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RESUMO
HASEGAWA, M. Y. Estudo comparativo entre as formas clínicas e relação com

as variantes do vírus da Artrite-Encefalite Caprina isoladas no Estado de São
Paulo. [Comparative study of the clinical forms and related variants of the virus
isolated caprine arthritis encephalitis in the state of Sao Paulo]. 2010. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
Artrite-encefalite dos Caprinos (CAE) é uma enfermidade infecciosa,
multissistêmica, causada por um lentivírus, e infecta caprinos de todas as idades,
independente do sexo, raça e tipos de produção econômica. Os principais sintomas
descritos são leucoencefalomielite, artrite, pneumonia crônica intersticial e mamite
intersticial endurativa. A CAE possui distribuição mundial, no Estado de São Paulo
encontra-se amplamente disseminada no rebanho caprino. Com o intuito de
aprofundar os conhecimentos sobre o vírus da Artrite-encefalite dos caprinos (CAEV)
serão realizados estudos de sequenciamento de parte do cDNA e análise
filogenética de amostras detectadas de órgãos, líquido sinovial, sêmen e leite de
caprinos naturalmente infectados e soropositivos ao IDGA para o vírus da CAE e
correlacionar as variantes genéticas com a sintomatologia, a forma clinica
preferencial e a patogenicidade. Para o estudo filogenético serão amplificados, por
RT-PCR, e sequenciados, parte do gene pol e o gene tat das amostras. Este estudo
possibilitará o conhecimento das estirpes virais existentes no rebanho caprino do
estado de São Paulo e a sua patogenicidade. A pesquisa de mutações encontradas
por meio da análise do estudo filogenético do vírus poderá mostrar se a variante
encontrada apresenta predileção por uma determinada expressão clínica. O
seqüenciamento genético poderá permitir, também no futuro, uma maior eficiência
na produção de antígenos virais para sorodiagnóstico e vacinas a partir das cepas
circulantes encontradas.
Palavras-chave: Vírus, Caprino, CAEV, Clínica, Ruminantes.

ABSTRACT
HASEGAWA, M. Y. Comparative study of the clinical forms and related variants
of the virus isolated caprine arthritis encephalitis in the state of Sao Paulo.
[Estudo comparativo entre as formas clínicas e relação com as variantes do vírus da
Artrite-Encefalite Caprina isoladas no Estado de São Paulo]. 2010.77 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Caprine arthritis-encephalitis (CAE) is an infectious disease, multisystem caused by a
lentivirus, and infects goats of all ages, regardless of sex, race and types of
economic production. The main symptoms are leukoencephalomyelitis, arthritis,
chronic interstitial pneumonia and interstitial mastitis induration. CAE has a worldwide
distribution in the State of São Paulo is widely disseminated in the goat herd. Aiming
to deepen knowledge about the virus caprine arthritis-encephalitis (CAEV) studies
will be performed sequencing of part of the cDNA and phylogenetic analysis of
samples detected in organs, synovial fluid, semen and milk of goats naturally infected
and seropositive AGID test for CAE virus and to correlate genetic variants with the
symptoms, the clinical form of preferential and pathogenicity. For the phylogenetic
study will be amplified by RT-PCR and sequenced, part of the pol gene and the gene
tat of the samples. This study will allow the knowledge of existing viral strains in goat
herd in the state of Sao Paulo and its pathogenicity. The analysis of mutations found
by analyzing the phylogenetic analysis of the virus may show if the variant has found
a predilection for a particular clinical expression. The gene sequencing will allow, in
future, greater efficiency in the production of viral antigens for serodiagnosis and
vaccines from the circulating strains found.
Keywords: virus, caprine, CAEV, clinics, ruminants.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui um rebanho caprino bastante significativo no contexto
pecuário mundial: 10.306.722 cabeças. Na região Nordeste concentra-se o maior
número desses animais, representando, aproximadamente 92% do plantel nacional.
A estimativa do rebanho de caprinos, nas várias regiões geo-econômicas do Brasil,
segundo o IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal em 2005 é a seguinte: Região Norte
– 154.678 cabeças; Região Nordeste – 9.542.910 caprinos; Região Sudeste –
252.124 animais; Região Centro-Oeste – 114.297 caprinos e Região Sul – 242.713
cabeças.
Mesmo se tratando de um sistema de criação muito antigo em nosso país, a
caprinocultura ainda apresenta uma série de problemas, que dificultam a produção
econômica desses animais e necessitam de urgentes soluções, visando minorar os
grandes prejuízos que causam a essa produção agropastoril. De fundamental
importância dentre esses fatores, destacam-se as enfermidades infecto-contagiosas
ainda muito comuns nos rebanhos brasileiros, associadas a outras, ainda
consideradas como emergentes. Entre elas poderiam ser destacadas as verminoses,
as broncopneumonias, as doenças dos recém-nascidos, a linfadenite caseosa e a
micoplasmose. Além dessas enfermidades, atualmente, merece destaque a ArtriteEncefalite dos Caprinos (AEC, também reconhecida como CAE – abreviação do
inglês Caprine Arthritis-Encephalitis).
O primeiro relato de lesões sugestivas da infecção pelo vírus da CAE
causando poliartrite crônica foi descrito na Suíça por Stünzi et al.(1964).
Posteriormente foram descritos poliartrite crônica, no Japão (NAKAGAWA et al.,
1971), poliartrite e lesões granulomatosas com desmielinização cerebral, na
Alemanha (STAVROU et al., 1969) e leucoencefalomielite, nos Estados Unidos
(CORK et al., 1974).
O vírus da CAE foi isolado pela primeira vez nos Estados Unidos da América
(EUA), em 1979, da membrana sinovial e do líquido cefalorraquidiano de caprinos
infectados. O reconhecimento internacional da CAE como uma virose ocorreu em
1980, após a identificação do agente, classificado como um lentivirus da família
Retroviridae (CRAWFORD et al., 1980).
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A Artrite-Encefalite Caprina é uma doença exótica, introduzida no Brasil pela
inadequada importação de reprodutores de países, que convivem de forma perigosa
com a doença. Sua disseminação em nosso país deu-se através da indiscriminada
distribuição de matrizes impulsionada pelo crescimento da caprinocultura leiteira,
com excelente padrão genético de raças especializadas, porém infectadas, oriundas
de regiões de tradicional criação de caprinos onde a doença é endêmica como
França, Suíça, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. O primeiro
relato de animais soropositivos e o isolamento do vírus da CAE foram feitos no Rio
Grande do Sul (MOOJEN et al., 1986; HÖTZEL et al., 1993), porém há registros de
exames positivos em soros coletados, no Rio de Janeiro, no início da década de 80
(CUNHA; NASCIMENTO, 1995).
A CAE foi definida como uma enfermidade infecciosa, multissistêmica,
causada por vírus pertencente ao gênero Lentivirus e família Retroviridae. A este
mesmo gênero pertencem outros vírus de importância em patologia veterinária e
humana, como os vírus da anemia infecciosa eqüina (EIA), da Pneumonia
Progressiva Ovina (Maedi-Visna) e das imunodeficiências felina (FIV), bovina (BIV),
símia (SIV) e humana (HIV) (LEGASTELOIS et al., 1996b).
O vírus da CAE infecta caprinos de todas as idades, independente do sexo,
raça e tipos de produção econômica. Os principais sintomas descritos em casos
clínicos desta doença caracterizaram duas formas clínicas preponderantes: a
leucoencefalomielite, que acomete cabritos (CORK et al., 1974) e a artrite, mais
freqüente nos animais adultos (CRAWFORD et al., 1980). Além dessas
manifestações clínicas bem definidas, o pulmão e a glândula mamária dos caprinos
foram considerados como passíveis de comprometimento nas infecções causadas
pelo mencionado vírus, determinando outras duas formas clínicas bem definidas,
respectivamente: a pneumonia crônica intersticial, freqüentemente denominada por
pneumonia progressiva dos caprinos (SIMS et al., 1983); e outra mamária – a
mamite intersticial endurativa (WOODARD et al., 1982; LERONDELLE et al., 1989;
ROSADIO et al., 1993; SMITH e SHERMAN, 1994; SERAKIDES et al., 1996).

