic/meningeal inflammatory infiltrate), congestion/edema, hemorrhage,
necrosis and malacia, indicating that they were affected by a neurotropic pathogen.
The frequency of parasitic equine encephalitis using nested PCR-ITS1 was 7,9%
(13/165) and abortion by protozoa (T. gondii) was 9,5% (2/21). The incidence of

these diseases may be higher than registered nowadays if equine CNS could be
analyzed during clinical diagnosis routine for case conclusion.
Keywords: Equine. Protozoa. Encephalitis. Abortion.
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Brasil possui o maior rebanho de equinos da América Latina, sendo que a
movimentação financeira apenas de equinos é de 7,3 bilhões, gerando 3,2 milhões
de empregos diretos e indiretos no complexo do agronegócio do cavalo (MAPA).
Este rebanho brasileiro é compreendido por 7.802.598 cabeças de equídeos, sendo
5.496.461 apenas equinos (Quadro 1) (sidra-IBGE, 2009). Considerando apenas a
região sudeste, o estado de Minas Gerais possui o maior rebanho de equino e o
segundo maior rebanho de muares e o oitavo rebanho de asininos do Brasil,
enquanto São Paulo possui o quinto maior rebanho equino, o décimo segundo maior
rebanho de muares e o décimo terceiro rebanho de asininos do Brasil (IBGE, 2009).
Quadro 1 Detalhes do rebanho equídeo brasileiro por região. Número efetivo de
animais dos rebanhos de asininos, equinos e muares.

Efetivo do rebanho equídeo brasileiro 2009
Regiões brasileiras
Equinos

Muares

Asininos

Brasil

5.496.461

1.275.653

1.030.484

Norte

712.235

186.761

38.484

Nordeste

1.375.594

631.054

930.559

Sul

929.055

49.583

4.480

Sudeste

1.357.256

232.981

42.813

Centro-oeste

1.122.321

175.274

14.148

Fonte: IBGE, 2009

A exportação brasileira de equinos vivos em 2009 atingiu US$
4,4 milhões. O Brasil é o oitavo maior exportador de carne equina, desconsiderando
as exportações feitas pela França, Bélgica, Itália, Rússia e Suíça (países
exportadores de carne equina tecnificada) torna-se o quarto maior fornecedor com
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10,9% de participação ficando atrás da Argentina (28,7%), Canadá (24,6%) e
Polônia (14,6%) (MAPA, Tendências de mercado).
Diante à grande produção de equinos no Brasil, perdas econômicas
causadas por mortalidade ou perdas reprodutivas neste plantel simbolizam grandes
prejuízos, tanto na produção para o mercado interno quanto para a exportação.
O acompanhamento e discriminação de enfermidades que afetam o
sistema nervoso com sintomatologia clínica semelhante e, portanto confundíveis, é
de fundamental importância para o conhecimento da ocorrência dessas doenças,
análise de possíveis falhas no uso e eficiência de vacinas empregadas e
acompanhamento de reservatórios naturais. Com exceção do diagnóstico de raiva, o
Estado de São Paulo, atualmente, não dispõe e nem gera estas informações de
forma sistematizada, global e em escala.
No Brasil, no período de 2006 a set de 2011, foram reportados 10.374 casos
de raiva em herbívoros, sendo que em equinos este número totalizou 780 casos,
correspondente a 7,5 % do total (BRASIL, 2012)
Dos materiais encaminhados para exame ao Instituto Biológico, no
período de janeiro 2000 a julho de 2006, provenientes de equinos apresentando
sinal clínico de encefalite, apenas 21,7% foram positivos para a raiva, e de abril de
2007 a julho de 2010 de 15,4% (16/104) das amostras submetidas ao de diagnóstico
de raiva foram positivas, havendo necessidade de realização de pesquisa de outros
agentes bacterianos, virais e parasitários para conclusão dos casos clínicos (CUNHA
et al., 2010)..
Abortamentos e outros distúrbios reprodutivos em equinos são
importantes causas de prejuízos financeiros.

Doenças nutricionais e infecciosas

são, por sua vez, importantes fatores responsáveis por infertilidade em éguas.
Dentre as enfermidades infecciosas associadas a distúrbios
reprodutivos que acometem equinos, destaca-se a Leptospirose e o Aborto Equino a
Vírus, causado pelo Herpesvírus equino tipo-1 (HVE-1). Estas doenças acometem
os equinos com frequência considerável, apesar de já estarem disponíveis recursos
eficientes de prevenção e controle como, por exemplo, a vacinação.
Em equinos, infecções causadas pelo HVE-1 estão associadas a
abortamentos, mortalidade perinatal, doença respiratória e doença neurológica. A
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sintomatologia clinica de ordem reprodutiva em equinos acometidos pelo HVE-1 é
muito similar àquela relatada para quadros de neosporose equina, uma enfermidade
associada à infecção pelo protozoário coccídio Neospora caninum (DUBEY;
PORTFIELD, 1990; LINDSAY et al.,1996; PRONOST et al.,1999;).
Sabe-se que Toxoplasma gondii e Neospora caninum são
importantes causadores de abortamento em ruminantes no mundo, mas pouco se
conhece sobre a manifestação clínica e ocorrência da infecção causada por estes
parasitos em equinos.
Hamir et al. (1992) realizaram um estudo retrospectivo de cinco anos
(1985-1989) de enfermidades neurológicas, em equinos encaminhados para
necropsia na Faculdade de Medicina Veterinária da América do Norte, Pensilvânia,
EUA. De um total de 283 equinos necropsiados, 95 (33,6%) foram diagnósticados
clinicamente como portadores de encefalomielite/mieloencefalite. Neste estudo
foram realizados os testes de imunoperoxidase em amostras de SNC, para
diagnóstico de raiva, sendo confirmados quatro animais positivos para raiva (1,4),
Com relação ao diagnóstico das demais enfermidades a confirmação foi dada
apenas pela necropsia .O diagnóstico clínico apresentado foi de: 70 ( 25%) casos de
mieloencefalite por protozoários (EPM), sete de herpesvírus equino (2,5%), três de
encefalite bacteriana (1%), três de encefalomielite equina (1%) e oito (3%) para
outras causas. Quando se analisa as freqüências apenas nos casos onde os
animais apresentaram sintomatologia nervosa (95 animais) as frequências se
alteram: 73,7% para EPM, 7,4% para o herpesvírus equino, 4,2% para raiva, 3,1%
para encefalite bacteriana, 3,1% para encefalomielite equina e 8,5% para outras
causas. Na época não foram realizados testes moleculares bem como não relatam
quais técnicas foram utilizadas para detecção de agentes infecciosos ou presença
de anticorpos para a conclusão diagnóstica.
A mieloencefalite equina causada por protozoários (EPM) é uma
enfermidade neurológica grave geralmente fatal com sinais clínicos variáveis
(DUBEY et al.,1991; MACKAY et al., 2000). É uma enfermidade infecciosa não
contagiosa, endêmica nas Américas tendo os equinos como hospedeiros
intermediários do agente causal e de grande importância econômica (RADOSTITIS
et al., 2002). Classicamente a sintomatologia desenvolvida pelos equinos é de
assimetria do déficit neurológico, fraqueza, debilidade, andar anormal, além de
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debilidade muscular focal. Os sinais menos frequentes são: inclinação da cabeça,
paralisia facial, convulsões e mudanças de comportamento. A enfermidade acomete
equinos em qualquer idade (GRANSTROM et al., 1998; MACKAY et al., 2000;
DUBEY et al., 2001).
Sarcocystis neurona é considerado o principal e mais frequente
agente causador da EPM, mas infecções por Neospora caninum e Neospora
hughesi podem determinar enfermidades neurológicas clinicamente indistinguíveis.
(MACKAY et al., 2000; DUBEY et al., 2001; SELLON; DUBEY, 2007).
Não existem muitos estudos relacionando lesões histopatológicas
com infecção por protozoários da família Sarcocystidae.
Clark et al. (1981) relata lesões histopatológicas em sistema nervoso
central de equinos. O primeiro caso era de um animal com 14 anos de idade que
apresentou paresia e ataxia de membro posterior que evoluiu para incoordenação de
posterior após salto e decréscimo da sensibilidade neurológica, os sinais
neurológicos foram se agravando com o decorrer do tempo. Os achados
histopatológicos foram edema cerebral, vacuolização da substância branca, infiltrado
inflamatório perivascular no neurópilo e na meninge, áreas de malácia, na medula
puderam ser observadas áreas de malácia e infiltrado inflamatório multifocal não
supurativo, também pode ser visualizado um cisto sem distinção de parede
ultraestruturalmente caracterizado dentro do FILO Protozoa, sub-Filo Apicomplexa
(Toxoplasma–like). Nos outros órgãos não foram encontradas lesões nem tão pouco
outros agentes virais, bacteriológicos e micóticos foram isolados no SNC e órgãos
do animal.
O segundo caso relatado por Clark e colaboradores era de um
animal com três anos de idade que apresentou paralisia progressiva, hipermetria dos
quatros membros durante o trote e caminhada, reflexos lentos com tropeço em
obstáculos, mas apresentava-se alerta. Em dois meses houve agravamento do
quadro com ataxia, andar em círculos, diminuição do apetite e depressão. Foram
realizados exames sorológicos para pesquisa de anticorpos contra o vírus da
encefalomielite equina e Toxoplasma gondii com resultados negativos. O animal foi
sacrificado e no exame histopatológico pode-se observar no neurópilo e medula
espinhal infiltrado inflamatório não supurativo com grande número de células da
Glia, células gigantes, macrófagos e linfócitos (CLARK et al., 1981).
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Observou-se também necrose de neurônios e axônios, diminuição
da mielina, além de acentuada vacuolização. No citoplasma dos neurônios
evidenciaram organismos (merozoítos) denominados Toxoplasma-like. A medula
espinal também apresentou um processo necrotizante não supurativo. Outros
órgãos não apresentaram lesões e neste caso também nenhum agente bacteriano,
micótico ou HVE - 1 foram isolados (CLARK et al., 1981).
No Brasil, Barros et al. (1986) relatam casos de EPM em duas éguas
de um haras no Rio Grande do Sul com sintomatologia nervosa uma delas veio a
óbito e não foi necropsiada, a outra foi sacrificada após evolução do caso que se
iniciou com claudicação e incoordenação progressiva de membros posteriores.
Microscopicamente as lesões encontradas na medula espinal eram inflamatórias e
degenerativas acentuadas principalmente, em meio à presença de microorganismos
protozoários, lesões inflamatórias discretas também foram observadas no córtex
cerebral.
Também no Brasil, Paixão et al. (2007), detectou S. neurona em
SNC de égua da raça Puro Sangue Inglês com sete anos de idade. Este animal
apresentou inicialmente histórico de ptose de lábio inferior com protrusão de língua e
anorexia, este quadro evolui para decúbito decorrente de paralisa de trem posterior.
O animal foi eutanaziado e nenhuma lesão macroscópica evidente foi encontrada no
SNC. Ao exame histopatológico puderam ser observadas uma severa encefalite
multifocal não supurativa em todo SNC. Haviam também áreas de congestão, gliose
multifocal e infiltrado inflamatório também na meninge. Na imunohistoquímica
observaram no neurópilo esquizontes multinucleados e merozoítos nas regiões com
infiltrado inflamatório.
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1.1

