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RESUMO 
 
PARRA, A. C. Investigação diagnóstica de doença concomitante babesiose e 
anaplasmose em rebanho eqüino, por técnicas de Nested PCR e c – ELISA ou ELISA 
indireto. [Diagnostic investigation of concomitant disease babesiosis and 
anaplasmosis in equine herd, by Nested PCR e - ELISA or indirect ELISA]. 2009. 
78f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
Em função da proximidade cada vez maior entre o cavalo e o homem, é de extrema 

importância ter conhecimentos das doenças que acometem os equinos, que por 

ventura, podem acometer seres humanos. Dentre muitas doenças, pode-se citar duas, 

que promovem grandes perdas econômicas aos rebanhos eqüinos, tanto no tratamento 

desses rebanhos, como com a morte dos mesmos, dificultando a importação e 

exportação de animais: a babesiose e a erliquiose (anaplasmose), que podem estar ou 

não associadas, acometendo um animal, concomitantemente. A presente pesquisa teve 

como objetivo investigar e diagnosticar doença concomitante babesiose (por Babesia 

equi ou Theileria equi) e Erliquiose (por Erliquia equi ou Anaplasma phagocytophilum), 

no estado de São Paulo, em rebanhos eqüinos, utilizando as técnicas de Nested PCR 

(Nested polymerase chain reaction – reação em cadeia pela polimerase para 

diagnóstico de T. equi e A. phagocytophilum) e c-ELISA (competitive enzyme-linked 

immunosorbent assay para diagnóstico de T. equi) ou ELISA indireto (para diagnóstico 

de A. phagocytophilum) e comparar os resultados obtidos nas diferentes técnicas em 

250 amostras de eqüino (sangue total e soro). Como resultado, obteve-se 38,4%, 46% 

e 36% de positividade, respectivamente, nos testes de pesquisa de hematozoário, c-

ELISA e Nested PCR para Theileria equi e 0%, 3% e 0% de positividade, 

respectivamente, nos testes de pesquisa de hemoparasita, ELISA indireto e Nested 

PCR para Anaplasma phagocytophilum, não sendo observada a co-infecção de 

Babesiose e Anaplasmose no rebanho estudo. 

 
Palavras-chaves: Equino  Theileria equi  Anaplasma phagocytophilum  Nested PCR    

ELISA. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
PARRA, A. C. Diagnostic investigation of concomitant disease babesiosis and 
anaplasmosis in equine herd by nested PCR e - ELISA or indirect ELISA. 
[Investigação diagnóstica de doença concomitante babesiose e anaplasmose em 
rebanho eqüino, por técnicas de Nested PCR e c – ELISA ou ELISA indireto]. 2009. 
78f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo. 

 
 
Due to the increasing proximity between horse and man, it is of extreme importance 

to understand the diseases that affect horses which by chance may affect humans. 

Among many diseases, babesiosis and ehrlichiosis (anaplasmosis) promote high 

economic losses to horses herds in consequence of costs of treatment and also 

death, making it difficult to import and export animals: They can or not be linked 

affecting an animal at the same time. This study aimed to investigate and diagnose 

concomitant babesiosis (Babesia equi and Theileria equi) and ehrlichiosis (for 

ehrlichia equipment or Anaplasma phagocytophilum) in equine herds of the state of 

Sao Paulo, using the techniques of Nested PCR (Nested polymerase chain reaction 

for the diagnosis of T. equi and A. phagocytophilum) and c-ELISA (competitive 

enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of T. equi) or ELISA (for diagnosis 

of A. phagocytophilum). Also to compare results obtained in these different 

techniques in 250 samples of horse (whole blood and serum). Results showed 

38.4%, 46% and 36% positivity, respectively, in tests for the detection of Theileria 

equi through hematozoan, c-ELISA and Nested PCR and 0%, 3% and 0% positivity, 

respectively, in tests for the detection of Anaplasma phagocytophilum through blood 

parasites, indirect ELISA and Nested PCR.  It was not observed co-infection 

Babesiosis and anaplasmosis in the herd study. 
 

Key-words: Equine Theileria equi  Anaplasma phagocytophilum  Nested PCR  ELISA 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 O rebanho equino, no mundo, é estimado 55.147.395 equinos, sendo que 

destes, 5.900.700 no Brasil e 500.177 somente em São Paulo (CNA, 2006) 

 Devido ao grande número de animais em todo o mundo, é de extrema 

importância ter conhecimentos das doenças que acometem esses animais, que por 

ventura, podem acometer seres humanos.  

Atualmente, os eqüinos representam grande importância no mercado mundial, 

participando de provas nacionais e internacionais de grande porte, gerando emprego e 

renda e exportações e importações financeiras em função de, movimentando grandes 

quantias. 

O trânsito destes animais no âmbito internacional requer um rigoroso controle 

sanitário, exigindo que uma série de doenças estejam devidamente testadas quanto à 

sua negatividade, como a Anemia Infecciosa equina, Mormo, Metrite Infecciosa, Arterite 

Viral equina e a Babesiose equina (PIOTTO, 2006). 

Visto que esses animais podem portar o agente da babesiose, pode se sugerir, 

que os mesmos possam ser portadores do agente causador de anaplasmose, como 

descrito em outras espécies animais, inclusive em humanos. (SZPAKOWICZ et al., 

2004) 

Em estudos realizados no final da década de 90, descobriu-se que a 

Anaplasmose (ou erliquiose), causada por Anaplasma phagocytophilum (anteriormente 

conhecida por Erliquia equi) não é só um problema médico veterinário, mas também de 

saúde pública, por acometer tanto animais como humanos. Os organismos causadores 

de erliquiose humana são virtualmente indistinguíveis das espécies que acometem 

animais. (DAGNONE et al., 2001) 

 Dentre muitas doenças que acometem os equinos, pode-se citar duas, que 

promovem grandes perdas econômicas aos rebanhos, tanto no tratamento, como com 

a morte dos mesmos e ainda, dificultando a importação e exportação de animais: a 

babesiose e a erliquiose (anaplasmose), que podem estar ou não associadas, 

acometendo concomitantemente o animal, podendo apresentar sintomatologia 

semelhante, como, por exemplo, hipertermia, anemia.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Doenças como Babesioses e anaplasmoses (erliquioses) são endêmicas em 

muitas regiões do mundo (TEGLAS et al., 2005), tendo grande prevalência em muitas 

regiões do território brasileiro. (BARROS et al., 2005). 
As duas espécies de babesia que acometem eqüinos mais comumente são 

Babesia equi e Babesia caballi. Estas possuem ampla distribuição geográfica, sendo 

maior em regiões tropicais e subtropicais, onde a doença é endêmica. Na Europa, a 

doença estende-se pela Espanha, Portugal, França e Itália, e na maioria dos outros 

países, no entanto, parece não ser endêmica na Inglaterra, Irlanda, Holanda, Alemanha 

e países escandinavos. A Austrália é o único pais onde a babesiose eqüina não se 

estabeleceu, apesar de ter sido introduzida, provavelmente devido a ausência de 

vetores (KERBER, 2005). A doença possue grande importância econômica, por 

promover grandes prejuízos ao rebanho eqüídeo, como redução do rendimento e 

mortalidade de animais, e dificuldades na comercialização (importação e exportação) 

dos animais positivos, assim como a proibição de participações destes animais em 

competições internacionais. Além disto, devem ser salientados, os prejuízos 

decorrentes de gastos com tratamentos, abortos, mortes devido a infecções agudas, 

que não são comuns em áreas endêmicas, mas podem ocorrer quando há 

reagudização dos quadros crônicos em situações de stress, decorrente de doenças 

intercorrentes, treinamentos e viagens entre outros. (WALL, 1992; BARBOSA et al., 

1995; FARIAS, 2001; NAGORE et al., 2004; KERBER, 2005;). 

A transmissão de babesia é usualmente influenciada por dinâmicas das 

populações de vetores (carrapatos), que são diretamente influenciadas por condições 

climáticas. Assim, grandes paises, como Brasil, apresentam condições climáticas com 

grande variação de temperatura, havendo áreas de temperaturas muito extremas, e 

também havendo ausência de diversidade, favorecendo a um  adequado método de 

controle de vetores. (HEIM et al., 2007) 

Outra forma de transmissão da Babesia spp acredita-se ser por via 

transplacentária, conforme demonstrado por Roncati (2006), avaliou 50 potros (machos 



 28

e fêmeas) e suas respectivas mães, logo após o parto, utilizando as técnicas de Real 

Time PCR e c-ELISA (ensaio imunoenzimático competitivo - VRMD®), e concluiu que 

46% das éguas apresentaram resultado positivo para Theileria equi e 73% dos potros 

positivos nasceram de mães positivas. 

O hospedeiro, infectado, apresentará sintomas de babesiose num período entre 

12 e 19 dias após o contato com o agente T. equi e 10 a 30 dias após o contato com o 

agente B.caballi. A doença é caracterizada de três formas quais sejam aguda, 

subaguda e crônica, sendo que os hospedeiros infectados com B.caballi podem 

permanecer como portadores por 1 a 3 anos e os hospedeiros infestados por T.equi 

provavelmente pela vida toda. Nos quadros agudos e subagudos da doença observa-se 

febre intermitente, perda de peso, anorexia, pode haver edema nas extremidades e 

anemia leve, ou anemia hemolítica progressiva. Os quadros crônicos são mais comuns 

e geralmente estão associados à queda de performance, inapetência esporádica, pêlo 

sem brilho, e também considerados como achados laboratoriais ou casos agudizados 

após momentos de stress (FARIAS, 2001; KERBER, 2005). A maioria das lesões 

causadas pela T.equi é devido a estase de hemácias situadas em capilares de vários 

órgãos, determinando a disfunção dos órgãos afetados enquanto a infecção aguda 

pode promover hemólise intensa e morte do animal por hipóxia anêmica. (FARIAS, 

2001) 

Segundo trabalho realizado por Karatepe et al. (2009), na Turquia, eqüinos com 

idade variando entre 11 a 20 anos apresentam mais comumente anticorpos para T. equi 

que eqüinos com idade variando entre 1 e 10 anos, quando desafiados a testes 

sorológicos.  