18

2 OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é relacionar as formas clínicas da artrite encefalite
caprina com as variantes do vírus dos isoladas dos caprinos criados no Estado de
São Paulo. Sabe-se da inexistência de conhecimentos das variantes virais
circulantes no estado de São Paulo. Para a elucidação dos questionamentos
levantados faz-se necessária a amplificação e a caracterização molecular das
sequencias virais existentes no estado.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 ETIOLOGIA

O agente etiológico causador da artrite encefalite dos caprinos é classificado
como pertencente à família Retroviridae, do gênero Lentivirus, promovendo o
aparecimento de doenças de incubação e evolução lentas em várias espécies de
animais domésticos com lesões degenerativas e/ou inflamatórias de vários tecidos
(CRAWFORD et al., 1980; FRANCKI et al., 1991; CASTRO, 1998). Os lentivírus
geralmente são não oncogênicos, porém espécie-específicos e apresentam alta taxa
de mutação, com conseqüente diversidade genotípica e fenotípica (CASTRO, 1998).
A partícula viral é composta pelos produtos do gene gag (“Group Antigen”),
pol (polimerase), env (envelope) e pelo RNA genômico (Figura 1). Os genes gag e
pol são os mais conservados, enquanto que o gene env é altamente heterogêneo. O
genoma viral também é constituído pelos genes vif (infectividade do virion) e tat
(ativador da transcrição) (Figura 2).

Fonte: (LARA, 2002)

Figura 1 - Esquema dos componentes da partícula viral do CAEV
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Fonte: (CLEMENTS; PAYNE, 1994)

Figura 2 - Estrutura dos provírus dos Lentivírus CAEV

A partir da transcrição reversa, o RNA genômico dá origem ao DNA proviral,
o qual se integra ao genoma das células-alvo, como monócitos, macrófagos e/ou
linfócitos T CD4, sendo que a replicação ocorre preferencialmente em algumas
populações de macrófagos teciduais, resultando na produção e excreção do vírus
infeccioso no leite e provavelmente secreções respiratórias (NARAYAN et al.1992.
(Figura 3).
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Fonte: (LARA, 2002)

Figura - 3 Esquema da replicação e produção da partícula viral

Beer (1988) descreveu o vírus da CAE como sendo sensível ao éter,
clorofórmio, metaperionato, tripsina, formol a 0,04%, luz ultravioleta, distintas
temperaturas e valor de pH compreendidos abaixo de 5,1, ou acima de 9,4.
O vírus da CAE possui três características gerais que promovem a
persistência da infecção em seus hospedeiros. Primeiro, após a transcrição reversa
do RNA viral nas células infectadas, o DNA pró-viral se integra no genoma celular,
permitindo que o vírus escape dos mecanismos de defesa do hospedeiro e preserve
o seu genoma. Segundo alguns autores ele se multiplica em células do sistema
imunológico, normalmente responsáveis pela eliminação de células infectadas,
assim, o hospedeiro não consegue desenvolver resposta imunológica curativa. Além
disso, a restrição da expressão viral sem produção de partículas virais, permite que
as células infectadas pelo vírus escapem do sistema imunológico (NARAYAN et al.
1992). E por último, esse vírus acumula alta taxa de mutação durante o processo de
replicação, resultando em variabilidade genética e fenotipica escapando, assim, do
sistema imunológico do hospedeiro (CHEEVERS et al. 1993).
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3.2 EPIDEMIOLOGIA

Segundo Garcia (1993), a CAE já foi descrita em quase todos os
continentes do mundo com prevalência mais elevada naqueles países onde há uma
caprinocultura mais tecnificada (OIE/FAO, 1997). A tabela a seguir demonstra a
distribuição da CAE nos diversos países e reforça o conceito de que a doença é
mais intensa em países onde os caprinos são criados de forma intensiva (Tabela 1).

Tabela 1 - Tabela demonstrativa da prevalência da CAE em alguns países.
Canadá

Caprinos sorospositivos
(%)
77

França

77

Noruega

74

País

Suíça

83

EUA

81

Inglaterra

9,5

Nova Zelândia

8,3

Kenia

4,5

México

5,8

Peru

9,3

Sudão

0

Somália
África do Sul
Fonte: (FRANKE, 1998ª)

0

Comentário

Criação intensiva de caprinos

Ilhas (maior possibilidade de controle)

Introdução por Importação

Criação Extensiva de Caprinos

0

Vários estados brasileiros já se mobilizaram no sentido de investigar a real
situação de seus rebanhos, quanto à infecção dos caprinos pelo vírus da CAE.
Todavia os resultados obtidos têm sido alarmantes, causando grande preocupação
aos criadores e aos médicos veterinários, pois os estudos clínicos e epidemiológicos
conduzidos nos referidos estados brasileiros têm demonstrado a cada ano o
crescente número de animais infectados e a diminuição do número de rebanhos
isentos dessa infecção (Tabela 2).
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Tabela 2 - Distribuição das taxas de prevalência da infecção pelo CAEV dos
Caprinos no Brasil, utilizando a prova de imunodifusão em gel de ágar, segundo o
ano de avaliação, autor da pesquisa e o Estado da ocorrência.
OCORRÊNCIA NO BRASIL
Ano

Autor

Estado

1986

MOOJEN et al.

Rio Grande do Sul

16,0

423

1988

FITTERMAN

Bahia

52,2

23

1993

D’ANGELINO et al.

São Paulo

37,5

837

1994

ASSIS e GOUVEIA

Bahia

12,8

204

1994

ASSIS e GOUVEIA

Minas Gerais

33,3

533

Rio de Janeiro

21,7

242

1995

CUNHA e
NASCIMENTO

Prevalência (%) População

1995

SARAIVA NETO et al.

Pernambuco

17,6

397

1996

PINHEIRO et al.

Piauí

4,4

180

1997

MELO e FRANKE

Ceará

40,7

242

1997

FERNANDES

São Paulo

29,8

2065

2000

RAMALHO

Bahia

29,2

692

2001

PINHEIRO et al.

Ceará

1,0

4019

2002

LARA

São Paulo

26,3

2800

2004

LEITE et al.

São Paulo

43,0

1030

Fonte: (LARA, 2002)