Sarcocystis neurona

O protozoário mais comumente associado a EPM é Sarcocystis
neurona que é um coccídio do filo Apicomplexa, família Sarcocystidae considerado o
agente mais comum da EPM na América do Norte. O ciclo de vida completo do
agente ainda não está totalmente elucidado embora já se conheçam alguns
hospedeiros intermediários naturais que pertencem a uma extensa faixa incluindo
guaxinins, lontra do mar, aves, tatus, e marsupiais (RADOSTITIS et al., 2002). Os
hospedeiros definitivos são gambas do gênero Didelphis spp. Na América do Norte
encontra-se a espécie Didelphis virginiana enquanto que na América do Sul está
presente a espécie Didelphis albiventris que se mostrou capaz de transmitir o agente
(DUBEY et al., 2001) Os equinos foram considerados hospedeiros acidentais, pois
nestes somente esquizontes e merozoítos eram encontrados (DUBEY, 2001). A
infecção nesta espécie ocorre através da ingestão de esporocistos presente nas
fezes de gambás (Figura 1).
Mackay et al. (2000) considerou os equinos como hospedeiros
aberrantes, porque estes se infectam acidentalmente quando ingerem alimentos
contaminados com fezes dos gambás, que possuem esporocistos infectantes.
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Figura 1 Ciclo de vida do Sarcocystis neurona.

Fonte: (http://sarcocystis.life.cicle.jpg)

Estudos

posteriores, realizados por Mullaney

et al. (2005),

demonstraram que os cavalos podem ser considerados hospedeiros intermediários
naturais da EPM (Figura 1), quando da observação da presença de cistos de S.
neurona na musculatura e esquizontes no cérebro de um equino positivo para EPM
que havia sido eutanasiado. Até então, somente haviam sido encontradas no
encéfalo e medula espinhal de cavalos com EPM, apenas formas imaturas do
parasito.
A EPM foi pela primeira vez descrita em detalhes por Rooney et al.
(1970) e chamada de “mielite segmentária” baseada em 52 casos, onde 38 eram de
equinos procedentes de Lexington, Reino Unido e 12 da Filadélfia e outros dois de
diferentes locais. O protozoário foi relatado primeiramente em equinos com lesão
segmentaria de SNC por três grupos de pesquisadores no ano de 1974 (BEECH,
1974; CUSICK et al., 1974; DUBEY et al., 1974). Cusick et al. (1974) foi o primeiro a
descrever um caso de mieloencefalite por protozoário com sinais clínicos, lesões
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macroscópicas de SNC e descrição do protozoário. Eles identificaram o protozoário
erradamente como T. gondii posteriormente caracterizado como Sarcocystis
neurona, por ilustrarem no trabalho um merozoíto que não continha roptrias e um
esquizonte submetido a divisão por endopoligenia (DUBEY et al., 2001). Beech e
Dodd (1974) relataram quadro de lesão por protozoário em oito equinos. Dubey et al.
(1974, 1976) relataram lesões de SNC por protozoário distinto do Toxoplasma
gondii, em oito equinos procedentes de Ohio, EUA, além de reexaminar os casos
relatados por Cusick et al. (1974) e de Beech e Dodd (1974), concluindo tratar-se de
provavelmente de uma espécie do gênero Sarcocystis.
A enfermidade foi denominada primeiramente como encefalomielite
equina por protozoário por Beech (1974) e depois mieloencefalite equina por
protozoários (MAYHEW et al., 1976) e esta denominação perdura até hoje. Estes
mesmos autores foram os que primeiramente indicaram tratamento para a doença
com medicamentos antiprotozoários. Esta enfermidade ocorre em várias regiões da
América do Norte.
O nome do agente causador desta enfermidade foi proposto por
Dubey et al. (1991) quando do isolamento deste pela primeira vez em equino
procedente de Ithaca, NY. Este animal foi submetido a terapia com corticóide para
aumentar as chances de isolamento do agente. Neste mesmo ano Davis et al.
(1991a,b) isolaram o S. neurona de dois equinos da Califórnia e descreveu o cultivo
em células de monócito de bovinos.
A EPM não produz alterações consistentes no hemograma ou na
bioquímica sérica (MACKAY, 1997), embora possam existir algumas anormalidades
inespecíficas como linfopenia, hiperfibrinogenia, aumento da bilirrubina sérica, uréia
e enzimas teciduais, possivelmente relacionadas com estresse, terapia com
corticóides, traumas, anorexia e lesões musculares (MACKAY et al., 1992). No
líquido cefalorraquidiano (LCR) geralmente não se observam alterações de
coloração, celularidade, turbidez, proteína, enzimas, glicose e eletrólitos (DUBEY et
al., 2001). Podem ser observadas alterações como elevação na proteína total,
pleocitose mononuclear aumento da atividade da creatinofosfoquinase (MACKAY et
al., 1992; FENGER, 1997). O LCR é um material importante para diagnóstico
antemortem da enfermidade, pois permite verificar a presença de anticorpos
específicos ant- S. neurona, além de permitir que sejam feitos também através dele,
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o diagnóstico de outras enfermidades neurológicas infecciosas ou não infecciosas
(GRANSTROM et al., 1993; GRANSTROM, 1995).
As lesões de EPM se restringem ao SNC (BEECH; DOOD, 1974;
CUSICK et al., 1974; DUBEY et al., 1974). A distribuição das lesões no SNC é
multifocal, localizando-se, sobretudo, na medula espinhal, embora o encéfalo
também possa estar comprometido (FENGER, 1997). Lesões macroscópicas podem
quando presentes revelar áreas multifocais de hemorragia com perda da coloração
normal do tecido nervoso e malácia (GRANSTROM; REED, 1994), podendo ser
discretas ou extensas (GRANSTROM; SAVILLE, 1998).
Histologicamente as lesões inflamatórias consistem de infiltrado
perivascular linfóide contendo macrófagos, eosinófilos e ocasionalmente células
gigantes multinucleadas. Extensas áreas de necrose com hemorragia estão
presentes nos casos mais graves e agudos (HAHN et al., 1999). Os cistos dos
agentes não são comumente encontrados e quando presentes localizam-se dentro
dos corpos celulares dos neurônios, células microgliais ou raramente dentro de
células endoteliais dos vasos sanguíneos (FENGER, 1997). A rara visualização do
agente no SNC, mesmo quando as lesões são extensas sugerem que
citocinas/metabólitos celulares podem estar associados com as lesões. A presença
de lesões hemorrágicas é comum, mas não explicada, por tratar-se de parasita de
localização extra vascular. (DUBEY et al., 2001). Mesmo que não seja possível a
visualização do parasita, deve-se suspeitar de EPM quando as alterações
histopatológicas forem compatíveis com a doença (HAHN et al., 1999). Mayhew et
al. (1976) afirma que em apenas 50% dos casos de EPM os parasitas são
encontrados no local das lesões.
Muitos estudos sobre soroprevalência nesta espécie foram feitos nos
Estados Unidos demonstrando que esta infecção é comum (BENTZ et al., 1997;
BLYTHE et al., 1997; SAVILLE et al., 1997; TILLOTSON et al., 1999).
No Japão o primeiro caso de EPM causada pelo S. neurona ocorreu
em um

animal

importado

dos Estados Unidos,

este

apresentou

ataxia,

incoordenação do membro posterior. Com o agravamento da sintomatologia ele foi
eutanaziado. O LCR e soro foram analisados através da técnica de “Western blot”
com anticorpo monoclonal anti- S.neurona com resultados positivos (KATAYAMA et
al., 2003).
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No Brasil, esquizontes de Sarcocystis neurona-like foram detectados
em cortes de cérebro e medula espinal de dois equinos com ataxia e por teste de
imunohistoquímica. Destes dois animais um era nativo do Brasil e o outro nascido na
Argentina e criado no Brasil, segundo os autores, estes casos sugerem que a
existência do hospedeiro definitivo do Sarcocystis neurona não está confinada
apenas à América do Norte (MASRI et al., 1992).
Outro estudo realizado no Brasil foi para determinar a prevalência de
S. neurona e Neospora spp. em soro de 961 equinos, através de um teste de ELISA.
Anticorpos anti SnSAG4 foram detectados em 669 (69,6%) das amostras enquanto
que anticorpos anti NhSAG1 foram detectados somente em 24 (2,5%) dos equinos.
Estes resultados indicam uma alta concentração de S. neurona neste meio ambiente
resultando em exposição desta espécie ao parasita (HOANE et al., 2006).
Pela dificuldade em se estabelecer um diagnóstico definitivo de EPM
o diagnóstico é presuntivo (pela sintomatologia clínica), mas pode ser confundido
com outras enfermidades neurológicas.