O diagnóstico de babesiose eqüina aguda ou subaguda pode ser feito direta ou 

indiretamente, por meio de várias técnicas. As técnicas utilizadas para identificação do 

agente são: exame direto ao microscópio, cultura “in vivo’, isoteste, Testes sorológicos 

e PCR (Reação em cadeia polimerase). O exame direto ao microscópico (método 

tradicional para detectar e identificar o agente, utilizando um esfregaço fino de sangue 

corado em lâmina, e examinando em microscópico óptico) pode ser muito útil para os 

casos agudos quando há alta parasitemia, quando se pode encontrar facilmente os 

parasitas dentro das hemácias (BÖSE et al., 1995; FARIAS, 2001; NAGORE et al., 
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2004; KERBER, 2009;), utilizando um esfregaço espesso de sangue nos casos agudos 

nos quais se observa seqüestro de eritrócitos parasitados nos capilares de vários 

órgãos e sendo utilizados em casos onde há baixa parasitemia (BÖSE et al, 1995). Nos 

casos subagudos ou crônicos é mais difícil encontrar o parasita e o mesmo pode ser 

confundido com um artefato, de tal forma que a sensibilidade é baixa e resultados falso-

positivo ou falso negativos são comuns. (KERBER, 2005). A Cultura in vitro de espécies 

de babesia tem sido aperfeiçoada nas últimas décadas, porém o tempo ainda é um 

fator limitante para diagnóstico já que a amostra cultivada é pequena e o teste pode 

levar até 4 semanas até a obtenção do resultado. Esta técnica é utilizada em casos 

especiais, como por exemplo, exportação de cavalos. A técnica de cultura pode ser 

usada como complemento de testes sorológicos para diagnóstico de babesiose. O 

Isoteste (Isotest) – consiste em sub-inoculações de 500 a 1000ml de sangue de um 

animal suspeito em animal suscetível esplenectomizado.  

Outra possibilidade de diagnóstico são os testes sorológicos, onde não há 

necessidade da identificação do agente, dentre estes testes sorológicos realizados para 

diagnóstico da babesiose tem-se: 1) Fixação de complemento que é o teste mais aceito 

internacionalmente, embora a técnica seja trabalhosa, de fácil padronização, e 

apresenta boa sensibilidade; 2) Imunofluorescência indireta pode ser útil para 

diagnosticar infecções antigas, mas há o risco da existência de reações cruzadas. Esta 

técnica apresenta sensibilidade superior a da fixação de complemento, tendo como 

desvantagem a dificuldade de padronização e subjetividade na leitura, sendo em função 

disto, recomendado como teste complementar; (NAGORE et al., 2004; KERBER, 

2005;). O Teste de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) utilizado no 

diagnóstico de T.equi e B.caballi (NICOLAIEWSKY et al., 2001). Recentes estudos tem 

demonstrado que uma proteína recombinante do merozoíta de T.equi e um anticorpo 

monoclonal específico podem ser usados para a inibição competitiva (c-ELISA) 

(KERBER, 2005). Atualmente, novas pesquisas têm sido feitas no sentido de se utilizar 

esta técnica no diagnóstico da B.caballi e pode ser considerada como uma técnica 

alternativa para diagnóstico dessa doença (XUAN et al, 2002). A Técnica de PCR 

(polymerase chain reaction) amplifica repetidamente a seqüência específica de DNA do 

genoma de um organismo-alvo que se possa detectar o DNA do parasito num sangue 
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com parasitemia muito pequena, sendo o teste de PCR, 100X mais sensível que os 

limites de detecção microscópica. A grande sensibilidade e especificidade da técnica de 

PCR faz-se útil para validar resultados obtidos por outras técnicas de diagnóstico para 

Babesia spp para certificados de exportação de gado. (BÖSE et al.,1995; 

BATTSETSEG et al., 2002). Atualmente, o método diagnóstico para Babesioses 

eqüinas, tanto por Babesia equi (Theileria equi) como Babesia caballi, mais aceito, é o 

ELISA competitivo (c-ELISA), exame negativo obrigatório para trânsito de eqüinos 

(LNIV, 2009). 

Outra doença a ser estudada é a Erliquiose (ou anaplasmose) descrita como 

moléstia infecciosa que acomete eqüinos, cães, ruminantes, gatos, primatas não-

humanos e humanos, denominada como um grupo de doenças. Usualmente nomeada 

de acordo com a espécie do hospedeiro e o tipo de células brancas, que às vezes, são 

infectadas. Classificadas como: A) Erliquiose canina (tendo como agente Ehrlichia canis 

e Ehrlichia ewingii (Erliquiose monocítica canina) e Ehrlichia chaffeensis 

(ocasionalmente Erliquiose granulocítica canina); B) Erliquiose eqüina tendo agente 

Ehrlichia risticci (também nomeada Neorickettsia risticci – Erliquiose monocítica eqüina) 

e Ehrlichia equi (ou Anaplasma phagocytophilum – Erliquiose granulocítica eqüina), 

podendo acometer ruminantes; C) Erliquiose humana (tendo como agente Ehrlichia 

chaffeensis e E.ewingii (Erliquiose monocítica humana) e Anaplasma phagocytophilum 

(Erliquiose granulocítica humana) (OIE, 2005). 

Em 2001, a taxonomia da erliquia foi modificada. Formalmente, denominada do 

gênero Erlichia, tribo Ehrlichieae e família Risckettsiaceae. Muitas espécies têm sido 

reclassificada por gênero Anaplasma ou Neorickettsia e família Anaplasmataceae. 

Anaplasma phagocytophilum é conhecida também como E.equi, E.phagocytophilum e o 

agente da Erliquiose granulocítica humana, sendo esses organismos reconhecidos, 

atualmente, como os mesmos (OIE, 2005). 

As duas formas de erliquiose de importância no rebanho eqüino, atualmente, são a 

erliquiose monocítica e erliquiose granulocítica. 

 A erliquiose monocítica eqüina, também conhecida como “Febre eqüina do 

Potomac” (PHF – Potomac horse fever) foi recentemente descrita como uma doença 

importante, causada pela erlíquia monocitotrópica Ehrlichia risticii, tendo como 



 31

principais sintomas clínicos: depressão, anorexia, variação de temperatura corporal, 

diarréia e ocasionalmente laminite. A infecção dos enterócitos tanto de intestinos 

delgado como do grosso resulta em colite aguda, um dos principais sintomas clínicos 

desta doença. Determina mortalidade variando entre 8 e 12% dos animais acometidos, 

principalmente em animais que não receberam tratamento adequado (BISWAS et al., 

1991; REUBEL et al., 1998a; MADIGAN e PUSTERLA, 2000; PUSTERLA et al., 2000a). 

A via de transmissão da doença não está totalmente definida, por não haver evidências 

de vetores artrópodes como o carrapato. Devido ao fato, tem-se associado à doença a 

ambientes à beira de rios e outros habitats aquáticos. (REUBEL et al., 1998a; 

MADIGAN; PUSTERLA, 2000a). FEP tem sido confirmada sorologicamente utilizando 

teste de imunofluorescência indireta e por PCR (polymerase chain reaction). Alguns 

autores têm identificado o DNA da erlíquia em caramujos de lagos no Norte da 

Califórnia a partir de teste com PCR. (MADIGAN; PUSTERLA, 2000; PUSTERLA et al., 

2000a). O diagnóstico de FEP é efetuado a partir de presença de sinais clínicos típicos, 

sazonalidade (entre maio e novembro) e distribuição geográfica da doença. O 

diagnóstico definitivo tem sido baseado em isolamento ou detecção do agente no 

sangue ou nas fezes do animal suspeito. Utiliza-se a técnica de imunofluorescência 

indireta, isolamento do agente em cultura de células, e mais recentemente, a utilização 

de PCR específico para E.risticii, que tem facilitado o diagnóstico de FEP, pois o PCR 

convencional, além de necessitar de um tempo maior para realização, também está 

propenso a contaminação. (BARLOUGH et al., 1997; MADIGAN; PUSTERLA, 2000; 

PUSTERLA et al., 2000a) 

 A erliquiose granulocítica eqüina (EGE) é uma doença ricketsial eqüina, que 

acomete também burros, cães, lhamas, roedores e humanos (conhecida como 

erliquiose granulocítica humana – HGE) (MERCK VETERINARY EDITION, 2003), 

reportada em 1960 no Norte da Califórnia, EUA, tendo como agente causador, a 

Ehrlichia equi (também conhecida como Anaplasma phagocytophilum), descrita como 

bactéria gram-negativa, com tropismo por neutrófilos e eosinófilos sanguíneos. Nas 

manifestações clinicas incluem-se: febre, letargia, anorexia, edema, ataxia, relutância 

ao se mover, hemorragias petequiais, e laboratorialmente se caracteriza por anemia, 

leucopenia e corpúsculos de inclusão (formações pleomórficas azul-acinzentadas para 
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preto-azuladas) encontrados nos neutrófilos ou nos eosinófilos. (BARLOUGH et al., 

1996; REUBEL et al., 1998b; RIKIHASA, 2000; MADIGAN; PUSTERLA, 2000a; 

BERMANN et al., 2002). As inclusões aparecem somente em 30 a 40% dos neutrófilos 

circulantes, 3 a 4 dias após a infecção (MERCK VETERINARY EDITION, 2003). O vetor 

da EGE é o carrapato Ixodes spp, sendo o principal o Ixodes pacificus. A doença tem 

sido diagnosticada com freqüência nos Estados Unidos e em países do norte da 

Europa, no Canadá e no Brasil, em menor número. (BARLOUGH et al., 1995; REUBEL 

et al.,1998b; MADIGAN e PUSTERLA, 2000a; BERMANN et al.,2002;  BARCELOS et 

al., 2006)  

Animais domésticos, como eqüinos, asnos,  cachorros e gatos podem ser 

considerados reservatórios de Anaplasma phagocytophilum, assim como ruminantes e 

humanos (TORINA et al., 2008). 