Nas várias regiões de criação de caprinos, principalmente de raças leiteiras,
tem sido relatados casos clínicos isolados, envolvendo animais infectados pela CAE,
esses casos tornam-se mais freqüentes e evidenciados, sobretudo pelo crescente
número de caprinos acometidos por artrites, mamites e pneumonias (BIRGEL,
2000).
A infecção dos caprinos pelo vírus da CAE foi considerada como um estado
vital permanente, pois o vírus persiste no organismo por toda a vida do animal,
havendo a possibilidade da viremia ser permanente, por isso o reservatório e a fonte
de infecção da CAE são justamente os animais infectados, que transmitem o agente
por meio de secreções ou excreções ricas em células do sistema monocíticofagocitário, fato que facilitaria a transmissão do vírus, através de fômites, agulhas,
tatuadores, aplicadores de brincos e material cirúrgico contaminado com sangue de
animal infectado. Nos caprinos, a transmissão ocorre geralmente por via digestiva,
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pela ingestão de colostro e leite contaminados (ADAMS et al., 1983; PERETZ et al.,
1993). Apesar de ter um significado menor, a transmissão horizontal, por fezes,
saliva, secreções respiratória e urogenital e, sobretudo, leite contaminante dos copos
das ordenhadeiras mecânicas, tem sido considerada importante, dependendo da
situação particular de cada criação (ADAMS et al., 1983; PERETZ et al., 1993). A
transmissão vertical pode ocorrer, pois já foi observado a soroconversão de cabritos
que foram separados imediatamente após o parto e receberam colostro e leite de
vaca pasteurizado (EAST et al. 1993). O aleitamento coletivo adotado em criações
intensivas foi relatado como uma forma de manejo que favoreceria a disseminação
da infecção viral (ELLIS et al., 1986). A transmissão por via transplacentária ou por
monta natural, em caprinos, ainda não foi comprovada de forma insofismável
(BIRGEL, 2000; LARA, 2002).
Porém a comprovação da presença do lentivírus no sêmen caprino
diagnosticada por Nested-PCR (GREGORY et al. 2007) reforça a possibilidade da
transmissão do LVC pela monta natural e pela inseminação artificial (ANDRIOLI et
al. 2006). Rowe et al. (1992) observaram maiores taxas de soro-conversão em
fêmeas cobertas por machos soropositivos do que naquelas cobertas por machos
negativos. Segundo Nash et al. (1995) e Quayle et al. (1997), pouco se conhece
sobre fatores que interferem na presença do CAEV no sêmen, porém como os
lentivírus infectam monócitos e macrófagos, a presença de inflamações ou infecções
no órgão reprodutor poderia desencadear o maior fluxo destas células inflamatórias,
resultando em aumento da carga viral no sêmen (ANDRIOLI et al. 2006). Há ainda a
possibilidade dos vírus estarem presentes no sêmen na forma livre e como os vírus
geralmente não infectam os espermatozóides (NASH et al., 1995; TRAVASSOS et
al., 1999), cogitou-se o uso de métodos físicos para separar os espermatozóides do
fluido seminal, visando assim, a eliminação dos patógenos. Mas segundo Andrioli et
al. (2006) a lavagem do sêmen caprino diminui a carga viral, porém não elimina
totalmente o lentivírus caprino no sêmen, assim como o dano testicular é um fator
que influencia a presença do lentivírus caprino no sêmen.
Após introdução da CAE em uma criação, a freqüência de animais
soropositivos e clinicamente afetados, bem como da intensidade das alterações são
bastante variados, dependendo de certos fatores relacionados à intensidade de
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estresse, tipo de nutrição e condições gerais de higiene (CRAWFORD; ADAMS,
1981; PERETZ et al., 1993).
A infecção acomete animais de ambos os sexos, várias raças e idades.
Apesar dos relatos de maior prevalência em determinadas raças caprinas e em
animais do sexo masculino, não se pode concluir pela maior susceptibilidade racial
ou de acordo com o sexo, pois os estudos são de difícil interpretação em relação aos
vários fatores ligados ao manejo e origem das diferentes raças (CUTLIP et al., 1988;
ROWE; EAST, 1997; LARA, 2002) (Tabelas 3, 4 e 5). Um fator muito importante é o
tempo de exposição para a soroconversão. Assim, tem-se observado que a
freqüência de soropositivos é maior em caprinos mais velhos (HOUWERS; VAN
DER MOLEN, 1987; ROWE et al., 1991; LARA, 2002) (Tabela 7). Em rebanhos com
alta taxa de infecção a soroprevalência pode ser bastante elevada entre animais
jovens (EAST et al., 1987).
Tabela 3 - Influência do sexo na prevalência da CAE.
Sexo

Negativo
Positivo
Fonte: (LARA, 2002)

Masculino
67,7
32,3

Feminino
72,1
27,9

Tabela 4 - Influência da raça na prevalência da CAE.
Saanen

Alpina

A.Nubiana

Toggenburg

Bôer

Mestiça

72,6

88,1

36,2

44

94,1

89,3

Positivo
27,4
Fonte: (LARA, 2002)

11,9

63,8

56

5,9

10,7

Negativo

Tabela 5 - Influência do sistema de criação na prevalência da CAE.
Sistema de criação
Intensivo

Semi extensivo

Negativo

68,1

86,9

Positivo

31,9

13,1

Fonte: (LARA, 2002)
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Tabela 6 - Influência da idade em meses na freqüência de soropositivos em
caprinos.
Idade
(meses)

<6

6 a 12

12 a 24

24 a 36

36 a 48

48 a 60

> 60

Negativo

81,6

84,8

79

72,1

65,2

67,3

51,6

Positivo

18,4

15,2

21

27,9

34,8

32,7

48,4

Fonte: (LARA, 2002)

Para Guedes et al. (2001), a infecção e/ou soropositividade não estão
obrigatoriamente relacionadas com a presença de sinais clínicos, uma vez que
apenas 35% dos animais infectados apresentam algum sinal característico. Relata
ainda, que apesar da soroprevalência da CAE em um rebanho poder atingir 90%, a
maioria dos animais infectados não desenvolve sintomatologia clínica. A ocorrência
de alguns rebanhos com quase a totalidade dos animais infectados tem sido
explicada e atribuída ao fato da infecção poder persistir por toda a vida do animal e
apresentar, inúmeras vezes uma evolução assintomática, ou não diagnosticada,
tornando esses animais fontes de infecção (NARAYAN et al.1992). A doença pode
levar vários meses e até anos para se manifestar; portanto os animais nessas
condições representam um importante elo de transmissão, pois aparentemente são
sadios, mas são portadores do vírus e podem transmiti-lo aos demais animais.
Com a evolução da caprinovinocultura e o constante crescimento do
mercado, houve a necessidade dos órgãos públicos dispensarem uma maior
preocupação com aspectos sanitários desses animais, assim, a produção de
caprinos e ovinos deve ser fundamentada em sistemas de exploração que possam
garantir melhores condições sanitárias para estes animais, através de medidas de
biosegurança e de exames diagnósticos confiáveis e acessíveis.
Através da Instrução Normativa Nº 87 da Secretaria de Defesa
Agropecuária, de 10 de dezembro de 2004, foi aprovado o Regulamento Técnico do
PNSCO. O controle e erradicação das doenças de caprinos e ovinos, por meio de
ações sanitárias e de vigilância epidemiológica definidas pelo DDA e executadas
pelos serviços oficiais e médicos veterinários cadastrados, estão entre os objetivos
do Programa.
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Dentre as estratégias de atuação, serão destacadas: o cadastro de
estabelecimentos,

o

controle

de

trânsito

de

animais,

a

certificação

de

estabelecimentos, o cadastramento de Médicos Veterinários do setor privado e o
credenciamento de laboratórios para realização de exames diagnósticos das
doenças de controle oficial.
Atualmente, o PNSCO encontra-se em fase de estruturação. Foi formado
um Comitê Técnico Científico, composto de profissionais dos diversos setores da
caprino e ovinocultura, com o objetivo de dar suporte técnico as decisões do
Programa. As propostas sanitárias estão em fase de conclusão e estão sendo
disponibilizadas por meio de Consulta Pública, de maneira a permitir a participação
de todos setores interessados (MAPA, 2007).