1.2

Neospora spp.

O Neospora caninum, é um protozoário do Filo Apicomplexa, família
Sarcocystidae, sub-família Toxoplasmatinae (MUGRIDGE et al., 1999). Neospora
caninum é semelhante ao Toxoplasma gondii, porém estes coccídios diferem na sua
estrutura antigênica, imunogenicidade e patogenicidade relacionada ao hospedeiro
(DUBEY et al., 2002).
Os taquizoítos de N. caninum possuem formas de vida de
multiplicação rápida, têm formato ovóide, lunar ou globular, com dimensões de 3 a
7m de comprimento por 1 a 5m de largura, dependendo do estágio de divisão em
que se encontram. Nos animais infectados, são encontrados em células do sistema
nervoso central, macrófagos, fibroblastos, células do endotélio vascular, miócitos,
células do epitélio dos túbulos renais e hepatócitos (BJERSKAS; PRESTUS, 1987;
DUBEY et al., 1988, 2002; SPEER; DUBEY, 1989).
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Os taquizoítos apresentam dois anéis apicais, um anel polar, de oito
a 18 roptrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e liso, um núcleo e
um nucléolo (SPERR; DUBEY, 1989; DUBEY, 2002).
Os oocistos esporulados medem de 11,7m de comprimento por
11,3 m de diâmetro, contém dois esporocistos com quatro esporozoítos cada um e
esporulam no meio ambiente em 24 horas após a eliminação pelo hospedeiro
intermediário (Mc ALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999; DUBEY et al. 2002).
Os cistos teciduais são arredondados ou elípticos, com até 107m
de diâmetro, tendo sido encontrados somente em células do sistema nervoso, como
cérebro, medula espinhal, nervos e retina (DUBEY et al., 2002). Sua parede é lisa
medindo até 4m de espessura, dependendo do tempo de infecção. Os cistos
teciduais de N. caninum diferenciam-se dos de T. gondii pela parede com maior
espessura. No interior dos cistos acham-se os bradizoítos, que são delgados,
medindo de 6 a 8m de comprimento por 1 a 1,8m de largura e possuem as
mesmas organelas presentes nos taquizoítos.
A primeira evidência de infecção por N. caninum foi demonstrada por
Bjerkas et al. (1984) ao examinarem cérebros de sete filhotes de cães da raça boxer
que apresentaram problemas neurológicos. Nestes tecidos, os autores encontraram
estruturas semelhantes a cistos teciduais de T. gondii, embora não tenham
encontrado, no soro destes animais, anticorpos anti-T. gondii.
Dubey et al. (1988) realizaram um estudo retrospectivo (de 1948 a
1987) examinando cortes histológicos de 23 cães cuja suspeita da causa da morte
foi toxoplasmose. A investigação foi feita através de teste de imunoperoxidase.
Dentre os 23 animais, em apenas 13 identificou-se o T. gondii. Nos outros dez
cortes, foi encontrado um parasito distinto morfológica e antigenicamente de
Toxoplasma gondii que foi classificado, posteriormente, como um novo gênero e
espécie de coccídio, denominado Neospora caninum. Os canídeos do gênero canis
são a única espécie reconhecida como hospedeiro definitivo do agente, onde ocorre
a fase sexuada de multiplicação, resultando na eliminação dos oocistos pelas fezes.
Estes se infectam ingerindo tecidos de bovinos e de outras espécies que contenham
cistos teciduais, além de oocistos esporulados (transmissão horizontal) e via
transplacentária (transmissão vertical). Os oocistos contaminam água e alimentos
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consumidos pelos hospedeiros intermediários, dentre os quais os equinos
(Mc ALLISTER et al., 1998; LINDSAY et al., 1999).

Figura 2 -

Ciclo de vida do Neospora caninum

Fonte: (DUBEY, 1999)

Djikstra et al. (2001), alimentando cães com placenta de bovinos
infectados naturalmente com N. caninum, observaram que houve eliminação de
oocistos através das fezes destes animais, ressaltando a importância dos cães
domésticos como transmissor do agente.
A neosporose causada pelo N. caninum é uma enfermidade
emergente em bovinos e caninos em todo mundo. Este agente causa abortamento e
enfermidade do sistema nervoso central em várias espécies de animais, incluindo
cães, bovinos, cervídeos, ovinos, caprinos e equinos (DUBEY, 2003).
Em equinos, organismos do gênero Neospora têm sido incriminados
como agentes causadores de abortamentos, natimortalidade e mortalidade neonatal.
(DUBEY; PORTFIELD, 1990; PRONOST et al.,1999; LINDSAY et al.,1996).
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Dubey e Portfield (1986) denominaram de parasito Toxoplasma-like,
um agente detectado em pulmão de feto equino. O abortamento ocorreu dois meses
antes do término da gestação, não tendo sido detectado anticorpos anti-Toxoplasma
no soro da mãe. O estudo histopatológico mostrou um parasito alojado no interior de
macrófagos e de outra célula não identificada do alvéolo pulmonar que não era
corada pelo “periodic ácid-Schiff” ou com soro anti-Toxoplasma marcado com
peroxidase. Em 1990, os mesmos autores reexaminaram estes cortes histológicos e
concluíram, através de provas imunohistoquímicas, que este caso tratava-se de
infecção por N. caninum, o que se constitui o primeiro relato de infecção natural por
este agente em equinos. Estes achados demonstraram que a transmissão
transplacentária nesta espécie pode ocorrer e que o N. caninum é mais um dos
agentes causadores de abortamento neste hospedeiro.
Lindsay et al. (1996) observou em égua com cegueira parcial, um
cisto tecidual de Neospora spp no sistema nervoso central.
Neosporose visceral foi descrita em fêmea da espécie equina da
raça Appaloosa com histórico de perda de peso e anemia (GRAY et al., 1996).
Foram encontradas lesões em linfonodos mesentéricos e intestino delgado do
animal, levando os autores a concluírem tratar-se de infecção recente por via oral,
pela localização das lesões.
Daft et al. (2007) diagnosticou neosporose em uma égua de 19 anos
que apresentava paralisia de membro posterior, comportamento anormal. O
protozoário foi observado no sistema nervoso central, medula espinhal e nervos
periféricos. O animal apresentou sinais de doença de Cushing o que deve ter
contribuído para a imunossupressão e reativação de infecção latente por Neospora.
Marsh et al. (1996) descreveu neosporose em equino da raça quarto
de milha com 11 anos de idade que apresentou incoordenação motora durante três
meses e subitamente desenvolveu quadro de incontinência urinária e agravamento
da incoordenação. Foi feito isolamento do parasita em cultivo celular caracterizando
uma nova espécie de protozoário do gênero Neospora, N. hughesi. Esta
caracterização foi baseada em diferenças estruturais e moleculares entre as
espécies (MARSH et al., 1998, 1999).
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Neospora spp também foi identificado por Hamir et al. (1998) em
sistema nervoso central e medula espinhal de um cavalo de 20 anos com grave
ataxia. Este animal também apresentou adenoma de tireóide. O parasita isolado
neste caso foi mais tarde identificado através de métodos moleculares como
Neospora hughesi (DUBEY et al., 2001).
Outro caso identificado como infecção por Neospora foi de um
equino da raça quarto de milha com 13 anos de idade, procedente do Alabama,
USA. O animal apresentava ataxia e fraqueza no membro posterior durante cinco
meses. Na necropsia nenhuma lesão macroscópica foi evidenciada (CHEADLE et
al., 1999). O parasito foi isolado em cultivo celular e mais tarde caracterizado,
através de testes moleculares, como N. huguesi (MARSH et al., 1999).
Até o presente pouco se conhece acerca da patogenicidade e
prevalência deste agente em equinos em todo mundo. Nos Estado Unidos é
reconhecido como causador de abortamento, enfermidade neonatal e encefalites em
equinos. Fazem-se necessários maiores estudos na população equina para
conhecer e entender o real impacto deste agente na saúde desta espécie. Lindsay
(2001) abre algumas questões acerca deste agente como causador de enfermidade
em equinos. Ele questiona que se deve conhecer a causa de enfermidades nervosas
em equinos e que se o N. huguesi causaria aborto ou enfermidade nervosa nos
equino além de que se deve questionar como foi que o animal adquiriu a infecção e
se o agente pode ser transmitido verticalmente.
N. hughesi é morfologicamente similar, mas estruturalmente,
antigenicamente e geneticamente diferente do N. caninum (MARSH et al., 1998,
1999) e ainda hoje não se conhece muito sobre o ciclo de vida deste parasita.
O primeiro caso de EPM causado pelo Neospora hughesi fora dos
estados Unidos foi relatado por Wobeser et al. (2009). O protozoário foi identificado
como N. hughesi tendo sido encontrado em lesões inflamatórias de SNC de um
equino adulto com 10 anos de idade, no Canadá. O animal apresentou sinais
neurológicos como ataxia, dificuldade em erguer-se, ele foi sacrificado. Os órgãos
foram fixados em formalina tamponada 10% e os cortes corados pela hematoxilina
eosina. Lesões significantes foram encontradas na porção cervical e SNC, tais como
agregado linfocitário multifocal ou circunferencial à massa encefálica. Na medula e
cérebro, foram observados linfócitos acumulados ao redor de vasos sanguíneos,
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áreas focais de malácia estavam presentes ao redor do neurópilo. Também
visualizaram cistos do protozoário medindo de 2 a 4 m de diâmetro próximo ás
áreas de malácia. Estes cistos quando realizada a imunohistoquímica com
anticorpos monoclonais foram positivos para o Neospora spp. e negativo para o
Sarcocystis. A espécie de Neospora foi determinada através de identificação
molecular empregando-se sequências ITS1.
Outro relato de caso de mieloencefalite causada pelo N. huguesi é o
de uma mula com enfermidade motora, anormalidades oculares e andar
cambaleante. Neste animal os autores observaram anisocoria, estrabismo, ptose
palpebral, déficit do reflexo pupilar, dentre outros. Anormalidades neurológicas
incluíam paralisia do nervo facial, atrofia muscular, ataxia e andar cambaleante. Foi
realizada biopsia muscular revelando uma atrofia muscular neurogênica o que
determina a doença do neurônio motor dos equinos. Para afirmar tratar-se de
mieloencefalite pelo N. huguesi foram realizados neste caso, apenas testes
sorológicos para presença de anticorpos anti-Sarcocystis neurona com resultado
negativo (título < 5) e imunofluorescência indireta para o Neospora huguesi com
título de 40, o teste foi realizado com amostras LCRl (FINNO et al., 2010).
Finno et al. (2007) através da sintomatologia clínica e pesquisa de
anticorpos anti-N. hughesi em soro de três equinos, associaram à EPM como
causada por este agente Os autores concluem ainda que o curso clínico da EPM
associado ao a este agente é semelhante ao associado ao Sarcocystis neurona
devendo os casos suspeitos serem testados para os dois agentes excluindo-se
também outras causas de enfermidades neurológicas.
É limitado o número de informações acerca da associação entre
infecção por Neospora spp. e a ocorrência de abortamentos em equinos, bem como
o número de estudos para se avaliar a soroprevalência de anticorpos anti-Neospora
em equinos.
Pitel et al. (2003) realizaram um estudo de frequência de ocorrência
de anticorpos anti-Neospora spp. em éguas que apresentavam falhas reprodutivas,
na Normandia, França, usando o teste de aglutinação (NAT). Neste estudo a
prevalência de anticorpos no soro de éguas que recentemente haviam abortado foi
significantemente mais alta do que a prevalência observada nas amostras de soro
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de éguas amostradas para sorodiagnóstico de arterite viral equina e no grupo de
animais amostrados para teste de Fasciola hepatica.
Um estudo de caso-controle foi realizado por Mc Dole e Gay (2003)
para determinar a soroprevalência de anticorpos anti-Neospora spp. determinada
pela Reação de imunofluorescência indireta (RIFI) com ponto de corte a diluição de
1:50 e sua possível associação com transtornos reprodutivo, utilizando soro de
éguas que apresentaram abortamento (caso) e soro de equinos encaminhados para
diagnóstico de anemia infecciosa equina (controle). A variação de títulos no grupo
que apresentou abortamento foi de 50 a 12.800 e no grupo de animais sem
problemas reprodutivos foi de 50 a 800. Oito por cento dos 160 soros controle e 13%
dos 140 soros caso mostraram-se positivos. O valor da “odds ratio” de 1,67(95% CI
de