Hilton et al. (2008) descreveram um caso de anaplasmose por Anaplasma 

phagocytophilum em eqüino, diagnosticado pela técnica de PCR, apresentando uma 

variedade de sinais clínicos como febre, petéquias, edema, icterícia, inclusive orquite e 

decúbito, ocasionado por miodegeneração (rabdomiolise) devido a infecção pelo 

agente.  

Complicações podem ser incluídas no quadro de anaplasmose, como abortos, 

espermiogênese alterada por vários meses (STUEN, 2007). 

Morte de equinos associada com Anaplasma phagocytophilum é rara, mas 

Franzén et al. (2007) relataram um caso em eqüino experimentalmente infectado, no 

qual descreveram que seqüelas da doença como imunossupressão levaram a infecções 

secundárias simultâneas com outros agentes e traumas decorrentes por ataxia causada 

pela doença aguda, ocasionaram a morte do animal.  

Estudo realizado com dois grupos de animais, um grupo com sintomatologia e 

outro sem sintomatologia para anaplasmose, mostrou que 17,03% (23/135) dos animais 

sem sintomatologia desafiados ao teste de ELISA apresentaram anticorpos para o 

agente, enquanto somente 13,03% (2/15) dos animais com sintomatologia 

apresentaram anticorpos para o agente (PASSAMONTI et al., 2008). 

Análise recente da seqüência genética 16S rRNA do DNA revelou que no 

máximo, três bases são diferentes entre E.equi e E.phagocytophila, descritos como 
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agente causador de doença em ruminantes, ovinos e caprinos na Europa, sendo 

recentemente ilucidada, a similaridade genética ao  agente da Erliquiose granulocítica 

humana (EGH) (RIKIHASA, 2000). 

Franzén et al. (2005) relataram, em estudo com eqüinos infectados 

experimentalmente com Anaplasma phagocytophilum, que eqüinos com 5 dias de 

infecção, já apresentavam o teste de PCR positivo, e que todos animais  se mostraram 

positivos ao teste, 2 a 3 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos. Relataram 

também que esses animais, 4 a 7  dias antes do aparecimento de inclusões  

encontradas nos neutrofilos,  já mostravam-se positivos ao teste de PCR para 

A.phagocytophilum.  

O diagnóstico tem sido confirmado a partir dos sinais clínicos, anormalidades 

hematológicas e a observação de corpúsculos de inclusão. A erliquiose granulocítica 

eqüina (EGE) também pode ser diagnosticada, segundo Mutani e Kaminjolo (2001), a 

partir de cultura celular de granulócitos, prova que tem se mostrado mais eficiente para 

diagnóstico de erliquiose quando comparado a tradicional visualização microscópica de 

esfregaço de sangue para detecção de erlíquia.   

Imunologicamente, os animais infectados desenvolvem anticorpos detectáveis 

por IFA (imunofluorescência), e leucócitos dos animais infectados apresentam inibição 

quando misturados ao antígeno E.equi (RIKIHASA, 2000). Os anticorpos maternos 

protegem os potros da doença por até 2 meses, mas não do estabelecimento da 

infecção (NYINDO et al., 1978). 

Uma alternativa para diagnóstico de EGE tem sido o uso de teste de 

imunofluorescência indireta e recentemente, o uso de PCR (polymerase chain reaction), 

possuindo este, uma maior eficácia, comparada aos demais métodos de diagnóstico 

para a enfermidade em questão (BARLOUGH et al., 1995; REUBEL et al., 1998b; 

MADIGAN; PUSTERLA, 2000a; BERMANN et al., 2002; MERCK VETERINARY 

EDITION, 2003). 

Trapp et al. (2006) relataram em estudo realizado em Hospital veterinário, em 

Londrina, Paraná, a ocorrência de co-infecção de Babesia vogeli e Erliquia canis, em 6 

dos 18 cães avaliados, que apresentaram sinais clínicos neurológicos, possivelmente 

devido a co-infecção. 
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A coexistência de anaplasmose granulocítica, borreliose e babesiose em 

humanos foi descrita num estudo realizado por Szpakowicz et al., em 2004, que relata 

casos de coinfecção em humanos, sendo o diagnóstico feito por PCR (polymerase 

chain reaction). Esses autores descrevem que foram avaliados 96 pacientes infectados 

ou suspeitos para borreliose e que ao exame de PCR, dez demonstraram ser positivos 

para Anaplasmose phagocytophilum, assintomaticamente, enquanto para B.burgdorferi, 

estes apresentavam sinais clínicos. 

Segundo estudo epidemiológico realizado por Cringoli et al. em 2002, na região 

sul da Itália, 86,4% dos bovinos avaliados apresentaram tanto Babesia bigemina como 

Anaplasma marginale, ao teste de ELISA, o que coloca em risco os animais importados 

de áreas livres dessas doenças tais regiões. 

Devido a relatos sobre a ocorrência de coinfecção de babesiose e anaplasmose 

nas espécies descritas anteriormente, é de grande importância ter conhecimento se 

esta coinfecção pode estar acontecem em equinos  no Estado de São Paulo. 
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3 OBJETIVOS 
 
 

O delineamento da pesquisa em questão objetivou investigar e diagnosticar 

doença concomitante babesiose (por Babesia equi ou Theileria equi) e Erliquiose (por 

Erliquia equi ou Anaplasma phagocytophilum), no Estado de São Paulo, em rebanhos 

equinos, utilizando as técnicas de Nested PCR (nested polymerase chain reaction – 

reação em cadeia pela polimerase para diagnóstico de T. equi e A. phagocytophilum) e 

c-ELISA (competitive enzyme-linked immunosorbent assay para diagnóstico de T. equi) 

ou ELISA indireto (para diagnóstico de A. phagocytophilum ) comparando entre si, seus 

resultados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
4.1 AMOSTRAS 

 
 

Foram colhidas amostras de sangue de eqüinos (suspeitos ou não para 

erliquiose e/ou babesiose), independente de idade, sexo, raça e manejo, atendidos no 

Hospital Veterinário do Setor de eqüinos da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (82 amostras), e de animais provenientes de 

propriedades localizadas no Estado de São Paulo (168 amostras), para realização de 

teste de Nested  PCR  para ambas enfermidades, c-ELISA para diagnóstico de T. equi 

e ELISA indireto para diagnóstico de A. phagocytophilum, totalizando 250 amostras de 

sangue. 
As amostras foram obtidas através de punção da veia jugular, por sistema 

vacuntainer®1, em tubo siliconizado, estéril, com EDTA, para obtenção de sangue total 

e , tubo siliconizado, estéril, sem anticoagulante, para obtenção de soro.   

Primeiramente, foi realizado um exame direto do sangue (esfregaço sanguíneo, 

corado com corante de Rosenfeld2) para verificar a presença de corpúsculos de 

inclusão em neutrófilos e/ou eosinófilos (para diagnóstico de erliquiose), ou a presença 

do parasito no interior do eritrócito (para diagnóstico de babesiose).   

O sangue total obtido foi acondicionado em microtubos3 (com capacidade para 

1,5 ml) previamente identificados, e armazenados em freezer - 70ºC, para posterior 

processamento e realização de extração de DNA e realização de Nested PCR. 

O material para obtenção de soro eqüino foi obtido após centrifugação4 à 

8.000rpm por 5 minutos acondicionado em microtubos5 (com capacidade para 1,5 ml) 

previamente identificados, e armazenados em freezer - 70ºC, para posterior desafio em 

teste de ELISA competitivo (c-ELISA) ou ELISA indireto. 

                                                 
1Sistema vacutainer® – Becton Dikinson 
2 Giensa em pó (0,97g), May Grunwald (0,53g) e Metanol p.a  q.s.q (1000ml). (BIRGEL et al, 1982) 
3 Microtubos livres de DNA e RNA, marca Axygen. 
4 Centrífuga para tubos, Modelo Combate, Marca CELM. 
5 Marca Axygen  
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4.2 TÉCNICA DE NESTED PCR (POLYMERASE CHAIN REATION – REAÇÃO EM 

CADEIA POLIMERASE) 

 
A técnica de Nested PCR consistiu em: extração do DNA da amostra, PCR – 

Reação em cadeia de polimerase (amplificação do DNA no Termociclador), 

amplificação do DNA obtido no PCR, eletroforese, leitura do gel no Trans-iluminador. 

O protocolo utilizado para diagnóstico de Theileria equi foi descrito por 

Nicolaiewsky et al. (2001) com modificações, e para Anaplasma phagocytophilum, foi 

utilizado o protocolo descrito por Massung et al. (1998) com modificações, conforme 

descritas a seguir. 

 

 

4.2.1 Extração do DNA a partir de amostras de sangue total 
 
 

A extração do DNA foi realizada a partir da amostra de sangue total com EDTA, 

utilizando o KIT de extração QIAmp Blood Mini Kit - QIAGEN®, seguindo as 

recomendações do próprio KIT. 