3.3 PATOGENIA

Os lentivírus são introduzidos no organismo dos animais susceptíveis
geralmente por via digestiva ou respiratória (HUSSO et al. 1988). Em seguida o vírus
infecta as células do sistema monocítico-fagocitário, produzindo a infecção
persistente do hospedeiro. Uma vez dentro dessas células, o RNA gênomico dá
origem ao DNA próviral, sob a ação da enzima viral transcriptase reversa. O produto
se integra ao genoma das células-alvo, ou seja, monócitos e macrófagos,
constituindo o chamado provírus.
Processos inflamatórios em outros locais promovem o recrutamento desses
macrófagos infectados; desse modo, facilitam a disseminação do vírus ao pulmão,
SNC, articulações e à glândula mamária.
Os mecanismos desenvolvidos pelos patógenos para persistência da
infecção frente à resposta imune incluem: capacidade dos monócitos de conter
provírus integrado em seu genoma sem ser detectado pelo sistema imune, pois a
expressão do gene viral só é ativada quando os monócitos maturam para
macrófagos (BRODIE et al. 1995); para capacidade de infectar persistentemente
macrófagos, sem causar lise celular, podendo disseminar o vírus no próprio
hospedeiro, sem a produção de partículas virais, através do contato com outras
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células (NARAYAN et al. 1990); interrupção do ciclo viral; replicação de variantes
antigênicos na presença de anticorpos neutralizantes (McGUIRE et al. 1988,
CHEEVERS et al. 1993); a produção insuficiente de anticorpos neutralizantes e
produção de interferon, que diminui o índice de replicação e favorece a persistência
do estímulo antigênico (KLEVJER-ANDERSON; McGUIRE 1982, NARAYAN et al.
1984, ZINK et al. 1987, BERTONI et al. 1994, CHEEVERS et al. 1993 apud
CASTRO, 1998). Por outro lado, a presença de ácido salicílico na superfície da
partícula viral dificulta a ação dos anticorpos neutralizantes (HUSSO et al. 1988), e a
alta mutabilidade do agente que pode resultar em variantes antigênicas, funcionam
como mecanismos de escape da resposta celular e humoral (KNOWLES et al. 1990,
CHEEVERS et al. 1993, LICHTENSTEIGER et al. 1993 apud CASTRO, 1998).
A replicação viral é seguida pela produção de anticorpos e citocinas que
participam do desenvolvimento das alterações imunopatológicas que ocorrem nos
órgãos-alvo (DeMARTINI et al. 1993, LEGASTELOIS et al. 1996a). A produção
persistente de antígenos virais e interação quer seja na forma de proteína livre ou
expressa na célula durante a infecção, e os anticorpos, formando imunocomplexos,
contribui para a progressão da doença (KNOWLES et al. 1990, BERTONI et al.
1994, MDURVWA et al. 1994, BRODIE et al. 1995, PERRY et al. 1995 apud
CASTRO, 1998). As alterações patológicas que ocorrem nas infecções causadas por
lentivírus são, na maior parte, mediadas indiretamente pela resposta imune do
hospedeiro, resultado da alteração da atividade ou produção de citocinas, como IL-1
e INF pelos monócitos (CASTRO et al. 1998). Já foi demonstrada a presença de
elevados níveis de IFN no líquido sinovial de caprinos naturalmente infectados
(CASTRO et al. 1998). O IFN é responsável pelo desenvolvimento da resposta
linfoproliferativa por induzir a expressão de antígenos (ZINK et al. 1987). É provável
ainda que infecções oportunistas possam induzir a secreção de fatores celulares que
modulem a replicação viral e a manifestação da infecção como doença clinicamente
aparente (ELLIS et al. 1994, LUJÁN et al. 1994). Finalmente, a freqüência e a
severidade das lesões parecem estar associadas a fatores do genoma do
hospedeiro (RUFF; LAZARY, 1988, DOLF; RUFF, 1994, CONCHA-BERMEJILLO et
al. 1996) e da amostra viral (CHEEVERS et al. 1988, LAIRMORE et al. 1988).
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3.4 ASPECTOS CLÍNICOS E ANATOMO-HISTOPATOLÓGICOS

A infecção pelo lentivírus, geralmente persistente e assintomática, pode
causar afecção multissistêmica, de evolução geralmente crônica, com agravamento
progressivo das lesões, perda de peso e debilidade até a morte (CALLADO et al.
2001). O vírus causador da CAE pode provocar quatro formas clínicas da doença:
articular (artrite crônica), mamária (mamite endurativa em cabras adultas), pulmonar
(pneumonia progressiva aguda) e nervosa (leucoencefalomielite). Além dessas
formas, há registro, em animais soropositivos, de alterações inflamatórias nos rins,
proliferação de células linfóides no baço e linfonodos (GONZALEZ et al. 1987) e
infiltrações mononucleares do endométrio (ALI, 1987). No útero não há alterações
macroscópicas visíveis. Na histologia, observa-se infiltração mononuclear, com
predominância de linfócitos envolvendo principalmente o endométrio, sem aparente
envolvimento do miométrio e da serosa, a infiltração linfocitária é focal ou difusa,
sendo mais abundante na camada subepitelial.

3.4.1 Forma Clínica Articular

As primeiras informações sobre uma enfermidade enzoótica articular de
caprinos, com descrição dos sinais clínicos e das alterações anatomopatológicas,
foram apresentadas na Suíça por Stünzi et al. (1964). A doença, denominada artrite
crônica endêmica dos caprinos, foi considerada como de origem hereditária. Na
descrição das alterações da articulação do carpo, observaram-se aumento de
volume circular da articulação. As lesões iniciavam-se na face extensora da
articulação, atingindo uni ou bilateralmente os membros anteriores. (Figura 4)
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Fonte: (LARA, 2002)

Figura 4 - Carpos aumentados de volume em animal CAE positivo.
A forma clínica articular foi caracterizada como uma doença de
desenvolvimento insidioso, pois geralmente, progride lentamente, de meses a anos,
podendo aparecer repentinamente em alguns animais, permanecendo a seguir
estática. Em outros casos, após a instalação dos sintomas, a evolução e o
agravamento das manifestações progrediam rapidamente, entretanto, em alguns
desses casos observou-se evolução lenta, mas progressiva, podendo ser
acompanhada durante vários anos (NARAYAN; CORK, 1990).
A forma clínica articular, caracterizada por artrite progressiva, foi descrita
em animais adultos com mais de seis meses de idade (EAST, 1996), sendo mais
freqüente em animais de dois a nove anos de idade (NARAYAN; CORK, 1990). As
articulações do carpo foram consideradas as mais afetadas. Com menor freqüência
ocorreu em outras articulações como a do jarrete, a patelar e a atlanto-occiptal
(LARA et al. 2005) (Figura 5).
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Fonte: (LARA, 2002).

Figura 5 - Articulação atlanto-occipital em animal CAE positivo.
Com o evoluir da doença observou-se: aumento de volume da articulação,
caracterizado por claudicação intensa, dificuldade do animal para deitar e para se
erguer e, conseqüentemente, haveria evidente emagrecimento. O líquido sinovial,
que foi descrito como menos viscoso do que de articulações sadias e sua coloração
variaria do amarronzado ao avermelhado, com redução na proteína e significativo
aumento do número de células sinoviais 1.000 a 20.000 células/ mm3, com 90% de
células mononucleares das quais 60-70% são linfócitos (GREGORY et al. 2006).
O aumento de volume observado, na maioria das vezes o aumento da
região, se daria pela hiperplasia da cápsula articular e dos tecidos tendinosos e
conjuntivo associados à articulação comprometida, dor articular. Esses motivos
causariam uma restrição dos movimentos, determinando atitudes e aprumos
anormais, como por exemplo, genuflexão temporária ou permanente ao locomoverse apoiando os membros anteriores sobre a face extensora da articulação do carpo
(Figura 6). Também se demonstrou a ocorrência da anquilose da articulação e
calosidade da superfície permanentemente fletida da articulação ou erosões na pele
que a recobre (EAST, 1996). As radiografias das articulações precocemente
afetadas revelam tumefação do tecido mole anteriormente ao carpo e por vezes ao
tarso. Esse quadro tem evolução pelo surgimento de depósitos calcificados no tecido
periarticular, cápsulas articulares, ligamentos, tendões e bainhas tendinosas. As
alterações ósseas são branda reação periosteal, mineralização periarticular e
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irregularidade das superfícies ósseas proximais e distais à articulação (SMITH,
1993) (Figura 7).