0,79-3,62)

indicou

segundo

os

autores,

uma

fraca

correlação

entre

soropositividade e ocorrência de problemas reprodutivos e que a presença de títulos
positivos está associada com a perda fetal em equinos, embora o risco não deva ser
elevado como nos bovinos. Os autores concluem que a doença reprodutiva ocorre
como conseqüência de infecção fetal em equinos indicando que mais investigações
sobre a participação de Neospora spp. na gênese de distúrbios reprodutivos em
equinos devam ser conduzidas.
Com o objetivo de verificar a existência de associação entre a
presença de anticorpos séricos anti-Neospora spp. e a apresentação de história
recente de falhas reprodutivas em animais da espécie equina, Villalobos et al.
(2006), realizou um estudo com 1106 amostras de soros de equinos divididas em
dois grupos, denominados grupos “com falhas reprodutivas” ( 500 animais) e grupo
“sem falhas reprodutivas” (606 animais), pela RIFI para pesquisa de anticorpos
anti-Neospora spp. Identificou-se 114 animais positivos pela RIFI para o
sorodiagnóstico de infecção por Neospora spp., dentre os 1106 animais analisados
(10,3%). Considerando-se somente as fêmeas, 92 dentre 808 animais (11,3%) foram
positivas. A frequência de ocorrência de anticorpos anti-Neospora spp. no grupo
“com falhas reprodutivas” foi de 15,4% (77/500), valor superior a aproximadamente
2,5 vezes do que o encontrado no grupo “controle” que foi de 6,1% (37/606). Os
valores estatísticos obtidos indicam que houve uma associação positiva entre
positividade para Neospora spp. e a presença de distúrbios reprodutivos. Concluiu-
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se que infecção por Neospora spp. encontra-se presente na população equina
estudada .
A frequência de fêmeas equinas com anticorpos anti-Neospora spp.
foi significativamente superior na população de animais com problemas reprodutivos
em comparação com os animais sem sintomatologia clínica em outro estado do
Brasil (LOCATELLI-DIITRICH et al., 2006). Neste estudo os autores revelam
também os resultados sobre pesquisa de anticorpos anti- Neospora sp. e T. gondii
em éguas e em potros na fase pré-colostral, através da RIFI. A frequência de
Neospora sp. foi de 47% (17/36) no ano de 2003 e de 30% (11/36) no ano de 2004,
apenas uma égua foi reagente ao T. gondii ( 2,7%), sendo que esta animal era
negativo para o Neospora spp. Apenas dois potros clinicamente normais, nascidos
de mães positivas apresentaram anticorpos anti-Neospora spp. Os autores
concluem que pelo pequeno conhecimento acerca da patogenicidade destes
agentes em enfermidades neurológicas e reprodutivas de equinos é muito
importante realizar cultura do material de feto abortado ou SNC, à PCR.

1.3 Toxoplasma gondii

A toxoplasmose é uma antropozoonose parasitária causada pelo
Toxoplasma gondii. Este agente é um parasita intracelular obrigatório, capaz de
infectar vários tecidos de mamíferos e aves (ACHA; SZYFRES, 2003). Este parasita
tem distribuição cosmopolita com importância médica e veterinária. O ciclo de vida
do parasita envolve o gato e outras espécies de felídeos na sua fase sexuada e
como hospedeiros intermediários se incluem os mamíferos e dentre eles os equinos.
Nesta espécie a infecção por T. gondii é geralmente subclínica e o diagnóstico é
feito por técnicas para detectar a presença de anticorpos no soro dos animais
(AKCA et al., 2004). Entretanto sintomas como febre, ataxia, degeneração da retina
e severa encefalomielite podem ser observados ocasionalmente (McDONALD;
CLEARY, 1970; BEECH, 1974; CUSIK et al., 1974).
No sistema nervoso central e na musculatura esquelética dos
hospedeiros intermediários podem ser encontrados cistos contendo os bradizoítos
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(REMINGTON; CANAVAUGH, 1965). Os hospedeiros definitivos (felídeos) excretam
através das fezes oocistos contendo os esporozoítos que quando ingeridos pelos
equinos ou outras espécies se transformam em taquizoítos que é a forma invasiva
do parasito. O ciclo se completa quando felídeos ingerem cistos teciduais ou
oocistos (DUBEY, 1977).
Nos herbívoros a transmissão se dá principalmente pela ingestão de
alimentos tais como gramíneas e ração contaminados pelos oocistos. Nos
carnívoros e no homem a infecção ocorre pela ingestão de carne crua ou mal cozida
com cistos teciduais de T. gondii (DUBEY, 1994) ( Fig. 3).

Figura 3 Ciclo de vida do Toxoplasma gondii.