Uma alíquota de 200µl de sangue total de cada amostra foi adicionada a 20µl de 

proteínase e 200 µl de Buffer AL (tampão de lise) e homogeneizadas em vórtex6 por 15 

segundos. Foram incubadas por 10 minutos à temperatura de 56ºC em banho-seco7. 

Após incubação, o material foi adicionado a 200µl de Etanol a 96% e homogeneizado 

em vórtex por 15 segundos. Por 30 segundos, o material obtido foi centrifugado a 8.000 

rpm à 20ºC em centrífuga Marca Eppendorf®8. O conteúdo foi transferido para Spin 

colum9 e centrifugado a 8.000 rpm por 3 minutos à 20ºC. Dispensado o filtrado e 

transferida a rede de sílica para um tubo coletor10, houve centrifugação do material à 

8.000 rpm por 1 minuto à 20ºC. Adicionou-se 500µl de Buffer AW111 (primeira solução 

de lavagem) ao material e centrifugado à 8.000 rpm por 1 minuto à 20ºC. Descartado o 
                                                 
6 Vórtex – agitador de tubos AP56, Marca Phoenix 
7 Banho-seco Type 17600, Dri-Bath, Marca Barnstead (Termolyne) 
8 Centrífuga para microtubos - Centrifuge 5417R, marca Eppendorf 
9 Microtubo contendo filtro de sílica (parte integrante do KIT de extração de DNA, marca Qiagen); 
10 Tubo coletor integrante do KIT de extração de DNA, marca Qiagen. 
11  Solução de lavagem  integrante no KIT de extração de DNA, Marca Qiagen; 
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filtrado, a rede de sílica foi transferida a outro tubo coletor e adicionado a 500µl de 

Buffer AW212. Após centrifugação à 14.000 rpm por 3 minutos, foi descartado o filtrado 

e novamente centrifugado à 14.000 rpm por 1 minuto. Descartado o filtrado, a rede de 

sílica foi transferida para um microtubo com capacidade de 1,5 ml, e adicionado 200 µl 

de Buffer AE 13. Após incubação em temperatura ambiente por 5 minutos, houve a 

centrifugação do material à 8.000 rpm por 1 minuto à 20°C e transferência do conteúdo 

para microtubo14 com capacidade de 0,5ml. 

O DNA extraído acondicionado em microtubo de 0,5 ml foi armazenado em 

freezer à - 20°C até a realização do teste diagnóstico de Nested PCR. 

 

  

4.2.2 Reação em Cadeia Polimerase (PCR) – Amplificação do DNA da amostra 
 
 

A reação em cadeia polimerase é uma técnica de biologia molecular que permite 

a replicação in vitro do DNA, na qual ocorre a amplificação de material genético, 

permitindo a detecção de agentes. O processo de amplificação decorre de 3 (três) 

passos: desnaturação inicial, anelamento ou hibridização, e extensão final. (ROCHE, 

2009) 

A desnaturação inicial ou desnaturação térmica ocorre em altas temperaturas, 

promovendo a abertura da dupla fita de DNA, ligada por pontes de nitrogênio, expondo 

os nucleotídeos. Após a desnaturação, ocorre o anelamento, que conciste na ligação 

dos primers (ou iniciadores) em sequências-alvo, para dar início a sequência 

complementar. E finalmente, a fase da extensão final, no qual ocorre a replicação da 

sequência complementar, com o auxílio da Taq polimerase, com função de posicionar 

corretamente os nucleotídeos (dNTPs) na fita de DNA correspondente (ROCHE, 2009). 

 

 

 

                                                 
12 Solução de lavagem integrante no KIT de extração de DNA, Marca Qiagen; 
13 Solução de Tampão de diluição integrante no KIT de extração de DNA, Marca Qiagen. 
14 Microtubo livre de DNA e RNA, Marca Axygen. 
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4.2.2.1 Protocolo de reação de amplificação de Theileria equi 

 

 

Os protocolos de reação de amplificação para realização da PCR e da Nested 

PCR para Theileria equi foram realizadas em volume total de 25,0 µl, sendo utilizados 

1,0 µl de cada amostra de DNA para reação de PCR e 1,0µl de cada amostra de DNA 

amplificado no PCR para Nested PCR, segundo descrição no quadro 1 a seguir: 

 
Reagentes Volumes por amostra 

Água ultrapura 15,6 µl 

Buffer 10x 2,5 µl 

dNTP 2,5 µl 

Mgcl2** 0,75 µl 

Primer – Fa 1,25 µl 

Primer – Rb 1,25 µl 

Taq DNA polimerase (Platinum®) 0,15 µl 

Volume total 24,0 µl de mix 
 
 

 

 

A água ultrapura utilizada nas reações de amplificação foi obtida através do 

Sistema de purificação de água15 e autoclavada16 para descartar qualquer possível 

contaminação e os reagentes utilizados foram 10X PCR RXN Buffer (200 mM Tris-HCL 

(pH 8,4), 500 mM KCL), Mgcl2 (50 mM)  e  Platinum Taq DNA polimerase (Invitrogen®).  

O dNTP (200µM de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP))17 foi preparado em 

laboratório especial  para realização de PCR, em fluxo Laminar18, previamente 

descontaminado com luz ultravioleta (por 15 minutos) 

Os primers utilizados na reação de amplificação de PCR (primers externos) e 

Nested PCR (primers internos) para Theileria equi estão descritos no quadro 2 abaixo, 

segundo Nicolaiewsky et al. (2001): 
                                                 
15 Sistema de Purificação de água – Modelo: MilliQ academia (Q-Gard®), Marca: Millipore. 
16 Autoclave vertical – Phoenix – Equipamentos Cientificos 
17 100 mM dNTP set (PCR grade), Marca Invitrogen® - Lote: 519801 
18 Marca Trox® Technik, Série: 1871 

a forward,  b reverse;  **  co-fator da Taq DNA polimerase 
Quadro 1 -  Reagentes utilizados na reação de amplificação para realização da 

PCR e  Nested PCR para Theileria equi  
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Primers*  

EMAE – F 5´ - CCGCCCTTCACTCGTTCTCAA – 3´ Externos 

(produto – 396pb) EMAE – R 5´- TCTCGGCGGCATCCTTGACCTC – 3´

EMAI – F 5´- CCGTCTCCGTTGACTTGGCCG – 3 Internos 

(produto – 102pb) EMAI – R 5´- GGACGCGCTTGCCTGGAGCCT – 3´
*consultados no Genbank19  

 

 
A amostra do controle positivo20 para Theileria equi foi manejada igualmente as 

amostras a serem estudadas no teste, sendo utilizado 1,0 µl da amostra na reação. 

 

 

4.2.2.2 Protocolo de reação de amplificação para Anaplasma phagocytophilum 

 

 

Os protocolos de reação de amplificação para realização da PCR e de Nested 

PCR para Anaplasma phagocytophilum foram realizadas num volume total de 25,0 µl 

cada, sendo utilizados 1,0 µl de cada amostra de DNA para reação de PCR e 1,0µl de 

cada amostra de DNA amplificado no PCR para Nested PCR, segundo descrição no 

quadro 3 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
20 Amostra do controle positivo para T.equi foi adquirida a partir do diagnóstico no Nested PCR realizado no 
Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de Patologia Veterinária da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), campus Jaboticabal. 

Quadro 2: Primers utilizados na reação de amplificação de PCR (primers externos) e Nested PCR (primers 
internos) para Theileria equi 
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Reagentes Volumes por amostra 

Água ultrapura 17,625µl 

Buffer 10x 2,5µl 

dNTP 2,0µl 

Mgcl2 0,75µl 

Primer - F 0,5µl 

Primer - R 0,5µl 

Taq DNA polimerase (Platinum®) 0,125µl 

Volume total 24,0 µl de mix 

 

 

 

A amostra do controle positivo21 para Anaplasma phagocytophilum foi manejada 

igualmente as amostras a serem estudadas no teste, sendo utilizado 1,0 µl da amostra 

na reação. 

A água ultrapura e os reagentes (10X PCR RXN Buffer, Mgcl2 e  Taq platinum e 

dNTP (Invitrogen®)), utilizados para realização da reação de PCR e Nested PCR para 

Anaplasma phagocytophilum foram manejados e preparados igualmente, como 

descritos para realização da reação para Theileria equi.  

Os primer utilizados na reação de amplificação de PCR (primers externos) e 

Nested PCR (primers internos) para Anaplasma phagocytophilum estão descritos no 

quadro 4 abaixo, segundo Massung et al. (1998): 

 

Primers*  

gE3a  5´- CACATGCAAGTCGAACGGATTATTC- 3 Externos 

(produto – 936pb) gE10R 5´- TTCCGTTAAGAAGGATCTAATCTCC – 3´

gE2 5´- GGCAGTATTAAAAGCAGCTCCAGG – 3´ Internos 

(produto – 546pb) gE9f 5´- AACGGATTATTCTTTATAGCTTGCT – 3´ 

* consultados no Genbank 

 
 

                                                 
21 Amostra do controle positivo para Anaplama phagocytophilum foi gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Steve 
Dumler, do John Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA. 

a forward,  b reverse 
 
Quadro 3: Reagentes utilizados na reação de amplificação para realização da   

PCR e  Nested PCR para Anaplasma phagocytophilum 

Quadro 4 - Primers utilizados na reação de amplificação de PCR (primers externos) e Nested PCR (primers  
internos)para Anaplasma phagocytophilum 
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4.2.3 Ciclos de amplificação 
 
 

Os ciclos de amplificação foram realizados no Termociclador Mastercycler 

gradiente, Marca Eppendorf®. 