Fonte: (LARA, 2002).

Figura 6 - Animal CAE positivo mostrando apoio em carpos.

Fonte: (LARA, 2002)

Figura 7 - Radiografia de carpo em animal CAE positivo com artrite à
esquerda e outro normal à direita.

3.4.2 Forma Clínica Mamária

Na glândula mamária de cabras infectadas, natural ou experimentalmente,
descreveu-se o endurecimento gradativo e difuso do parênquima resultando em
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assimetria das metades do úbere, quando observado por inspeção com visão
posterior (PERK, 1988). Smith; Cutlip (1988); Lerondelle et al. (1995, 1999)
afirmaram a ocorrência da diminuição da produção láctea nas cabras acometidas
pela CAE e a mamite conseqüente desenvolvia-se de forma difusa, sendo
caracterizada por endurecimento progressivo não edematoso ou de forma nodular,
com a presença de vários nódulos de consistência dura, que confluem para
determinar um endurecimento difuso do parênquima mamário. As alterações
histopatológicas evidenciaram infiltrações perivasculares e do próprio parênquima
glandular por células mononucleares, por linfoproliferação e hiperplasia dos folículos
linfóides e que muitas vezes evoluem para calcificação e necrose dos alvéolos
(ZWAHLEN et al., 1983; GONZALES et al., 1987; CHEEVERS; McGUIRE, 1988;
PERK, 1988 apud BIRGEL JUNIOR et al. 2005). A diminuição da produção leiteira
de cabras infectadas pelo vírus da CAE foi demonstrada também por Bohland (1998)
no Brasil, sendo que as cabras sadias produziam entre 25 e 31% de leite a mais em
relação aos animais infectados. Os caprinos sadios apresentavam lactações até
17% mais longas do que os infectados. Relacionando a ocorrência de mamite
endurativa, Birgel Junior et al. (2005) observou que do total de 97 glândulas
palpadas, o endurecimento difuso da glândula mamária foi diagnosticado em 19,68%
das cabras infectadas pelo vírus da CAE, enquanto Lara et al. (2005) na sua
pesquisa sobre as formas clínicas da artrite encefalite caprina encontrou 6,6% de
cabras sororeagentes com mamite endurativa. Segundo Birgel Junior. et al. (2005) a
infecção pelo referido vírus determina significativa influência na composição físicoquímica e celular do leite de caprinos, sendo que os valores de eletrocondutividade,
os teores de cloretos e a contagem de células somáticas foram maiores nas cabras
infectadas pelo vírus com ou sem sinais de endurecimento difuso da mama;
enquanto os valores de proteína, gordura e sólidos totais foram menores somente no
grupo de cabras infectadas pelo vírus com sinais de endurecimento difuso da mama.

3.4.3 Forma Clínica Pulmonar

A apresentação pulmonar é rara e de menor gravidade entre caprinos. Os
sintomas são tosse, dispnéia após exercícios físicos, taquipnéia, macicez pulmonar,
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estertor úmido à auscultação e comprometimento do estado geral (CONCHABERMEJILLO, 1997). As alterações macroscópicas encontradas são aderências
pleurais, pulmões pesados e firmes à palpação e áreas de coloração róseaacinzentadas (ROBINSON; ELLIS, 1984; NARAYAN; CORK, 1985; CUTLIP et al.,
1988; PERETZ et al., 1993; PEREIRA, 1995 apud CALLADO et al. 2001). Os
achados microscópicos são pneumonia intersticial e broncointersticial (ROBINSON;
ELLIS, 1984; NARAYAN; CORK, 1985; CUTLIP et al., 1988; PERETZ et al., 1993;
MORNEX et al., 1994; PEREIRA, 1995 apud CALLADO et al. 2001)

3.4.4 Forma Clínica Nervosa

A forma nervosa é de menor importância, tendo sido relatada em cabritos,
de um a quatro meses de idade ou, menos freqüentemente, em caprinos mais
velhos, em associação com a forma articular. Os animais, mesmo mantendo o
apetite e a atividade mental normais, apresentam ataxia e paresia uni ou bilateral
dos membros posteriores, que evolui para tetraparesia (NARAYAN, CORK, 1990)
(Figura 8). A marcha do animal é curta e inconsciente, seguida por fraqueza e por
fim decúbito. Nos animais que ainda têm capacidade de ficar em pé pode haver
perda acentuada da propriocepção em uma das pernas posteriores. O envolvimento
cerebral se manifesta por cabeça pendente, torcicolo e andar em círculos (BLOOD,
1991). As lesões microscópicas são meningoencefalomielite e desmielinização
(CORK et al. 1974; NORMAN; SMITH 1983; GONZALEZ et al. 1987; CUTLIP et al.
1988; CONSTABLE et al. 1996 apud CALLADO et al. 2001). As lesões
macroscópicas geralmente não ocorrem, podendo ocasionalmente haver áreas
focais de coloração marrom-clara na substância cinzenta da medula oblonga e
medula espinhal.
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Fonte: (LARA, 2002)

Figura 8 - Animais CAE + apresentando paresia dos membros posteriores
uni ou bilateral.
3.5 DIAGNÓSTICO

Os animais infectados pelo vírus da CAE nem sempre apresentam alterações
clínicas evidentes, por isso estabeleceu-se ser importante que o diagnóstico seja
baseado, tanto nos antecedentes e no histórico, no exame físico do doente, como
também em resultados de exames laboratoriais, principalmente, nas provas imunosorológicas para detecção de anticorpos virais (CRAWFORD; ADAMS, 1981).
Naqueles animais que apresentarem forma clínica, deve-se atentar para
realizar o diagnóstico diferencial com outras enfermidades. O diferencial da forma
articular deve ser feito com Micoplasmose, Clamidiose, traumas osteo-articulares e
outras causas bacterianas como Staphylococcus sp e Streptococcus sp. Enquanto
que o diferencial da forma nervosa deve ser feito com Listeriose, traumatismos,
Polioencefalomalácia, Toxoplasmose, Deficiência de cobre e Scrapie.
A avaliação laboratorial da infecção pelo vírus da CAE pode ser feita por
técnicas diretas ou indiretas. A detecção direta da presença do vírus pode ser
realizada tanto pelo isolamento em cultura celular e evidenciação do vírus em
microscopia eletrônica (Figura 9) e da hibridização in situ. Por outro lado, o
diagnóstico direto da infecção, pelo isolamento e identificação do agente não é
rotineiramente

empregado

por

ser

demorado

e

bastante

dispendioso.

Alternativamente, tem-se utilizado, em condições ainda experimentais, porém com
grandes possibilidades de uso rotineiro, a reação em cadeia de polimerase (PCR),
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para amplificação do DNA proviral ou do DNA sintetizado in vitro pela RT (RT-PCR),
a partir do RNA viral (KNOWLES, 1997).

Figura 9 - Evidenciação do vírus em microscopia eletrônica
A determinação indireta da infecção pelo vírus da CAE se faz pela detecção
da presença de anticorpos por técnicas soro-imunológicas como: imunodifusão em
gel de ágar (IDGA) (Figura 10); ensaio imunoenzimático (ELISA)(Figura 11);
imunofluorescência indireta (IFI) (Figura 12) e “Western Blot” (REISCHAK, 2000).
Devido à praticidade na colheita das amostras e ao custo reduzido, da realização
das provas diretas, os métodos sorológicos foram amplamente utilizados para
auxiliar o diagnóstico da infecção pelo vírus da CAE.