Fonte: (Dubey et al. 1998)

A

participação

dos

equinos

na

cadeia

epidemiológica

da

Toxoplasmose tem sido questionada mundialmente. Evidências de que este agente
possa causar enfermidades neurológicas em equinos são poucas. Muitos autores
assinalam a presença de anticorpos anti-T. gondii em soros de equinos (MACRUZ
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et al., 1975; VIDOTTO et al., 1997; DUBEY et al., 1999; MENDONÇA et al., 2001;
AKCA et al., 2004; SILVA et al., 2005; VILLALOBOS et al., 2005) mas são raros os
isolados deste agente em órgãos desta espécie (MAYER et al., 1968; AL-KHALIDI et
al., 1979 ).
O Toxoplasma gondii pode causar encefalomielites em animais de
produção, companhia e de laboratório e os equinos estão dentre as espécies
domésticas

mais

resistentes

à

infecção

pelo

parasita

caracterizada

por

hiperirritabilidade, incoordenação motora, distúrbios oculares e abortamento
(TURNER; SAVVA, 1991).
Embora não existiam evidências definitivas de que T. gondii
causasse doença clínica em cavalos até o final deste século, em tecido muscular de
cavalos saudáveis foram isoladas formas bradizoíticas do agente fato indicativo de
que o consumo de carne desta espécie, inadequadamente preparada, possa
constituir em via de transmissão para a espécie humana (DUBEY et al., 1985). Este
estudo foi reforçado por Dubey et al. (1999) realizando pesquisa de anticorpos
através testes de aglutinação direta modificado (MAT) que encontrou uma
frequência de 6,9% de animais sorologicamente positivo em matadouros nos
Estados Unidos da América (EUA).
Uma das primeiras referências sobre toxoplasmose em equinos foi
de Macruz et al. (1974) que observou lesões de hepatite com presença de
pseudocistos de T. gondii em fetos abortados de 5 a 6 meses de gestação. Neste
mesmo ano Dubey et al. (1974) encontraram 4 animais com incoordenação motora
e lesões de encefalomielite causadas por protozoários semelhante ao T. gondii.
Cusick et al. (1974) constatou a presença destes parasitas em dois
equinos com ataxia e incoordenação dos membros posteriores. Mc Donalds e Cleary
(1970) relatam que um equino com cegueira e ataxia teve os títulos de anticorpos
anti-Toxoplasma gondii aumentados na reação de Sabin-Feldman. Eles afirmaram
que outro equinos com corioretinite os títulos destes mesmos anticorpos foram maior
ou igual a 1:16.
No Brasil, Macruz et al. (1975) relata o surgimento em equinos Puro
sangue Inglês do Estado de São Paulo de casos clínicos caracterizados por
incoordenação motora, andar em círculo, abortamento e irritabilidade excessiva
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sugerindo tratar-se de toxoplasmose, após eliminação de outras causas. Foram
realizadas provas sorológicas nos soros destes animais revelando 100% de
positividade ao teste de Sabin-Feldman. A conclusão dos autores foi de que estes
animais estavam acometido de toxoplasmose recém-introduzida neste rebanho.
Vários

estudos sorológicos

para

a

pesquisa de

anticorpos

anti-Toxoplasma gondii foram realizados no Brasil, evidenciando a presença do
agente

em

equinos

sem

sintomatologia

clínica.

Através

da

técnica

de

imunofluorescência indireta foram analisadas 561 amostras de soros de equinos
abatidos em matadouros no Estado do Paraná com uma frequência de 31,55% de
positividade (VIDOTTO et al., 1997). Na Bahia um inquérito sorológico foi realizado
em equídeos procedentes de duas regiões do Estado revelando uma prevalência de
1,5% (5/343), esta baixa prevalência se revelou pelas condições ambientais
desfavoráveis para manutenção do agente (MENDONÇA et al., 2001). Villalobos et
al. (2005) pesquisou a ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii através da
RIFI, em soro de equinos procedentes de propriedades da região do Vale do Ribeira
abatidos em matadouros e observou uma alta frequência de anticorpos (47,05%)
evidenciando um forte risco de transmissão desta infecção para a espécie humana
pela ingestão da carne e manipulação das carcaças. Neste mesmo ano uma
pesquisa de anticorpos através do teste de aglutinação indireta (MAT) para o mesmo
agente foi realizada no Pantanal, Brasil com uma frequência de positividade de
1,33% (SILVA, 2005).
Atualmente considera-se que os equinos estão entre as espécies
domésticas mais resistentes à infecção por T. gondii, embora nesta espécie tenham
sido observados sinais como abortamento, nascimento de fetos com baixa
viabilidade, incoordenação e cegueira. Como em muitas outras espécies, o agente
pode parasitar o hospedeiro equino sem causar sintomatologia clínica, porém pode
ser capaz de causar doença severa na forma congênita (semelhante ao homem) A
literatura é muito escassa com relação á Toxoplasmose equina, principalmente
porque esta espécie não é uma fonte alimentar importante para o homem (TURNER;
SAVVA, 1991; VIDOTTO et al.,1997; DUBEY et al., 1999)
A detecção de doenças causadas por protozoários somente é
conclusiva quando é feito o diagnóstico histopatológico conjuntamente com o
diagnóstico etiológico, isto porque as lesões neurológicas ou em órgãos fetais que
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são encontradas por métodos histopatológicos na ausência do diagnóstico da
etiologia, podem ser decorrentes de outras causas que não aquelas promovidas por
protozoários. O mesmo raciocínio vale para o encontro de evidências da presença
do parasita na ausência de lesões histopatológicas, pois os protozoários da família
Sarcocystidae podem ser encontrados em hospedeiros causando lesões crônicas
latentes e por isso sem lesões teciduais.
Pelos motivos apresentados apontamos a relevância deste estudo
que tem como finalidade pesquisar nestes materiais a presença dos protozoários
formadores de cistos: Toxoplasma gondii, Neospora spp. e Sarcocystis neurona em
SNC de equinos com sinais clínicos neurológicos bem como em tecido nervoso de
feto abortado. Em todos os casos foram realizados estudos histopatológicos para
que se pudesse ser associado à lesão com a presença do agente.
O diagnostico etiológico de protozoários da família Sarcocystidae
pode ser feito por meio da PCR. Um dos marcadores mais empregados para este
tipo de estudo são os lócus ribossômicos. Estes lócus são caracterizado por
sequências conservadas codificadoras de RNA ribossômico intercaladas por regiões
variáveis que por sua vez permitem a discriminação entre as diversas espécies de
Sarcocystidae (SILVA et al., 2009; MURADIAN, 2009)
Assim primer direcionados a regiões conservadas neste lócus e que
franqueiam regiões variáveis permitem amplificar sequências gênicas de uma
grande variedade de organismos. O sequenciamento dos produtos da PCR gerados
com este procedimento permitirá por sua vez conhecer o fragmento variável e, por
conseguinte a espécie do parasito em investigação.
Em razão da necessidade que se tem de verificar a etiologia dos
muitos casos inconclusivos de encefalopatia dos equinos, é necessária a
investigação de outras patologias que afetam diretamente o sistema nervoso.
No caso de abortamento também é de grande importância o
esclarecimento destas causas com a realização de pesquisa sobre possíveis
agentes
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2 OBJETIVOS

Identificar protozoários formadores de cistos: Toxoplasma gondii,
Neospora spp e Sarcocystis neurona, com potencial para causar doença neurológica
e reprodutiva, em amostras de tecido encefálico de equinos com diagnóstico clínico
de encefalopatias e de fetos abortados.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

No período de janeiro de 2006 a junho de 2011 foram encaminhadas
ao INSTITUTO BIOLÓGICO (IB) 165 amostras de sistema nervoso central de
equinos para diagnóstico de raiva, encefalomielite equina tipo leste e oeste e
herpesvírus equino. Foram realizados, diagnóstico virológico para a raiva, PCR para
o herpesvírus equino e para os vírus causadores de encefalomielite equina, tipo
leste e oeste, exame bacteriológico e histopatológico, segundo procedimento
operacional padrão de cada laboratório.
Para o diagnóstico laboratorial de raiva a técnica utilizada foi a
imunofluorescência direta, utilizando-se os conjugados anti-rábico, marcados com
isotiocianato de fluoresceína, segundo DEAN et al. (1996) e para o isolamento do
vírus rábico foram empregados camundongos da linhagem albina CH-3 Rockfeller,
adultos jovens, com peso de 11 a 15 gramas e idade aproximada de 21 dias
(KOPROWSKY, 1996). A técnica de PCR para a detecção do vírus da
encefalomielite do leste foi realizada segundo preconizado por Bronzoni et al.
(2004). Para a detecção do HVE-1 nas amostras será utilizada a reação em cadeia
pela PCR, conforme propõem Kirisawa et al. (1993). As amostras também serão
analisadas para detecção do DNA da Listeria monocytogenes pela técnica de PCR
descrita por Blais e Philippe (1995).
Encéfalos de equinos negativos para a raiva na prova de
imunofluorescência direta (IFD) foram aliquotados em pequenos fragmentos, fixados
em formol 10% tamponado e encaminhados para o Laboratório de Anatomia
Patológica do IB para diagnóstico histopatológico. O processamento histopatológico
seguiu os passos, segundo Barros e Marques, (2003).
Os exames bacteriológicos foram realizados no Laboratório de
Bacteriologia Geral do IB. As amostras de fragmentos de SNC de equinos foram
submetidas aos seguintes processamentos bacteriológicos segundo Carter et al.
(1991); Curtis e Lee, (1995) e WHO (1998).
No ano de 2010 foram encaminhadas para elucidação de causas de
abortamento, 21 amostras de feto equino abortado. Foram realizados exames
bacteriológicos para pesquisa de Leptospira spp e Brucella spp,; exame virológico
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para pesquisa do HVE-1 e histopatológico, também seguindo o procedimento
operacional padrão para cada uma das técnicas.
Os exames bacteriológicos para pesquisa de bactérias causadoras
de abortamento a partir de material coletado de feto abortado foram realizados no
Laboratório de Doenças Bacterianas da Reprodução do IB segundo Songer e Post
(2005) e OIE (2010). Para a pesquisa de Leptospira spp, foi realizada a PCR
conforme protocolo descrito por Mérien et al. (1992).

3.1

AMOSTRAS

Foram analisadas 165 amostras de SNC de equinos e 21 amostras
de SNC de fetos abortados. Alíquotas de todas as amostras foram armazenadas in
natura, a uma temperatura de -80°C, para posterior identificação molecular conforme
descrito nos itens que se seguem.