 

 

4.2.3.1 Theileria equi 

 

 
4.2.3.1.1 PCR - reação em cadeia polimerase 

 

 

As condições de amplificação para realização da PCR estão descritas no quadro 

5 abaixo: 

 
Processo Número de ciclos Temperatura Tempo 

Desnaturação inicial 1 94ºC 4 minutos 

94ºC 30 segundos 

60ºC 30 segundos Anelamento 40 

72ºC 30 segundos 

Extensão final 1 72ºC 4 minutos 

 

 

 

4.2.3.1.2 Nested PCR  

 
 
As condições de amplificação para Theileria equi estão descritas no quadro 6 a 

seguir: 

 

 

Quadro 5 - Condições de amplificação, número de ciclos, temperaturas e tempo, para 
realização de PCR para Theileria equi  
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Processo Número de ciclos Temperatura Tempo 

Desnaturação inicial 1 94ºC 4 minutos 

94ºC 30 segundos 

60ºC 30 segundos Anelamento 35 

72ºC 30 segundos 

Extensão final 1 72ºC 5 minutos 

 

 

 
4.2.3.2 PCR e Nested PCR para Anaplasma phagocytophilum 

 

 

As condições de amplificação para PCR e para Nested PCR para Anaplasma 

phagocytophilum estão descritas num mesmo quadro (quadro 7), por serem iguais, 

como visto a seguir: 

 
Processo Número de ciclos Temperatura Tempo 

Desnaturação inicial 1 94ºC 5 minutos 

94ºC 30 segundos 

55ºC 30 segundos Anelamento 40 

72ºC 1 minuto 

Extensão final 1 72ºC 5 minutos 

 

 

 

4.2.4 Eletroforese 
 
Para realização da eletroforese horizontal, foi realizada a preparação do gel de 

corrida, gel de agarose (Ultrapure® agarose, Invitrogen® - cat: 15510-027) a 2%, que 

consistiu em 100 ml de tampão TBE 0,5X (5,4 g de Tris-base, 2,75g de Ácido Bórico, 

2,0 ml EDTA a 0,5M (pH 8,0)), adicionada a 2g de agarose. A solução foi 

Quadro 6 - Condições de amplificação (número de ciclos, temperaturas e tempo) para 
realização de Nested PCR para Theileria equi  

Quadro 7 - Condições de amplificação (número de ciclos, temperaturas e tempo) para 
realização de PCR e Nested PCR para Anaplasma phagocytophilum  
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homogeneizada e colocada em aparelho microondas22 por 1 minuto, para que 

ocorresse a dissolução total da agarose. Após dissolução total, houve a mensuração da 

temperatura, até atingir 55°C. Ao gel, ainda liquido, foi adicionado Sybr safe23 (corante 

de DNA no gel), na proporção de 1µl para cada 10 ml de gel.  Após solidificação do gel 

e adição de tampão TBE 0,5X, 10 µl de cada amostra foi adicionado a 2µl de Blue 

Juice24 (corante de DNA na amostra) e colocadas nos poços do gel. Para determinação 

do tamanho dos produtos de amplificação, foi utilizado como marcador de peso 

molecular, 5µl de 100pb ladder25 (Invitrogen®) diluído e realizada a corrida eletroforética 

a 100v por 30 minutos (aproximadamente) em cuba horizontal26 . 

 

 

4.2.5 Leitura do gel no Transiluminador 
 
 
Os produtos da Nested PCR foram visualizados em transiluminador de luz 

ultravioleta27 e as imagens armazenadas. 

 

 
4.3 TÉCNICA DE C - ELISA (COMPETITIVE ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT 

ASSAY) PARA DIAGNÓSTICO DE BABESIOSE. 

 

 

A técnica de ELISA competitivo dá-se pelo princípio de bloqueio da atividade de 

uma enzima previamente marcada, na qual amostras suspeitas (com ou sem anticorpos 

específicos) são desafiadas em um recipiente com antígenos específicos. Caso essas 

amostras possuam anticorpos, estes irão ligar-se aos antígenos, bloqueando estes 

                                                 
22 Microondas, Modelo Instant action, Marca Sharp. 
23 Sybr® Safe DNA gel Stain (10X concentrate in DMSO) – S33102, Lot: 562411. 
24 10x Blue Juice – gel Loading Buffer, Invitrogen®, Lot: 417673 
25 Diluição do Ladder: 10µl de Ladder, 10µl de Blue Juice 10%, 80µl de TE (10nM Tris Cl (pH 8,0),     1mM EDTA 

(pH 8,0)) 
26 Cuba: Horizon® 58, Life technologies (Gibco BRL horizontal gel Electrophoresis Apparatus) 
27 Sistema de documentação de gel (transiluminador) Gene flash (Syngene Bio Imaging) 
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epítopos, inibindo a ligação das enzimas-marcadas. Quanto mais anticorpos presentes 

na amostra testada, menor será a coloração da reação. (IDEXX Laboratories, 2009) 

Para diagnóstico de babesiose por Theileria equi foi utilizado Kit c - ELISA 

(ELISA competitive) específico28. 

 

 

4.4 TÉCNICA DE ELISA INDIRETO PARA DIAGNÓSTICO DE ANAPLASMOSE. 

 

 

A técnica de ELISA indireto dá-se pelo princípio do anticorpo da amostra ser 

envolvido entre o antígeno que reveste a placa experimental e uma enzima-marcada. A 

adição de uma enzima reagente substrato-cromogênica promove uma cor ao ligar-se 

ao conjugado antígeno-anticorpo. A coloração produzida na reação é diretamente 

proporcional a quantidade de anticorpos presentes na amostra suspeita. (IDEXX 

Laboratories, 2009) 

 

Para diagnóstico de Anaplasmose por Anaplasma phagocytophilum foi utilizado 

Kit ELISA indireto específico29, validado por Chandrashekar et al. (2008) para soro 

eqüino. 
 

                                          
             

                                                 
28 VRMD, Inc. (http://www.vmrd.com/products/testkits/detail.aspx?CATNO=274-2)  
29 SNAP 4DX® (IDEXX - http://www.idexx.com/animalhealth/testkits/4dx )  

Figura 1 - Imagem ilustrativa do KIT 
SNAP 4DX® (IDEXX) 

Figura 2 - Imagem ilustrativa do 
conjugado do KIT SNAP 
4DX® (IDEXX)



 46

5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 
 

Foram avaliadas as percentagens obtidas entre os positivos e negativos para 

Erliquiose eqüina por Erlichia equi (Anaplasma phagocytophilum) e Babesiose por 

Theileria equi comparando com os resultados observados no esfregaço sangüíneo e no 

teste de Nested PCR e c – ELISA ou ELISA indireto, entre si. 
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6 RESULTADOS  
 
 

Os resultados dos testes das 250 amostras analisadas tanto para Theileria equi 

como para Anaplasma phagocytophilum estão apresentados em forma de tabelas e 

quadros, divididos por método de análise utilizada e também estão dispostos no 

apêndice A (resultados individuais). 

 

 

6.1 Esfregaço sanguíneo – Pesquisa de hemoparasitas 
 
 

Os resultados das análises dos esfregaços sanguíneos para pesquisa de 

hemoparasitas para detecção de Theileria equi no interior dos eritrócitos demonstraram 

que 96 (38,4%) das amostras avaliadas apresentaram resultado positivo e 154 (61,6%) 

das amostras se mostraram negativas, totalizando 250 (100%) amostras, enquanto das 

amostras avaliadas para detecção de Anaplasma phagocytophilum, 100%, ou 250 

amostras, apresentaram resultado negativo, não sendo observado a presença de 

mórula no interior de neutrófilos ou eosinófilos, como apresentado na tabela 1, e 

gráficos 1 e 2. 

 

 

Tabela 1 - Distribuição de amostras positivas e negativas na pesquisa de Theileria equi 
e Anaplasma phagocytophilum, em esfregaços sanguíneos (exame direto do sangue), 
em rebanho eqüino, Estado de São Paulo - 2009 
 

 

Theileria equi Anaplasma 
phagocytophilum N° de amostras 

analisadas Positivo Negativo Positivo Negativo 

250 96 154 0 250 

100% 38,4% 61,6% 0% 100% 
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Theileria equi

38,4%

61,6%

positivas negativas
 

Gráfico 1 - Representação da distribuição de amostras positivas e negativas na pesquisa 
de Theileria equi em esfregaços sanguíneos (exame direto do sangue), em 
rebanho eqüino, Estado de São Paulo - 2009 

 

 

 

 

 

Anaplasma phagocytophilum

100%

0%

positivas negativas
 

 
Gráfico 2 - Representação da distribuição de amostras positivas e negativas para 

Anaplasma phagocytophilum em esfregaços sanguíneos (exame direto do 
sangue), em amostras de sangue total equino, Estado de São Paulo -
2009 

 
 
 



 49

6.2  ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO 

 

 

6.1.1 Competitivo (c-ELISA para Theileria equi) 
 
 

Os resultados do Ensaio imunoenzimático competitivo (c-ELISA) para detecção de 

anticorpos para Theileria equi demonstraram que 115 (46%) das amostras avaliadas 

apresentaram resultado positivo e 135 (54%) das amostras se mostraram negativas, 

totalizando 250 (100%) amostras, como apresentado na tabela 2 e no gráfico 3.  