Figura 10 - Determinação indireta por imunodifusão em gel de agar (IDGA)
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Figura 11 - Determinação indireta por ensaio imunoenzimático (ELISA)

Figura 12 - Detecção da presença de anticorpos por imunofluorescência
indireta (IFI)
Dentre os testes sorológicos disponíveis, o IDGA tem sido amplamente
utilizado (ADAMS; GORHAM, 1986; SIMARD; BRISCOE, 1990; KNOWLES et al.,
1994; ABREU et al., 1998). Segundo Abreu et al. (1998), o IDGA é um teste
laboratorial muito difundido e utilizado, que tem grande aceitação na execução de
testes de rebanhos devido ao custo relativamente baixo, devido a boa sensibilidade
e especificidade, além da praticidade de execução de leitura. O material utilizado
para diagnostico laboratorial, é o soro sangüíneo, que pode ser armazenado desde
que seja congelado. Seu envio para o laboratório, deve ser em caixa de isopor com
gelo, mantendo a temperatura entre 2 e 8 ºC. O antígeno comumente utilizando no
diagnóstico sorológico da CAE pelo IDAG é produzido a partir do vírus do MaediVisna (MVV) importado, por sua semelhança antigênica (GUEDES et al. 2001). A
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escolha do antígeno para pesquisa de anticorpos para CAE tem sido motivo de
controvérsia, pois embora haja recomendação para o emprego do MVV
recentemente tem sido demonstrado que a IDGA com glicoproteínas do CAE é mais
sensível que com o antígeno do vírus MVV (ABREU et al. 1998).
Entretanto, devido a maior sensibilidade e possibilidade de quantificação e
automação, vários ensaios imunoenzimáticos têm sido desenvolvidos para pesquisa
de anticorpos séricos, usando-se antígenos CAEV (SCHROEDER et al., 1985;
ARCHAMBAULT et al., 1988; HECKERT et al., 1992 apud CASTRO, 1998), maedi
visna (HOUWERS et al., 1982; VITU et al., 1982; HOUWERS; SHAAKE, 1987;
ZANONI et al., 1989 apud CASTRO, 1998), ou proteína recombinante de CAEV
(RIMSTAD

et

al.,

1994;

ALFONSO

CLAVIJO;

THORSEN,

1995

apud

CASTRO,1998) ou de maedi-visna (KWANG et al., 1995 apud CASTRO, 1998). O
uso de proteínas recombinantes tem causado problemas de resultados falso
positivos, o que tem resultado na substituição desse tipo de antígeno pelos do vírus
completo (ZANONI et al., 1994). Também tem sido adaptado um ELISA para
pesquisa de anticorpos no leite ou colostro, sem grandes vantagens em relação aos
testes com soros (MOTHA; RALSTON, 1994).
Adams et al. (1980), em pesquisa delineada para avaliar a resposta imune de
cabras infectadas experimentalmente com o vírus da CAE, compararam os
resultados obtidos pelas técnicas de IDGA e ELISA, verificando que após o
aparecimento dos anticorpos anti-vírus da CAE, estes aumentavam rapidamente e
que ambos os testes empregados puderam detectar os resultados positivos ao
mesmo tempo. Embora tivesse existido boa correlação, entre os dois testes
empregados, os pesquisadores consideraram o ELISA mais sensível.
Os valores de sensibilidade e especificidade obtidos por Lara et al. (2002)
para o teste de ELISA, concordaram com os relatados por Heckert et al. (1992), que
obtiveram 98,3% e 97,9%, respectivamente para sensibilidade e especificidade.
Estes valores epidemiológicos também foram semelhantes aos demonstrados por
Saman et al. (1999), que comparando a detecção de anticorpos anti-vírus da CAE
por ELISA e pela IDGA, obtiveram valores de sensibilidade de 99,4% e de
especificidade de 99,3%.
Tanto o ELISA, como a IFI, utilizadas para a detecção de anticorpos antivírus da CAE, demonstraram concordância nos resultados que estimaram a
sensibilidade, especificidade e concordância, quando contrastadas com a prova de
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IDGA, considerada como teste de referência, podendo serem utilizadas em
levantamentos clínico-epidemiológicos para determinação das prevalências da
doença e/ou da infecção determinada pelo vírus da CAE.
Devido à restrição da expressão gênica, ou durante a fase precoce da
infecção, vários animais infectados por LVPR são soronegativos por períodos
bastante variados. Nesses casos a PCR tem se apresentado como potencial
alternativa na identificação de animais com sorologia negativa ou dúbia (RIMSTAD
et al., 1993; CHEBLOUNE et al., 1996) (Figura 13). Vários sistemas, com iniciadores
derivados das sequências dos genes gag ou pol, foram desenvolvidos para detecção
de DNA proviral ou RNA viral em leucócitos, células do leite, de lavado brônquioalveolar e do líquido sinovial (REDDY et al., 1993; RIMSTAD et al., 1993;
BARLOUGH et al., 1994; LEROUX et al., 1995, 1997b; CHEBLOUNE et al., 1996;
RUSSO et al., 1997 apud CASTRO, 1998). Como alternativa para aumentar a
quantidade do produto amplificado e permitir sua visualização pela coloração com
brometo de etídio, tem-se usado iniciadores internos à região inicialmente
amplificada (BARLOUGH et al., 1994; LEROUX et al., 1995 apud CASTRO, 1998),
pois geralmente os produtos amplificados só são detectados após hibridização com
sonda específica do fragmento do gene que se deseja amplificar (REDDY et al.,
1993; RIMSTAD et al., 1993; BARLOUGH et al., 1994; CHEBLOUNE et al., 1996;
LEROUX et al., 1995, 1997b; RUSSO et al., 1997 apud CASTRO, 1998). Outro
método de detecção de ácidos nucleicos virais, porém de uso limitado, é a
hibridização in situ (BRODIE et al., 1995).

40

Fonte: (GREGORY et. al, 2007)

Figura 13 - Eletroforese em gel de agarose após reação de PCR do DNA
proviral do CAEV
3.6 CONTROLE E PROFILAXIA