3.2 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE PROTOZOÁRIOS EM AMOSTRAS DE
SNC DE EQUINOS

As etapas de extração de DNA das amostras de SNC e tecidos
fetais, PCR, detecção do produto amplificado e sequenciamento dos produtos de
PCR correspondem a protocolos estabelecido por Soares et al. (2011).

3.2.1

Extração do DNA

Para a extração do DNA. Cada amostra de SNC foi homogeneizada
com TE (Tris HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0) na proporção de 80% de TE para
20% de tecido. Foram feitas duas alíquotas de homogeneizados de SNC no intuito
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de aumentar a chance de detecção desde que existem variações na distribuição e
quantidade do parasita nos tecidos a avaliar, segundo proposto por Muradian (2009).
O protocolo para a extração do DNA foi realizado como proposto por
Ausubel et al. (1999), em gral e pistilo, por extração enzimática com proteinase K e
purificação com solventes orgânicos (fenol – clorofórmio), permanecendo estocado à
temperatura de -20oC até a execução das reações de nested PCR-ITS1 cada
alíquota submetida a extração de DNA acima descrita constituía-se de 500µL de
homogeneizado.

3.2.2

Amplificação das amostras

Para a amplificação das sequências de DNA dos protozoários da
família Sarcocystidae foi empregada a nested PCR- ITS1.
A nested PCR ITS1 foi realizada utilizando-se na primeira etapa os
primer JS4 (SLAPETA et al., 2002), e CT2c (SOARES et al., 2011), e na segunda
etapa, JS4b e CT2b (SOARES et al., 2011), segundo quadro 2.

Quadro 2 Sequências dos primers utilizados nas reações de
nested

PCR

ITS1

para

identificação

de

protozoários da família Sarcocystidae

Primers

Sequência (5’- 3’)

JS4

CGA AAT GGG AAG TTT TGT GAA C

CT2c

CTG CAA TTC ACA TTG CGT TTC GC

JS4b

AGT CGT AAC AAG GTT TCC GTA GG

CT2b

TTG CGC GAG CCA AGA CAT C
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Para a realização da PCR, com uma reação de 25µL, foi utilizada a
seguinte mistura:
 15,6 µL de água ultrapura
 2,5 µL de tampão de reação (KCl 8mM: tris-HCl 10mM, pH 9,0, Invitrogen ®)
 0,5 µL da mistura de dNTPs ( 10mM de cada nucleotídeo: dATP, dTTP, dCTP,
dGTP, Invitrogen ®)
 1,5 µL do primer JS4
 1,5 µL do primer CT2c
 0,75 µL de MgCl2 (50mM, Invitrogen ®)
 0,15 µL de taq DNA polimerase (Platinum® Taq DNA Polymerase, Invitrogen ®)

As amostras foram diluídas na proporção de 22,5 µL da mistura
acima e 2,5 µL do DNA extraído, sendo utilizados tubos tipo “Eppendorf” de 200 µL.
Os produtos da PCR foram utilizados como amostras numa segunda
etapa (nested PCR) utilizando a mesma mistura da reação descrita, exceto pelo uso
dos primers (nesse caso, JS4b e CT2). Nesse caso as amostras foram diluídas na
proporção de 24,5 µL da mistura e 1 µL do produto da PCR, sendo utilizados os
mesmos tipos de tubos e termociclador (Mastercycler personal Eppendorf).

O ciclo da PCR e da nested PCR consistiu em:
Desnaturação inicial ________ 94oC por 3 min
Desnaturação _____________ 94oC por 40 seg
Hibridização ______________ 56oC por 30 seg
Extensão _________________ 72oC por 30 seg

Esse ciclo se repetiu mais 35 vezes a partir da desnaturação até a
extensão na PCR e na nested PCR
Extensão final_____________72oC por 5 min
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A cada corrida foi incluído um controle positivo (DNA extraído de
cepa RH de Toxoplasma gondii) mantida em nosso laboratório, para PCR e o
produto obtido da reação de PCR do DNA extraído de cepa RH, na nested e pelo
menos dois controles negativos (água ultrapura autoclavada).
Os produtos originados pela nested PCR-ITS1 foram dispostos em
um gel de agarose a 2% em cuba horizontal com solução tampão TBE pH 8,0 (Trisborato 0,045 M: EDTA 0,001 M) juntamente com um marcador de peso molecular
com fragmentos múltiplos de 100 pares de base e em seguida foram submetidos á
eletroforese. Foram analisadas alíquotas de 20 µL de cada amostra. Após a corrida
eletroforética, o gel foi corado com banho de solução de brometo de etídeo (solução
a 0,5 µg/mL) por 30 minutos e documentado sob transiluminação com luz ultravioleta
para visualização das bandas.

3.2.3

Sequenciamento

Nos itens abaixo estão descritas as metodologias realizadas para a
obtenção das sequências.

3.2.3.1

Purificação dos produtos amplificados

Os produtos da nested PCR-ITS1 de tamanhos esperados foram
purificados com a enzima ExoSAP ® (Affymetrix) conforme instruções do fabricante.

3.2.3.2

Reação de sequenciamento

Para a reação do sequenciamento utilizou-se o “kit” ABI PRISM Big
Dye Terminator (Applied Biosystems, CA, USA). Misturou-se 6ng de DNA purificado,

47

2L Big DyeTM, 1L de Tampão SaveMoney 5x (Tris-HCL 400mM, MgCl2 10 mM,
2pmol de cada um dos primer (senso e anti senso) e água q.s.p. 10L. As
sequencias do cromatograma foram editadas usando o programa Sequencer 4.1
(Genocodes Corp.).
O

ciclo

de

sequenciamento

foi

efetuado

no

termociclador

Mastercycler Gradient Eppendorf® com o seguinte programa:

Desnaturação inicial: _______ 96ºC por 1 min
Desnaturação: ____________ 96ºC por 15 seg
Rampa: 1,0ºC/seg
Hibridização: ______________ 50ºC por 15 seg
Rampa: 1,0ºC/seg
Extensão: ________________ 60ºC por 4 min
Rampa: 1,0ºC/seg

O ciclo repete-se por mais 39 vezes a partir da desnaturação. Em
seguida, as amostras foram mantidas a 4ºC embrulhadas em folhas de alumínio até
a precipitação.

3.2.3.3

Precipitação do DNA

Após o ciclo de sequenciamento, adicionou-se 40L de isopropanol
a 65% (v/v em água) nas amostras. Após a homogeneização as amostras foram
incubadas por 15 a 20 minutos em temperatura ambiente e local escuro. Em
seguida, foram centrifugadas a 14.000 g por 25 minutos.
O sobrenadante foi descartado com o auxílio de pipeta e em seguida
adicionou-se 300L de etanol a 60% (v/v em água). As amostras foram
homogeneizadas e centrifugadas a 14.000g por 25 minutos.
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O etanol foi removido com a pipeta e as amostras foram colocadas
em banho-seco a 80ºC por cerca de 2 minutos até a secagem completa dos
microtubos.
As amostras foram mantidas em local escuro a -20ºC até o
sequenciamento.

3.2.3.4

Eletroforese de sequenciamento

As amostras foram homogeneizadas com formamida, colocadas em
banho-seco por 3 minutos a 95ºC, mantidas em gelo por cerca de 2 minutos e
aplicadas para o sequenciamento. Este foi realizado a partir do protocolo do manual
técnico do equipamento ABI PRISM TM 377 DNA Sequencer (Applied Biosystems).

3.2.3.5

Análise das sequências

Os produtos do sequenciamento resolvidos no sequenciador
automático ABI377 (Applied Biosystems, CA, USA). As sequencias derivadas foram
submetidas à busca BLAST (blastn, www.ncbi.nlm.nig.gov/BLAST), a fim de
identificar a espécie do parasita, e as sequencias mais similares baixadas e
importadas para o software Clustal X. E finalmente, a identidade de nucleotídeos
entre cada par de sequências calculada usando o software versão MEGA 4.
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4 RESULTADOS

Dentre as 165 amostras de SNC, 20 amostras foram positivas para a raiva,
três amostras foram positivas para o HVE-1 e nenhuma para encefalomielite equina.
Na tabela 1 constam os totais por ano de amostras de SNC enviadas ao
laboratório, número de amostras positivas para cada agente diagnosticado e número
de amostras negativas para a presença destes agentes.
Das 165 amostras de SNC de equinos analisadas, 13 (7,9%) foram
identificadas como positivas na reação de nested PCR-ITS1 e após sequenciamento
os agentes identificados, descritos na tabela 1. Os agentes identificados no exame
bacteriológico das amostras de SNC de equinos com sintomas neurológicos e
positivas na PCR foram: Corynebacterium sp, Enterobactéria, Staphylococcus sp,
Bacilo Gram negativo não fermentador, Escherichia coli, Bacilo não fermentador
móvel oxidase positivo, Proteus sp, Edwardisiella ictaluri e Pantoea agglomerans.
Das 21 amostras de SNC de feto abortado, duas foram positivas
para o herpesvírus equino, cinco positivas para a presença de bactérias patogênicas
como: Rhodococcus equi, Enterobacter spp., Streptococcus spp. (beta hemolítico)
associado à Escherichia coli, Staphylococcus spp. associado ao Bacillus spp. e
Escherichia coli (cultura pura) e duas pela reação de nested PCR ITS1 para
identificação de protozoários da família Sarcocystidae. Após identificação molecular,
estas duas amostras revelaram-se sequências de T. gondii.
Nas amostras positivas para o HVE-1 as principais lesões
histopatológicas encontradas no sistema nervoso central foram: meninge congesta
com infiltrado inflamatório mononuclear, marginalização linfocitária, além de
congestão e edema do neurópilo com manguito perivascular mononuclear. Estas
lesões caracterizam quadro de meningoencefalite não purulenta inespecífica,
sugestivas de aborto infeccioso.
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Tabela 1 Amostras de SNC de equinos enviadas ao Laboratório de
Raiva e Encefalites do Instituto Biológico no período de
janeiro de 2006 a junho de 2011 e resultados obtidos
Ano
Enfermidade