 
Tabela 2 - Distribuição de amostras positivas e negativas na pesquisa de 

anticorpos para Theileria equi, em ensaio imunoenzimático 
competitivo30 (c-ELISA) em amostras de soro equino, Estado de 
São Paulo - 2009 

 

Theileria equi N° de amostras 
analisadas Positivo Negativo 

250 115 135 

100% 46% 54% 

 
 
 
 

                                                 
30 VRMD, Inc. (http://www.vmrd.com/products/testkits/detail.aspx?CATNO=274-2) 
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Theileria equi

46%

54%

positivas negativas

 
Gráfico 3 - Representação da distribuição de amostras positivas e negativas em ensaio 

imunoenzimático competitivo (c-ELISA) para Theileria equi em amostras de 
soro equino, Estado de São Paulo - 2009 

 
 

6.1.2 Indireto (SNAP 4DX® para Anaplasma phagocytophilum) 
 
 

Os resultados do Ensaio imunoenzimático indireto (i-ELISA) para detecção de 

anticorpos para Anaplasma phagocytophilum demonstraram que 7 (3%) das amostras 

avaliadas apresentaram resultado positivo e 243 (97%) das amostras se mostraram 

negativa, totalizando 250 (100%) amostras, como apresentado na tabela 3 e no gráfico 

4.  

 
 

Tabela 3 - Distribuição de amostras positivas e negativas na pesquisa de 
anticorpos para Anaplasma phagocytophilum, em ensaio 
imunoenzimático indireto (iELISA) através de SNAP 4DX® 
(IDEXX®) em amostras de soro equino, no Estado de São Paulo, 
2009. 

 

Anaplasma phagocytophilum N° de amostras  
analisadas Positivo Negativo 

250 7 243 

100% 3% 97% 
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Anaplasma phagocytophilum

3%

97%

positiva negativa
 

Gráfico 4 - Representação da distribuição de amostras positivas e negativas em ensaio 
imunoenzimático indireto (i-ELISA – SNAP 4DX®31) para Anaplasma 
phagocytophilum em amostras de soro equino, Estado de São Paulo - 
2009. 

 

 Uma das amostras testadas para Anaplasma phagocytophilum através do SNAP 

4DX®, apresentou positividade com a mesma intensidade de cor que o controle positivo 

do teste, como mostra na figura 4, comparada à figura 3. 

 As demais 6 amostras que apresentaram positividade para Anaplasma 

phagocytophilum,  mostraram  fraca intensidade de coloração quando comparada a do 

controle positivo do teste e 9 amostras (9/250) apresentaram positividade para Erlichia 

canis, sugerindo a presença de anticorpos para o agente, exemplificado na figura 5. 

 

 

 
 

                                                 
31 IDEXX® - http://www.idexx.com/animalhealth/testkits/4dx 

Figura 3 - Interpretação de resultados do Kit de teste SNAP 4DX® 
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Figura 4 - Imagem fotográfica de amostra positiva para 

Anaplasma phagocytophilum no SNAP 4DX®, 
com intensidade de cor semelhante ao controle 
positivo do teste 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Imagem fotográfica de amostra positiva para 

Erliquia canis no SNAP 4DX®, com 
intensidade de cor inferior ao controle positivo 
do teste 

 
 
 

 
◄ positividade para Anaplasma    
phagocytophilum 

positividade para Erliquia canis  ►     
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6.2 NESTED PCR 

 

 
6.2.1 Theileria equi 

 

 

Os resultados do Nested PCR para detecção Theileria equi demonstraram que 90 

(36%) das amostras avaliadas apresentaram resultado positivo e 160 (64%) das 

amostras se mostraram negativas, totalizando 250 (100%) amostras, como apresentado 

na Tabela 4, no gráfico 5 e exemplificado em figura 6. 

 

 
Tabela 4 - Distribuição de amostras positivas e negativas ao teste de Nested 

PCR para Theileria equi de sangue total eqüino, São Paulo - 2009 
 

Theileria  equi 
N° de amostras  

analisadas Positivo Negativo 

250 90 160 

100% 36% 64% 

 

 

Theileria equi 

36%

64%

positivas negativas

 
Gráfico 5 - Representação da distribuição de amostras positivas e negativas em Nested 

PCR para Theileria equi de sangue total equino, no Estado de São Paulo, 
2009. 
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As amostras que demonstraram ser positivas apresentaram, após a reação de 

amplificação e leitura em gel de agarose, banda visível na altura de 102 pares de bases 

(NICOLAIEWSKY et al., 2001), concordando com o controle positivo para o agente em 

questão, como indicado  o exemplo,  na figura 6. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 102pb 

A,B,C,D e F, G - K: amostras positivas; E – amostra negativa, L 
(ladder): marcador de peso molecular, CN: controle negativo; CP: 
controle positivo. 
 
Figura 6 -  Eletroforese em gel de agarose 2% com Sybr safe®. 

Produtos amplificados com tamanho de 102pb (pares de 
bases) obtidos com oligonucleotídeos iniciadores 
(primers). 

A     B      C      D      E     F       L      G    CN    H      I      J       L      CP 
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6.2.2 Anaplasma phagocytophilum 
 

 
Os resultados do Nested PCR para detecção Anaplasma phagocytophilum 

demonstraram que 250 (100%) das amostras avaliadas apresentaram resultado 

negativo, como mostrado na tabela 5 e gráfico 6, a seguir. 

 

Tabela 5 - Distribuição de amostras positivas e negativas ao teste de Nested PCR para 
Anaplasma phagocytophilum de sangue total eqüino - São Paulo - 2009 

 
Anaplasma 

phagocytophilum N° de amostras  
analisadas Positivo Negativo 

250 0 250 

100% 0% 100% 

 
 
 
 
 
 

Anaplasma phagocytophilum

100%

0%

positivas negativas
 

Gráfico 6 - Representação da distribuição de amostras positivas e negativas em Nested 
PCR para Anaplasma phagocytophilum de sangue total equino, Estado de 
São Paulo - 2009 
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As amostras testadas não produziram, após a reação de amplificação e leitura em 

gel de agarose, banda visível na altura de 546 pares de bases (MASSUNG et al,1998) 

concordando com o controle positivo para o agente em questão, como indicado na 

figura 7. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← 546 bp 

CN      1       2       3         4      5         L      CP 

Amostras 1 a 5: amostras negativas; L (ladder): marcador de peso 
molecular, CN: controle negativo; CP: controle positivo. 
 
Figura 7 -  Eletroforese em gel de agarose 2% com Sybr safe®.   

Produtos amplificados com tamanho de 546pb (pares 
de bases) obtidos com oligonucleotídeos iniciadores 
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7 DISCUSSÃO 
 
 

As hemoparasitoses, principalmente babesioses (por Babesia caballi e Theileria 

equi (Babesia equi)) e erliquioses (por Neoricketsia risticci e Anaplasma 

phagocytophilum (Erliquia equi)) (BARROS et al., 2005), são enfermidades sanguíneas 

de grande importância na Medicina Veterinária, acometendo várias espécies animais 

principalmente eqüinos, podendo acometer também humanos (MUNDIM et al, 2008), 

são endêmicas em muitas regiões do mundo e apresentam alta prevalência (Babesia 

caballi e Theileria equi (Babesia equi)) e erliquioses (por Neoricketsia risticci ) em 

muitas áreas no território brasileiro (TEGLAS et al., 2005). 

Anaplasmose granulocítica equina, por Anaplasma phagocytophilum, foi 

reportada pela primeira vez nos EUA em 1969, a partir de então, há relatos em outros 

paises como: Suíça, Suécia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Holanda, 

(BUTLER et al, 2008), havendo somente um relato de caso da enfermidade no Brasil, 

na região serrana do Rio de Janeiro (BARCELOS et al, 2006). 

 Em rebanhos equínos, esses parasitas, Babesia sp e Anaplasma sp, promovem 

consideráveis perdas, quanto à saúde animal com gastos relacionados a tratamento, 

manutenção destes animais, como no comércio eqüestre, prejudicando o treinamento e 

acondicionamento de importantes e valiosos animais para competição (FRIEDHOFF, 

1988). 

Segundo pesquisa realizada no Brasil em 2007 por Heim et al., infecções por 

Babesia caballi e Theileria equi possuem ampla distribuição no país, visto a grande 

porcentagem de animais positivos. Nesse trabalho, os autores estudaram 487 

amostras, e obtiveram 43,9% de positividade para T.equi e 47,4% para B.caballi, 

utilizando a técnica de imunofluorêscencia, sendo que na presente pesquisa, a 

percentagem de soropositivos no c-ELISA para T.equi foi 46% (115/250), valor 

semelhante ao autor supracitado. 

Na presente pesquisa, a ocorrência de Babesiose por Theileria equi e 

anaplasmose por Anaplasma phagocytophilum foi amplamente investigada pelo exame 
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direto (esfregaço sanguíneo), sorologia e Nested PCR nas diferentes regiões no Estado 

de São Paulo.  

Os resultados apresentados mostraram a existência de muitos animais 

portadores de Theileria equi, os quais não apresentavam sintomatologia característica 

para babesiose, podendo estes serem doentes crônicos, e que em situação de 

estresse, poderiam apresentar uma parasitemia com aparecimento de sintomas, como 

salientado por Phipps e Other (2004). 

Após análise dos resultados das diferentes técnicas para diagnóstico de Theileria 

equi, observou-se que a maior incidência de animais positivos foi demonstrada pelo 

Teste c-ELISA. Não necessariamente são animais doentes, mas sim que tiveram 

contato com o agente em alguma fase da vida, podendo ou não estar com o agente em 

seu organismo no momento da colheita, induzindo a ativação do sistema imunológico.  

Phipps e Other (2004) afirmam que após infecção inicial por babesia spp, os 

animais podem permanecer no estado de portadores do agente, sem contudo 

apresentarem manifestação clínica compatível com a mesma. No caso de infecção por 

Babesia caballi, o agente se mantém na circulação em quantidades pequenas e quando 

adequadamente tratados não mais respondem com produção de anticorpos e podem 

se mostram negativos em testes sorológicos. Quanto a T.equi, acredita-se que o agente 

permaneça no organismo animal durante toda vida deste, promovendo produção de 

anticorpos específicos que podem ser observados em reações sorológicos, 

principalmente nos testes mais sensíveis como o c-ELISA. Este fato faz com que os 

animais sejam considerados portadores quando de competições internacionais e 

exportações, visto que alguns países não permitem a entrada em seu território de 

equinos  soropositivos. 