Atualmente, os programas de controle ou erradicação da infecção por CAEV
têm sido adotados em vários países, geralmente de adesão voluntária, baseados no
teste periódico dos animais, com separação ou eliminação dos positivos, e uso de
certas práticas de manejo para prevenção da disseminação do agente (OIE/FAO,
1997). Nos plantéis suspeitos ou sabidamente positivos, algumas recomendações
têm sido adotadas, com resultados bastante variados.
Não há tratamento específico para a infecção pelo CAEV e não há vacina
(RIBEIRO, 1997) por esses motivos se torna de suma importância sua prevenção,
evitando comprar animais de criatórios onde ela ocorre e nunca adquirindo animais
com sintomas clínicos (RIBEIRO, 1997). Recomenda-se o controle da infecção
realizando os testes sorológicos periódicos (uma a duas vezes por ano) nos caprinos
acima de 9 meses de idade (RIBEIRO, 1997). Uma vez introduzida a doença no
plantel, deve-se adotar algumas medidas para seu controle e posteriormente sua
erradicação. A implantação e o acompanhamento do plano de saneamento nas
propriedades devem ser realizados por um Médico Veterinário que esteja em contato
com um centro que realize o diagnóstico sorológico da CAE (FRANKE, 1998b).
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Segundo Garcia (1993), em primeiro lugar deve ser feito um levantamento
da situação do rebanho por meio de exames sorológicos. Em casos de prevalência
baixa de animais soropositivos (5 – 10 %), recomenda-se a erradicação do problema
com o abate desses animais. Em uma prevalência mais alta (acima de 10%) pode-se
optar pela manutenção dos animais de elevado valor zootécnico, desde que sejam
identificados com uma marca de fácil visualização.
É necessário adotar um cuidado especial com os animais recém nascidos
em criações onde ocorre a CAE, pois como visto anteriormente o colostro é a
principal via de transmissão. Desta forma, o cabrito não deve mamar na mãe sendo
separado logo após o parto e assim, criado livre da infecção (BLOOD et al. 1991).
Segundo Ribeiro (1997), o colostro da cabra nunca deve ser fornecido cru, há
necessidade de tratá-lo termicamente aquecendo-o a 56 ºC por uma hora. Também
se pode utilizar colostro de outras espécies ou sucedâneo de colostro e colostro em
pó. O colostro de outras espécies como, por exemplo, a bovina certamente não
transmite a CAE, porém pode transmitir doenças típicas de bovinos como a
brucelose e tuberculose. Além disso, devemos estar cientes de que a transmissão
de imunidade é menos eficiente. O sucedâneo de colostro deve ser preparado com
sangue de animal comprovadamente sadio, caso contrário este irá disseminar
doenças para os cabritos. Existe também a possibilidade de formar um banco de
colostro, onde as cabras fornecedoras devem ser testadas pela técnica de PCR a
fim de confirmar a inexistência de anticorpos para a CAE.
Para Ribeiro (1997), a formação de dois rebanhos, um com caprinos
positivos e outro com negativos, mantidos separadamente, e a eliminação gradativa
dos caprinos afetados é uma medida eficaz no controle da infecção. Os cabritos
negativos devem ficar permanentemente isolados por uma faixa de no mínimo 1,8 m
de largura com relação aos caprinos soropositivos. Não se deve permitir que os
animais compartilhem comedouros e bebedouros. Cabras soro negativas devem ser
montadas por bodes CAE negativos (SMITH, 1993).
Recomenda-se ter cuidados especiais com as agulhas, seringas e materiais
cirúrgicos que devem ser criteriosamente esterilizadas dando preferência a materiais
descartáveis. Quando não possível a utilização desses, é necessário desinfetá-los
entre o uso de um animal e outro. Materiais como canivetes e tatuadores devem ser
mergulhados em água fervente antes de serem utilizados em outros animais.
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Para Garcia (1993) uma linha de ordenha deve ser instituída, pois, embora
remota, há a possibilidade de transmissão da CAE, assim devemos ordenhar
primeiro os animais negativos e por fim os animais positivos. Por último, se deve
levar em conta a presença da CAE no ambiente uterino, visto que pode ocorrer
transmissão da CAE de matrizes portadoras do vírus para suas crias durante a
prenhez ou no peri-parto. Assim, a separação das crias logo após o nascimento e o
uso dos métodos de controle restringindo leite e colostro para as crias pode não ser
100% efetivos, o que explicaria a persistência do vírus nos rebanhos onde são
seguidos rigorosos programas de controle da CAE (ANDRIOLI et al., 2006).
Segundo Santa Rosa (1996), o tempo necessário para eliminar a doença do
rebanho depende da pressão que se estabelece no programa de controle
empregado. Quando o rebanho já está praticamente limpo, mas ainda possui cabras
soro positivas comprovadamente superiores, cujo material genético é realmente de
grande importância, uma alternativa é a inclusão desses animais em um programa
de transferência de embriões, desde que possam permanecer isolados do rebanho
(RIBEIRO, 1997) já que a CAE não é transmitida pela transferência de embriões.
Segundo Franke (1998b), o criador de caprinos pode desempenhar um
importante papel no controle da disseminação da CAE. Para isso, é necessário que
ele incentive a sua associação a promover discussões sobre este tema, convidando
pesquisadores da área e, juntos, elaborarem propostas de planos regionais de
controle. Outra forma de colaboração dos caprinocultores seria a de exigirem o
exame sorológico da CAE na inscrição em exposições, bem como nas transações de
compra e venda de animais. Em hipótese alguma os animais positivos poderão ser
vendidos a outros criadores. A saída de animais positivos de uma propriedade só
poderá ser permitida quando estes se destinarem ao abate. O rebanho é
considerado livre da doença quando apresentar pelo menos dois resultados
consecutivos de sorologia negativa com intervalo mínimo de seis meses (SANTA
ROSA, 1996).

43

3.7 BIOLOGIA MOLECULAR

Estudos referentes à área de biologia molecular teve início em 1985 em que
Chiu et al. comparou os genomas dos retrovírus da subfamília Lentivirus causadores
da

artrite

encefallite

caprina,

anemia

infecciosa

eqüina

e

síndrome

da

imunodeficiência adquirida humana. Desde então se descobriu um campo fértil para
diversas pesquisas relacionadas ao vírus da CAE. Algumas delas se dedicaram a
padronização das técnicas biomoleculares com o intuito de auxiliar e fornecer como
alternativa aos métodos de diagnóstico (REDDY et al., 1993; RIMSTAD et al., 1993;
BARLOUGH et al., 1994; LEROUX et al., 1995; CHEBLOUNE et al., 1996; RUSSO
et al., 1997) a detecção do agente em diferentes tipos de amostras e a investigação
dos meios de transmissão do virus. Outras tiveram direcionamento ao estudo
filogenético do genoma do vírus da CAE. Obteve-se muitas descobertas com relação
à variedade existente no vírus permitindo a sua classificação em grupos e
subgrupos, evidências tanto na queda da barreira de transmissão interespécies
quanto na disseminação mundial do vírus por meio do comércio de animais.
No Brasil, Castro et al. (1999) sequenciaram os primeiros isolados de
caprinos provenientes dos estados de Minas Gerais e Pernambuco. Um isolado de
caprino seqüenciado mostrou-se mais próximo ao vírus Maedi Visna do que ao vírus
da Artrite Encefalite Caprina sugerindo possível transmissão interespécies.
Ravazzolo et al. (2001) foram responsáveis pela análise filogenética do primeiro
lentivirus isolado de ovino proveniente do estado do Rio Grande do Sul. O estudo
sugere como possível marcador a presença de uma deleção no gene gag no vírus
do Maedi Visna para diferenciar a transmissão de lentivirus entre ovinos e caprinos.
Zanoni et al. (1998) apresentou uma classificação para os diferentes tipos
virais seqüenciados de CAEV e MaediVisna existentes até então. Foi dividido em
seis grupos nomeados em I, II, III, IV, V e VI. Os seis isolados puderam ser
diferenciados porém sem uma clara separação entre as linhagens dos Lentivirus de
Pequenos Ruminantes derivados de caprinos (Vírus da Artrite Encefalite Caprina) ou
de ovinos (vírus do Maedi-Visna).
Porém a classificação sugerida por Zanoni et al. (1998) considerou
sequencias curtas de isolados. Com isso, foi sugerido uma nova reclassificação por
Shah et al. (2004) baseados em sequencias longas e de 104 isolados provenientes
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da Suíça e em seis sequencias disponíveis no banco de dados Genbank. O estudo
propôs a divisão em quatro grandes grupos nomeados em A, B, C e D com
subdivisões em cada. O subgrupo B1 possui isolados provenientes da França,
Brasil, Estados Unidos e Suíça, não existindo significativas diferenças entre elas o
que sugeriu uma propagação do vírus por meio do comércio internacional de
animais.
Recentes estudos de Lentivirus de Pequenos Ruminantes apontam para a
uma nova direção. Glaria et al. (2009) mostraram a importância de uma possível
correspondência entre genótipo e fenótipo e trouxeram evidências de controvérsia
na área de pesquisa dentro dos Lentivirus de Pequenos Ruminantes. Mcelliott et al.
(2010, não publicado1) estudam a associação do tropismo tecidual e a variação da
sequencia promotora no vírus do Artrite Encefalite Caprina.
1

1

- Comunicação verbal
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ANIMAIS

Foram utilizadas durante o período, 185 amostras clínicas de caprinos de
idade e raça variáveis, oriundos de regiões do Estado de São Paulo e provenientes
do Serviço de Clínica de Bovinos e Pequenos Ruminantes da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.
Os animais primeiramente foram avaliados através do exame clínico geral
segundo Rosenberger (1994) e os dados encontrados foram compilados em ficha
clínica. Os animais suspeitos foram separados e foi realizada a sorologia através da
imunodifusão em ágar gel. Foram colhidas as 185 amostras clínicas compreendendo
amostras de leite, sangue total, liquido sinovial e sêmen dos animais que
apresentaram sintomas ou soropositividade de órgãos (glândula mamária, pulmão e
cérebro), se viessem a óbito, para a detecção do vírus por PCR e análise
filogenética através do seqüenciamento. Os resultados do exame clínico e do
seqüenciamento das amostras foram tabulados para realização da análise
estatística.