2006 2007 2008 2009 2010 2011

total

Raiva

5

0

7

4

4

0

20

Encefalomielite equína

0

0

0

0

0

0

0

Herpesvírus equino

0

1

1

1

0

0

3

Toxoplasma gondii

0

0

4

0

7

1

12

Sarcocystis neurona

0

0

0

0

1

0

1

negativas

21

29

20

23

30

6

129

Total

26

30

32

28

42

7

165

Os protozoários identificados nas amostras de tecido nervoso de
origem equina foram reveladas por identificação molecular. As bandas produzidas
pela nested PCR-ITS1 em todas as amostras exceto a de número 42 permitiram
identificar uma sequência de 393 nucleotídeos idênticos aos de sequências de T.
gondii disponíveis no Genbank sob os números AY259045, AY259044 e
AY1431139. Na eletroforese estas bandas possuíam cerca de 500 pares de base.
A banda produzida pela nested PCR-ITS1 na amostra 42 era de
cerca

de

1000

nucleotídeos.

Entretanto

apenas

300

nucleotídeos

foram

sequenciados e a sequência produzida revelou >99% de identidade com sequência
homóloga de S. neurona (AY009113).
No quadro 3 encontram-se informações referentes ao sexo e a
sintomatologia apresentada pelos animais positivos na nested PCR-ITS1 para a
presença de DNA de protozoários da família Sarcocystidae, bem como o agente
determinado através do sequenciamento.
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Quadro 3 Identificação dos equinos positivos à presença de protozoários da família
Sarcorcystidae pela nested PCR-ITS1 e sequenciamento.
Amostra

Sexo

Sintomatologia clínica

Agente

26

NI

paralisia progressiva com óbito em 3 dias

T. gondii

46

F

sintomatologia nervosa

S. neurona

48

F

T. gondii

120

M

121

M

122

F

desconforto abdominal, convulsão e morte em
21h
hipertermia, ataxia, postura incorreta da cabeça,
andar cambaleante e em círculos, evoluindo para
paralisia, decúbito lateral e morte seis dias
depressão, membros abertos e cabeça voltada
para o solo, lábios flácidos, andar em círculo,
inquietação, incoordenação motora, sialorréia,
sonolência e choque com obstáculos, midríase,
inapetência e morte
sintomatologia nervosa sugestiva de raiva

123

M

T. gondii

124

NI

convulsão,
alteração
de
comportamento,
tremores, dismetria, cegueira, incoordenação e
espasmos musculares
NI

133

M

sintomatologia nervosa

T. gondii

28

F

paralisia de trem posterior e anterior por 10 dias

T. gondii

38

F

NI

T. gondii

42

F

T. gondii

50

F

I46

F

incoordenação, ataxia, convulsões, tremores,
nistagmo, alteração comportamental
aparecimento repentino de incoordenação motora
(trem posterior) evoluindo em 48h para paralisia
desorientação e morte em 3 dias
Abortamento: entre 5º e 6º mês de gestação

I50

F

Abortamento: 4º e 5ª mês de gestação

T. gondii

T. gondii

T. gondii

T. gondii

T. gondii

T. gondii

T. gondii

NI = não informado

Os quadros histopatológicos observados nas amostras negativas e
positivas na nested PCR-ITS1 para identificação de protozoários da família
Sarcocystidae: Toxoplasma gondii, Neospora spp. e Sarcocystis neurona em
amostras de SNC de animais com sinais clínicos neurológicos, encontram-se
descritas na tabela 2.
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Tabela 2 Quadro histopatológico observado nas amostras de sistema nervoso central de
equinos com sinais clínicos neurológicos, dos casos negativos para enfermidades
virais, bacterianas e parasitárias e positivos para a pesquisa de protozoários da
família Sarcocystidae.

Quadro histopatológico
Encefalite não purulenta
Meningoencefalite não purulenta
inespecífica
leucoencefalomalácia
Edema e congestão cerebral
Meningite supurada
Meningoencefalite purulenta
Edema cerebral
Congestão cerebral
Choque séptico
Meningite não supurativa
Processo infeccioso por bactéria piogênica
Encefalite granulomatosa por
Cryptococcus neoformans
Processo infeccioso
Lesões inespecíficas
Sem alterações
Impróprio para exame
Total

Negativos
Número Frequencia
(%)
5
3,9
26
20,2

Positivos
Número Frequencia
(%)
1
7,7
6
46,10

21
8
3
5
2
2
2
6
1

16,3
6,2
2,3
3,9
1,5
3,1
1,5
4,7
0,8

2
2
1
-

15,4
15,4
7,7
-

2
1
41
2
129

1,5
0,8
31,8
1,5
100

1
13

7,7
100

Na tabela 3 estão agrupadas as principais lesões histopatológicas de
cada amostra positiva na nested PCR-ITS1, com a finalidade de identificar as lesões
mais frequentes nos casos de encefalite e abortamento por protozoários. Nas figuras
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 podem ser observadas estas lesões conforme legenda.
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Tabela 3 Lesões histopatólogicas identificadas nas amostras
de SNC de equinos e fetos abortados positivas na
PCR, quanto ao tipo de infiltrado inflamatório,
alterações vasculares e necrose.

Amostra
26
28
38
42
46
48
50
120
121
122
123
124
133
I46*
I50*

A

Lesões histopatológicas
B
C
D
E
F

-

-





-



















-





-

-























-



















-





-

-





























-

-







-









-






TOTAL
11
7
15
15
8
3
20
Frequência 73,3 46,7 100 100 53,3
* feto abortado
Legenda: A Infiltrado inflamatório mononuclear meníngeo

G








4
26,6

B Infiltrado inflamatório mononuclear no neurópilo e ou
manguito perivascular
C Congestão meníngea e do neurópilo
D Edema do neurópilo
E Hemorragia do neurópilo
F Necrose
multifocal
com
infiltrado
inflamatório
mononuclear
G Área de malácia com infiltrado de macrófagos
espumosos
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Figura 4 -

Corte histológico de SNC (4m): edema perivascular do neurópilo
(aumento 200X).

Figura 5 -

Corte histológico de SNC (4m): edema perivascular do neurópilo
(aumento 200X).
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Figura 6 - Corte histológico de SNC (4m): hemorragia do neurópilo
(aumento 200X).

Figura 7 -

Corte histológico de SNC (4m): hemorragia perivascular do
neurópilo (aumento 200X)
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Figura 8 -

Corte histológico de SNC (4m): infiltrado inflamatório perivascular
mononuclear intenso no neurópilo (aumento 200X)

Figura 9 -

Corte histológico de SNC (4m): congestão meníngea e infiltrado
inflamatório (aumento 200X)
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Figura 10 - Corte histológico de SNC (4m): necrose multifocal do neurópilo com
infiltrado inflamatório mononuclear (aumento 200X).

Figura 11 - Corte histológico de SNC (4m): área de malácia com infiltrado de
macrófagos espumosos (aumento 400X).
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Figura 12 Corte histológico de SNC (4m): congestão e edema do neurópilo
(aumento 200x).

No gráfico 1 estão ilustradas as frequências de diversos tipos de
lesões histopatológicas nas amostras de SNC positivos pela nested PCR-ITS1.

Gráfico 1 -

Frequência de diversos tipos de lesões histopatológicas nas
amostras de SNC positivos pela nested PCR-ITS1.

Amostras positivas PCR/lesões histopatológicas
100%

100%

100,00%
90,00%
80,00%

73,30%

70,00%
60,00%

53,30%
46,70%

50,00%
40,00%

26,60%

30,00%
20%
20,00%
10,00%
0,00%
Infiltrado
inflamatório
mononuclear
meníngeo

Infiltrado
Congestão
inflamatório meníngea e do
mononuclear
neurópilo
no neurópilo e
ou manguito

Edema do
neurópilo

Hemorragia do
Necrose
neurópilo
multifocal com
infiltrado
inflamatório
mononuclear

Área de
malácia com
infiltrado de
macrófagos
espumosos

60

____________________________________________________________
DISCUSSÃO
____________________________________________________________