A pesquisa de hematozoários em esfregaço sanguíneo para detecção de 

Theileria equi mostrou menor número de animais positivos (38,4% das 250 amostras 

avaliadas), quando comparado a técnica de c-ELISA (46% das 250 amostras 

avaliadas), concordando com Kerber (2009), que descreve este método como de baixa 

sensibilidade, podendo promover falso-positivos devido a artefatos de técnica ou falso-

negativos, por baixa parasitemia. Deve – se considerar que esta é uma técnica, 

rotineiramente utilizada como triagem em centros hípicos devido a sua praticidade, 
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havendo a necessidade de um profissional treinado para realização do teste, para que 

possa minimizar possíveis erros na leitura.  

A técnica de PCR tem sido amplamente utilizada e reportada na literatura, como 

método que visa à investigação do DNA do agente causador de doença na amostra 

testada, sendo considerado método direto com maior sensibilidade que a microscopia 

(BASHIRUDDIN et al., 1999). Em nossa pesquisa, 36% (90/250) das amostras 

apresentaram positividade para Theileria equi, na técnica de Nested PCR, portanto, 

esses animais portavam o agente no organismo, mesmo sendo assintomáticos. Isto 

pode indicar uma infecção antiga onde o animal já passou pelo quadro clínico ou 

infecção muito recente onde o agente está circulante, mas ainda não causou alterações 

clínicas no animal. 

O agente Anaplasma phagocytophilum, bactéria intracelular obrigatória, um dos 

causadores de anaplasmose, tem sido reportado em muitos países como determinante 

de quadros de hipertermia, depressão, inapetência, relutância ao movimento, edema de 

membros, ataxia, trombocitopenia, petéquias em mucosas, anemia e leucopenia 

(BARLOUGH et al.; 1995 BUTLER et al., 2008; CHANDRASHEKAR et al., 2008), e em 

uma citação (BERMANN et al., 2002), causador de  gastro-enterite hemorrágica. 

A Erliquia spp pode ser visualizada como corpúsculo de inclusão ou mórulas em 

leucócitos (neutrófilos e eosinófilos) e em plaquetas em esfregaços sanguíneos feitos 

de sangue total ou papa de leucócitos, liquido cefalorraquidiano, liquido sinovial, 

aspirados de medula óssea e baço. (DAGNONE et al., 2001). 

Na pesquisa de hemoparasitas, com intuito de observar a presença de  

corpúsculo de inclusão ou mórulas de Anaplasma phagocytophilum das amostras 

analisadas na presente pesquisa, não foi possível a visualização do parasito em 

neutrófilos nem eosinófilos, resultando em 100% de negatividade das 250 amostras 

estudadas. Este era um resultado esperado em função de termos trabalhado com 

animais assintomáticos e considerando que as inclusões são observadas somente em 

30 a 40% dos neutrófilos circulantes, em 3 a 4 dias após a infecção (MERCK 

VETERINARY EDITION, 2003). 

As amostras apresentaram baixa positividade pelo método ELISA indireto, 

realizado com SNAP 4DX®, havendo apenas 7 animais dos 250 testados, com a 
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presença de “possíveis” anticorpos contra A.phagocytophilum, podendo ser anticorpos 

para Anaplasma platys, como descrito por Breitschwerdt (2007), que sugeriu a 

reatividade cruzada sorológica entre anticorpos para Anaplasma phagocytophilum e 

para Anaplasma platys em cães. Devido ao resultado apresentado, essas amostras 

foram testadas utilizando a técnica de Nested PCR para Anaplasma platys  (protocolo - 

anexo A, segundo Inokuma (2002)), realizadas no Laboratório de Microbiologia e 

Imunologia do Instituto de Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

campus Botucatu, mostrando negatividade em todas essas amostras. 

Das 250 amostras testadas, 3,6% (9/250) apresentaram reatividade a Erliquia 

canis, mostrando um “fraco” positivo à reação de ELISA indireto (coloração da reação 

no teste foi mais fraca do que o controle positivo, visualizado na Figura 5, da página 

50). Segundo COHN (2003), esta pode ser uma reação cruzada de anticorpos para 

Neoricketsia risticci e Erliquia canis. Em função deste resultado, foi realizado Nested 

PCR para E.canis, segundo protocolo (em anexo B) de Bulla (2003), resultando em 

negatividade das nove amostras testadas e Nested PCR para Neoricketsia risticci, onde 

somente duas amostras, apresentaram resultado positivo, o que pode indicar que  

houve, de fato, reação cruzada com Erliquia canis no teste ELISA indireto (SNAP  

4DX®), sendo estes animais portadores de DNA de N.risticci e provavelmente de 

anticorpos para tal agente, evidenciado no teste indireto. 

Greig e Armstrong (2006) descrevem que determinações de anticorpos, como o 

ensaio imunoblot, são especie-específicas, mas reatividade cruzada com outras 

espécies pode ocorrer, tanto com o imunoblot como nos testes de Imunofluorescência e 

no ELISA indireto.  Esta reatividade cruzada é causada por proteínas de superfície 

imunodominantes, que possuem peso molecular similar a outras proteínas 

imunodominantes, particularmente da mesma família, como no caso da Erliquia spp e 

Anaplasma phagocytophilum. Reatividade cruzada sorológica entre Anaplasma  

phagocytophilum e outros agentes, transmitidos por carrapatos, tem sido avaliada, 

sendo incomum uma reatividade forte entre A.phagocytophilum e agentes erliquiais 

como Erliquia canis, Erliquia ewingii e Erliquia chaffeensis, e não relatada entre 

A.phagocytophilum,  Borrelia burgdorferi e Bartonela sp ou Ricketsia rickettsii. A 

proteína de membrana de superfície externa imunodominante, a  44 – kDa ou também 
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chamada de p44, existente no Anaplasma phagocytophilum, é utilizada no ensaio 

Western imunoblotting, e tem sido identificada como marcador consistente para 

soroconversão para o agente, com mínima reação cruzada com Erliquia sp e outras 

espécies de anaplasma.  

 Avaliando os resultados apresentados pelos testes sorológicos para 

diagnóstico de Anaplasma phagocytophilum, neste estudo, pode-se afirmar que existe a 

necessidade de desenvolvimento de novas provas sorológicas, visando a diminuição 

dessas reações cruzadas, possivelmente utilizando proteínas imunodominantes 

específicas de cada agente, ou mesmo com a utilização de outras técnicas 

diagnósticas, visando a identificação do agente, como na reação em cadeia polimerase, 

técnica esta que vem sendo amplamente utilizada para diagnóstico de diferentes 

enfermidades, como exemplo da babesiose e anaplasmose. 

O DNA do agente Anaplasma phagocytophilum, não foi detectado na prova de 

Nested PCR, do estudo realizado em 250 amostras de sangue equino, portanto, não 

houve a amplificação do DNA do agente na reação, havendo somente a amplificação 

do DNA da amostra utilizada como controle positivo, que apresentou banda 

correspondente a de 546pb** (MASSUNG et al., 1998), mostrando que as amostras 

testadas não possuíam o DNA de Anaplasma phagocytophilum naquele momento. 

Como já descrito na literatura, a coexistência de anaplasmose e babesiose é um 

fato importante em saúde publica e animal, relatado em humanos (SZPAKOWICZ et al., 

2004), em rebanhos bovinos (CRINGOLI et al., 2002) e em canídeos por TRAPP et al. 

em 2006. 

Nesta pesquisa não foi possível a observação de animais com babesiose (por 

Theileria equi) e Anaplasmose (por Anaplasma phagocytophilum) concomitantemente, 

o que mostra a necessidade de aumentar o número de amostras e que estas sejam 

colhidas em outras regiões do território brasileiro, no qual existam condições climáticas 

diferenciadas, que possam facilitar à proliferação dos vetores, e consequentemente a 

distribuição das doenças envolvidas. 

 
 

                                                 
** pb: pares de base 
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8 CONCLUSÕES 
 
 

 Nas amostras testadas para Theileria equi não houve correlação entre os 

resultados obtidos pelas três diferentes técnicas. 

 A ocorrência de mais amostras positivas na microscopia quando comparado a 

Nested PCR pode ser indicativo de falha na microscopia devido a artefato de técnica. 

 O teste de ELISA indireto para Anaplasma phagocytophilum  mostrou a 

possibilidade de reação cruzada com outros agentes da mesma Família Erlíquia. 