61

5 DISCUSSÃO

No período de estudo das amostras encaminhadas suspeita de
raiva, encefalomielite equina e HVE-1 apenas 13,9% (23/165) tiveram diagnóstico
conclusivo, sendo que, 20 amostras foram positivas para raiva e três para o HVE-1.
Nas 20 amostras positivas para raiva não foi realizado exame histopatólogico,
seguindo as normas dos laboratórios. Estes resultados concordam com os
encontrados por Hamir et al. (1992) que num período de cinco anos (1985-1989)
encontrou uma frequência de 14,7% (14/95) dos casos suspeitos de enfermidade
neurológica de etiologia viral, onde sete eram positivos para HVE-1, quatro para
raiva e três para encefalomielite equina.
Com relação à presença de protozoário, no nosso estudo, 7,9% dos
casos neurológicos investigados foram confirmados com a presença de parasitos
Sarcocistideos pela PCR e sequenciamento O DNA do T. gondii estava presente em
12 e Sarcocystis neurona em uma amostra de SNC dos equinos com sinais clínicos
neurológicos. Na pesquisa de Hamir et al. (1992) esta frequência foi muito maior,
onde 24% dos casos eram de mieloencefalite por protozoários, apenas
diagnosticadas clinicamente. Entretanto o estudo destes autores é inteiramente
baseado em dados de natureza clínica, sem qualquer confirmação diagnóstica o que
torna a conclusão destes autores de pouca confiabilidade.
No Brasil houve um decréscimo do número de casos de raiva em
equinos nas últimas duas décadas, mais ainda o vírus rábico é o maior causador de
encefalopatias nesta espécie (BRASIL, 2012), o que corrobora com este estudo, no
qual em 20 das 165 amostras (12,1%), o vírus foi encontrado.
Muito embora a participação dos equinos na cadeia epidemiológica
da Toxoplasmose seja questionada mundialmente e que evidências de que este
agente possa causar enfermidades neurológicas em equinos sejam poucas, neste
estudo ele se mostrou como sendo o parasita Sarcocistideo mais freqüente dentre
os pesquisados. Concordando com Turner e Savva (1991) que afirmaram que esta
agente pode causar na espécie, encefalomielite caracterizada pó hiperirritabilidade,
incoordenação motora, distúrbios oculares e abortamento. Na literatura existem
muitos estudos que assinalam a presença de anticorpos anti-T. gondii em soros de
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equinos (MACRUZ

et al., 1974; VIDOTTO et al., 1997; DUBEY et al., 1999;

MENDONÇA et al., 2001; AKCA et al., 2004; SILVA et al., 2005; VILLALOBOS et al.,
2005) mas são raros os isolados deste agente em órgãos desta espécie (MAYER et
al., 1968; AL-KHALIDI et al., 1979).
No Brasil existem muitas evidências sorológicas da presença do
Toxoplasma gondii na espécie equina (MENDONÇA et al., 1997; MENDONÇA et al.,
2001; SILVA, 2005; VILLALOBOS et al., 2005) e também um estudo de prevalência
de anticorpos para o S. neurona e Neospora spp. realizado por Hoane et al. (2006)
que encontrou uma prevalência de 69, 6% para a presença de anticorpos anti-S.
neurona e baixa para o Neospora spp. (2,5%). Concordamos com este autor, que no
Brasil a presença de S. neurona no meio ambiente resulta em exposição desta
espécie ao parasita principalmente, pela presença de gambás da espécie Didelphis
albiventris, já comprovada com hospedeiro definitivo deste protozoário (DUBEY et
al., 2001).As evidências sorológicas puderam ser confirmadas pelos resultados dos
testes moleculares e histopatológicos realizados neste trabalho.
Os exames bacteriológicos das amostras de sistema nervoso central
de animais com sinais neurológicos e positivos na PCR para protozoários da família
Sarcocystidae não revelaram a presença de bactérias em cultura predominante ou
cultura pura que justificassem ser causa de encefalopatias. Nos animais que tiveram
uma sintomatologia nervosa mais acentuada foi possível evidenciar várias lesões ao
exame histopatológico que concordam com o diagnóstico molecular.
Os sinais clínicos neurológicos observados nos casos positivos aqui
estudados (Quadro 3) se assemelham aos descritos por Mc Donalds e Cleary
(1970); Beech, (1974); Cusick et al. (1974); Masri et al. (1992); Mersh et al. (1996);
Granstrom et al. (1998); Cheadle et al. (1999); Dubey et al. (2001); Mackay et al.
(2001); Katayama et al. (2003) e Daft et al. (2007).
Os resultados de provas biomoleculares sensíveis e específicas para
os agentes da família Sarcocystidae devem ser complementadas pela associação
dos achados histopatológicos, pois a presença de lesões no SNC auxilia na
interpretação do caso, se havia infecção ativa, ou animal era apenas portador
assintomático. Todos os materiais positivos para S. neurona ou T. gondii
apresentaram algum tipo de alteração (infiltrado inflamatório meníngeo/neurópilo),
congestão/edema, hemorragia, necrose, malácia, indicando a ação de patógeno
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neurotrópico, sendo que 93,3% (14/15) indivíduos foram positivos para Toxoplasma
gondii pela PCR. Em especial, apenas o animal 46 (6,7%) foi positivo para
Sarcocystis neurona pela PCR e as lesões observadas neste indivíduo corroboram
com os achados de Paixão et al. ( 2007).
As principais lesões histopatológicas encontradas nas amostras de
SNC de equinos com sintomatologia nervosa e negativas para a presença de
parasitas Sarcocistídeos foram 20,2% de meningoencefalite não purulenta
inespecífica, 16,3% de leucoencefalomalácea, sendo que a maior frequência foi de
amostras sem alteração histopatológica (31,8%). Quadro diferente foi encontrado
nas amostras positivas para a presença de protozoários da família Sarcocystidae:
todas amostras apresentaram alguma alteração, 46,10% apresentaram quadro de
meningoencefalite não purulenta inespecífica seguida de leucoencefalomalácea e
congestão cerebral, cada uma com uma freqüência de 15,4%.
Vale ressaltar que nos casos de EPM relacionados á S. neurona, o
parasito predomina em áreas de medula e não de encéfalo (FENGER, 1997), e nas
amostras analisadas neste estudo todas eram provenientes de encéfalo. Por essa
razão a freqüência de ocorrência de S. neurona nas amostras do presente estudo
pode ter sido subestimada.
As lesões inflamatórias, áreas de necrose, edema e hemorragia
observadas por nós concordam com as relatadas por Hahn et al. (1999); Dubey et
al. (2001) e Wobeser et al. ( 2009). Não foi possível observar cistos dos protozoários
nos cortes histológicos reforçando a idéia de Mayhew et al. (1976) que afirmou que
nem sempre os parasitas são visualizados nos casos positivos para EPM. Barros et
al. (1986) também relata lesões inflamatórias e degenerativas em um caso de EPM
além de observar a presença de parasitos protozoários nos cortes histológicos.
Este trabalho reforça a idéia de Macruz et al. (1975) de que o
Toxoplasma

gondii,

pode

determinar

casos

clínicos

caracterizados

por

incoordenação motora, andar em círculo, abortamento e irritabilidade dentre outros
principalmente após eliminação de outras causas. Dubey et al. (1974) encontraram
quatro animais com incoordenação motora e lesões de encefalomielite causadas por
protozoários semelhantes ao T. gondii.
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Com relação ás amostras de feto abortado, os exames virais e
bacteriológicos permitiram elucidar a causa de abortamento em sete das 21
amostras analisadas. Além destes resultados duas amostras foram positivas pela
PCR para a presença de protozoários da Família Sarcocystidae, sendo que pela
investigação molecular, o parasito revelado foi Toxoplasma gondii. Assim, a
frequência de abortamento por causa infecciosa foi de 42,9% (9/21) incluindo
agentes virais bacterianos e parasitários, e de casos inconclusivos de 57,1 %
(12/21).
Das amostras de SNC de feto abortado analisadas detectou-se a
presença do T. gondii em duas delas o que corrobora com os resultado de Macruz et
al. (1974) que observou lesões de hepatite com presença de pseudocistos de
T. gondii em fetos abortados de 5 a 6 meses de gestação, mesma faixa gestacional
dos fetos analisados e com Turner e Savva (1991) que afirma que o agente pode
causar abortamento nas espécie domésticas, dentre elas o equino.
As

lesões

histopatológicas

observadas

nos

dois

casos

de

abortamento positivos na nested PCR-ITS1(Tabela 3) sugerem tratar-se de
abortamento infeccioso a ser esclarecido. Estes materiais foram negativos para
Brucella spp. e Leptospira spp., concluímos então tratar-se de abortamento
infeccioso pelo T. gondii.
Com relação aos resultados dos exames histopatológicos as
principais lesões encontradas nos matérias positivos na nested PCR-ITS1 para
presença de protozoários da família Sarcocystidae foram: infiltrado inflamatório
mononuclear, congestão meníngea e congestão, edema e hemorragia do neurópilo,
estas lesões concordam com os resultados encontrados por Clark et al. (1981) em
dois animais do Canadá e no Brasil por Paixão et al. (2007). Nos matérias
analisados por estes dois autores também não foram isolados nenhum agente viral,
bacteriano e micótico.

65

____________________________________________________________
CONCLUSÕES
____________________________________________________________

66

6 CONCLUSÕES

Pouco se conhece no Brasil acerca da frequência de agentes que
causam enfermidades neurológicas dos equinos. Este trabalho permitiu conhecer
parte deste universo pela análise de resultados de exames negativos para
enfermidades virais dos equinos que é um grande problema em nosso país,
revelando a presença de DNA de Toxoplasma gondii e Sarcocystis neurona em
amostras de SNC de equinos que desencadearam sintomatologia nervosa e vieram
a óbito. Em amostras de feto abortado detectou-se o DNA do Toxoplasma gondii
confirmando a prevalência deste agente também na espécie equina, causando
abortamento.
O Toxoplasma gondii foi o agente mais frequentemente encontrado
nas amostras analisadas seguido do Sarcocystis neurona. Com relação ao
Neospora huguesi não foi evidenciada a sua presença nas amostras estudadas
indicando que mais estudos devam ser realizados.
Casos de doença neurológica em equinos com sinais clínicos
semelhantes aos descrito neste estudo e abortamento, não são incomuns em nosso
meio, porém a etiologia nestes casos nem sempre é adequadamente investigada. A
incidência da EPM e abortamento por protozoários poderia revelar-se maior, caso o
estudo do SNC de equinos fosse executado rotineiramente para a conclusão de
casos clínicos.
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