Nas amostras testadas não foi observada co-infecção de babesia e anaplasma. 
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 Apêndice A - Resultados individuais obtidos através das técnicas de Pesquisa de hemoparasitas, 
ELISA competitivo ou indireto e Nested PCR de amostras de sangue equíno, do Estado de São Paulo, 
2009 
 

 Pesquisa  de hemoparasitas ELISA Nested PCR 
    competitivo indireto   

Amostra T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. 
1 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
2 positivo negativo positivo positivo negativo negativo 
3 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
4 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
5 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
6 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
7 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
8 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
9 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
10 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
11 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
12 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
13 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
14 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
15 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
16 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
17 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
18 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
19 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
20 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
21 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
22 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
23 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
24 positivo negativo negativo positivo negativo negativo 
25 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
26 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
27 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
28 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
29 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
30 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
31 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
32 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
33 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
34 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
35 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
36 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
37 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
38 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
39 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
40 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
41 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
42 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
43 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
44 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
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 Pesquisa de hemoparasitas ELISA Nested PCR 
  competivo indireto   

Amostra T.equi A.phagoc T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. 
45 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
46 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
47 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
48 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
49 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
50 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
51 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
52 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
53 positivo negativo negativo negativo positivo negativo 
54 positivo negativo negativo negativo positivo negativo 
55 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
56 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
57 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
58 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
59 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
60 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
61 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
62 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
63 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
64 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
65 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
66 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
67 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
68 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
69 positivo negativo negativo negativo positivo negativo 
70 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
71 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
72 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
73 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
74 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
75 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
76 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
77 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
78 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
79 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
80 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
81 negativo negativo positivo positivo negativo negativo 
82 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
83 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
84 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
85 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
86 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
87 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
88 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
89 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
90 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
91 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
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 Pesquisa  de hemoparasitas ELISA Nested PCR 
    competitivo indireto   

Amostra T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. 
92 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
93 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
94 positivo negativo positivo positivo negativo negativo 
95 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
96 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
97 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
98 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
99 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
100 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
101 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
102 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
103 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
104 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
105 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
106 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
107 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
108 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
109 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
110 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
111 positivo negativo negativo negativo positivo negativo 
112 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
113 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
114 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
115 positivo negativo positivo positivo negativo negativo 
116 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
117 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
118 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
119 positivo negativo negativo negativo positivo negativo 
120 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
121 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
122 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
123 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
124 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
125 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
126 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
127 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
128 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
129 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
130 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
131 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
132 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
133 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
134 positivo negativo negativo negativo positivo negativo 
135 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
136 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
137 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
138 negativo negativo negativo positivo positivo negativo 
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 Pesquisa  de hemoparasitas ELISA Nested PCR 
    competitivo indireto   

Amostra T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. 
139 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
140 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
141 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
142 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
143 negativo negativo negativo positivo negativo negativo 
144 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
145 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
146 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
147 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
148 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
149 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
150 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
151 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
152 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
153 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
154 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
155 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
156 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
157 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
158 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
159 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
160 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
161 positivo negativo negativo negativo negativo negativo 
162 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
163 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
164 positivo negativo positivo negativo negativo negativo 
165 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
166 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
167 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
168 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
169 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
170 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
171 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
172 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
173 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
174 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
175 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
176 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
177 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
178 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
179 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
180 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
181 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
182 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
183 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
184 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
185 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
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 Pesquisa  de hemoparasitas ELISA Nested PCR 
    competitivo indireto   

Amostra T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. 
186 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
187 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
188 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
189 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
190 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
191 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
192 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
193 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
194 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
195 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
196 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
197 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
198 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
199 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
200 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
201 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
202 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
203 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
204 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
205 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
206 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
207 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
208 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
209 positivo negativo positivo negativo positivo negativo 
210 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
211 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
212 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
213 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
214 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
215 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
216 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
217 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
218 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
219 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
220 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
221 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
222 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
223 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
224 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
225 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
226 negativo negativo negativo negativo positivo negativo 
227 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
228 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
229 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
230 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
231 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
232 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
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 Pesquisa  de hemoparasitas ELISA Nested PCR 
    competitivo indireto   

Amostra T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. T.equi A.phagoc. 
233 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
234 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
235 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
236 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
237 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
238 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
239 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
240 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
241 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
242 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
243 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
244 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
245 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
197 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
246 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
247 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
248 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
249 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
250 negativo negativo positivo negativo positivo negativo 
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Anexo A - Protocolo de PCR e Nested  PCR utilizado para diagnóstico de     

Anaplasma platys descrito por  INOKUMA (2002) conforme 

descrito a seguir: 

 

A - Protocolo de reação de amplificação de  Ehrlichia canis (PCR e 
Nested PCR) 

 

Os protocolos de reação de amplificação para realização da PCR e 

Nested PCR para Anaplasma platys foram realizadas em volume total de 25,0 

µl, sendo utilizados 1,0 µl de cada amostra de DNA para reação de PCR e 1,0 

µl de DNA amplificado para reação de Nested PCR segundo descrição no 

quadro a seguir: 

 
Reagentes Quantidades 

Água ultrapura 
Quantidade suficiente para 
completar o volume total da 

reação 
Tampão da reação1 - 

Triton a 0,1% - 

Mgcl2 1,75 mM 

dNTP 0,2 mM 

Primerb  1,0 mM 

Primerc  1,0 mM 

Taq DNA polimerase 0,625 U 

Volume total 25µl 
 
 

 

 

Os primer utilizados na reação de amplificação de PCR (primers 

externos) e Nested PCR (primers internos) para A.platys estão descritos no 

quadro abaixo, segundo INOKUMA (2002): 

 

 

 

 

                                                 
1 50mM KCL, 20 mM tris-HCL (pH 8,4) 

Quadro 1a: Reagentes utilizados na reação de amplificação para realização da 
PCR para A.platys 

b forward,  c reverse 
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Primers  

EHO -F 5'-AGAACGAACGCTGGCGGCAAGCC-3
Externos 

EHO -R 5'- CGTATTACCGCGGCTGCTGGC-3` 

APL - F 3'-TTTTTGTCGGAGCTTGCTATGATA-5 Internos 

(produto – 384pb) APL -R 3'-TGTGGGTACCG TCATTATCTTCCCCA-5 '

Quadro 1b: Primers utilizados na reação de amplificação de PCR (primers externos) e Nested PCR 
(primers internos) para A.platys 

 

C - Ciclos de amplificação 
 
Os ciclos de amplificação foram realizados no Termociclador 

Mastercycler gradiente, Marca Eppendorf®. 

 

C.1 – PCR (reação em cadeia polimerase) e Nested PCR  
 
As condições de amplificação para PCR e para Nested PCR para 

A.platys estão descritas num mesmo quadro, por serem iguais, como visto a 

seguir: 

 
Processo Número de ciclos Temperatura Tempo 

Desnaturação inicial 1 94ºC 10 minutos 

94ºC 1 minuto 

60ºC 1 minuto Anelamento 40 

72ºC 1 minuto 

Extensão final 1 72ºC 4minutos 

 

 

 

Quadro 1c: Condições de amplificação, número de ciclos, temperaturas e tempo, para 
realização de PCR e Nested PCR para A.platys. 
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Anexo B - Protocolo de PCR e Nested  PCR utilizado para diagnóstico de Ehrlichia 

canis descrito por BULLA (2003), conforme descrito a seguir: 

 

A - Protocolo de reação de amplificação de  Ehrlichia canis (PCR) 
 

Os protocolos de reação de amplificação para realização da PCR para 

Ehrlichia canis foram realizadas em volume total de 25,0 µl, sendo utilizados 5,0 µl 

de cada amostra de DNA para reação de PCR segundo descrição no quadro a 

seguir: 
Reagentes Volumes por amostra 

Água ultrapura 7,1 µl 

Master Mixa 12,5 µl 

Primerb (EHPS) 0,2 µl 

Primerc (EHPAS) 0,2 µl 

Volume total 20,0 µl de mix 
 
 

 

 

B - Protocolo de reação de amplificação de  Ehrlichia canis (Nested PCR) 
 

Os protocolos de reação de amplificação para realização da Nested PCR para 

Ehrlichia canis foram realizadas em volume total de 25,0 µl, sendo utilizados 1,0 µl 

de cada amostra de DNA amplificada para reação de Nested PCR segundo 

descrição no quadro a seguir: 
Reagentes Volumes por amostra 

Água ultrapura 11,1 µl 

Master Mixa 12,5 µl 

Primerb (EHPS) 0,2 µl 

Primerc (EHPAS) 0,2 µl 

Volume total 24,0 µl de mix 
 
 

 

 

 

                                                 
a Master Mix: Go Taq® Green Master Mix – Marca: Promega 

Quadro 1a: Reagentes utilizados na reação de amplificação para realização da 
PCR para Ehrlichia canis  

b forward,  c reverse 

Quadro 1b: Reagentes utilizados na reação de amplificação para realização da 
PCR para Ehrlichia canis  

b forward,  c reverse 
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Os primer utilizados na reação de amplificação de PCR (primers externos) e 

Nested PCR (primers internos) para Ehrlichia canis estão descritos no quadro 

abaixo, segundo BULLA (2003): 

 

Primers*  

ECG 5´-AGAACGAACGCTGGCGGCAAGCC-3´ Externos 

(produto – 478pb) ECB 5´-CGTATTACCGCGGCTGCTGCTGGC-3´ 

HE-E 5´-TATAGGTACCGTCATTATCTTCCCTAT-3´ Internos 

(produto –389pb) ECA 5´-CAATTATTTATAGCCTCTGGCTATAGGAA-3´ 

Quadro 1c: Primers utilizados na reação de amplificação de PCR (primers externos) e Nested PCR (primers 
internos) para Ehrlichia canis 

 

C - Ciclos de amplificação 
 
Os ciclos de amplificação foram realizados no Termociclador Mastercycler 

gradiente, Marca Eppendorf®. 

 

C.1 – PCR (reação em cadeia polimerase) e Nested PCR  
 
As condições de amplificação para PCR e para Nested PCR para Ehrlichia 

canis estão descritas num mesmo quadro, por serem iguais, como visto a seguir: 

 
Processo Número de ciclos Temperatura Tempo 

Desnaturação inicial 1 94ºC 5 minutos 

94ºC 1 minuto 

60ºC 1 minuto Anelamento 40 

72ºC 1 minuto 

Extensão final 1 72ºC 5 minutos 

 

 

 

Quadro 1d: Condições de amplificação, número de ciclos, temperaturas e tempo, para 
realização de PCR e Nested PCR para Ehrlichia canis 