4.2 COLHEITA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE SANGUE

Após a seleção, foram colhidas amostras de sangue através da punção da
veia jugular externa, sem o garroteamento excessivo do vaso, utilizando-se o
Sistema Vacutainer, em tubos de vidro siliconizados sem anticoagulante e com
anticoagulante EDTA, provido de tampa de borracha e com vácuo suficiente para
aspirar 10 ml de sangue. No Laboratório de Pesquisa do Departamento de Clínica
Médica da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo e no
Laboratório de Raiva e Encefalites no Instituto Biológico, as amostras de sangue
sem anticoagulante foram centrifugadas com força real de centrifugação igual a
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1000g, por 15 minutos, para a ocorrência de uma adequada sinerese do coágulo. A
seguir, o soro sangüíneo foi separado por aspiração e as amostras de soro assim
obtidas foram conservadas em “freezer” a menos 20°C até a realização das provas.
As amostras de sangue com anticoagulante EDTA foram encaminhadas para o
Laboratório de Virologia Molecular e Clínica no Instituto de Ciências Biomédicas USP sob supervisão do Prof. Dr. Edison Luiz Durigon para o processamento
imediato e realização das técnicas de PCR, nested-PCR e seqüenciamento.

4.3 PROVA DE SORODIAGNÓSTICO PARA O VÍRUS DA ARTRITE-ENCEFALITE
CAPRINA

A detecção de anticorpos séricos contra o vírus da artrite-encefalite caprina
foi realizada pelo teste de imunodifusão em gel de ágar (IDGA), segundo Crawford e
Adams (1981), utilizando o antígeno viral P28 (Kit para Diagnóstico de CAE,
Biovetech, Brasil). A técnica consiste em possibilitar a conjugação de anticorpos
séricos com o antígeno viral em agarose a 0,9% em tampão fosfato, utilizando 30μL
de soro/antígeno, com conseqüente precipitação do complexo constatada por leitura
realizada 24 a 48 horas após, com luz indireta sobre fundo escuro, sendo
considerada definitiva a última leitura.

4.4 AMOSTRAS DE SÊMEN E LEITE

As amostras de leite foram colhidas no momento da ordenha dos animais e
acondicionadas em tubo estéril. A colheita do sêmen foi inicialmente realizada com a
utilização de vagina artificial. Em animais que não aceitaram esse método de
colheita, o procedimento utilizado foi por meio da técnica de eletroejaculação. As
amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Virologia Molecular e Clínica
no Instituto de Ciências Biomédicas - USP sob supervisão do Prof. Dr. Edison Luiz
Durigon para o processamento e realização das técnicas de PCR, nested-PCR e
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seqüenciamento, sendo mantidas sob refrigeração a menos 70°C até a realização
das provas.

4.5 EXTRAÇÃO DAS AMOSTRAS CLÍNICAS

Os fragmentos dos referidos órgãos foram mantidos em freezer –70oC até o
momento da sua utilização. Foram pesados e macerados separadamente dois
gramas das amostras de cérebro, glândula mamária e pulmão e realizada a
suspensão a 20% com a utilização de PBS. As suspensões dos órgãos macerados
foram mantidas a - 20oC até sua extração.
Foi incubado 20µL de amostra por 30 minutos a 56°C, em 150µL de TNE
(Tris HCl 10mM, EDTA 10 mM e NaCl 10mM, pH 8,0) acrescidos de 20µL de SDS
10% (Dodecil Sulfato de Sódio), 10µL de pK (Proteinase K)
Para a realização das técnicas biomoleculares o DNA proviral de leite,
líquido sinovial, sêmen e suspensão de órgãos macerados foi extraído pelo método
Fenol/Clorofórmio/Álcool isoamil e constituiu na realização de três lavagens
consecutivas

com

200µL

de

Fenol

Buffer

Saturado,

150

µL

de

Fenol/Clorofórmio/Álcool Isoamil (25:24:10) e 100 µL de Clorofórmio 100%
respectivamente, centrifugadas a 12.000 rpm por três minutos cada em temperatura
entre 18ºC e 22ºC. O material da extração (40µL) foi armazenado a -20ºC, até ser
utilizado na amplificação. O controle negativo foi feito com água DEPC enquanto que
o controle positivo foi a amostra padrão CAEV Cork.
As amostras de sangue total com EDTA seguiram protocolo de extração de
kit comercial GE Healthcare - illustraTM blood genomicPrep Mini Spin (cód. 28-904264). Foi incubado 300 µL da amostra de sangue total previamente homogeneizado
com 20 µL de proteinase K e 400 µL de tampão de lise. A mistura foi
homogeneizada três vezes por aproximadamente 20 segundos utilizando o vórtex
com intervalo de 5 minutos cada. A mistura foi transferida para as colunas com filtros
e centrifugada em 11 000 g à 21ºC por dois minutos descartando-se o filtrado. A
seguir foi adicionado 500 µL de tampão de lise e centrifugado novamente em 11 000
g à 21ºC por dois minutos descartando-se o filtrado. Numa última lavagem foi
adicionado novamente 500 µL de tampão de lise e centrifugado em 11 000 g à 21ºC
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porém agora por 4 minutos. E finalmente foi adicionado 200 µL de tampão de eleição
aquecido à 70ºC aguardando um minuto antes de centrifugar em 11 000 g à 21ºC
por dois minutos. As amostras foram guardadas à -20ºC.

4.6 DIAGNÓSTICO MOLECULAR

Foram utilizados primers gerados especificamente para um fragmento
conservado do gene pol, empregando-se iniciadores degenerados situado entre as
posições 2198 e 2650 (LEROUX et al., 1995) para amplificar fragmentos de 475pb
(Tabela 7).
Tabela 7 - Oligonucleotídeos iniciadores usados na PCR para amplificação do gene
pol
Nome Oligonucleotídeo iniciador - Seqüência (5’→3’)a

Posição

P1

DSAAGARAAATTARARGG

2198 - 2215

P2

ATCATCCATRTATATBCCAAATTG

2672 - 2650

a B=C, G ou T; D=A, G ou T; R=A ou G; S=C ou G.
Fonte: (LEROUX et al., 1995).

Os cDNAs foram amplificados em um volume total de 50 μL contendo uma
mistura de reagentes (Storage Buffer: 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1 mM EDTA, 1 mM
DTT, estabilizadores, 50% (v/v) glicerol; 10X PCR Buffer: 200 mM Tris-HCl (pH8.4),
500 mM KCl; 50 mM MgCl2; 10 µM cada primer senso e anti-senso; 10 mM mistura
de dNTP; 1U Taq DNA Polymerase). Foi utilizada a enzima Platinum®Taq DNA
Polymerase invitrogen (Cat. No. 10966-020). A amplificação foi feita inicialmente a
95ºC por cinco minutos e 35 ciclos de 95ºC por 45 segundos para a denaturação,
seguido de 55ºC por 45 segundos para o pareamento/anelamento dos primers a por
fim a 72ºC por 45 segundo para extensão das fitas de DNA terminando o ciclo com
72ºC por oito minutos e a 4ºC até a retirada das amostras. A detecção do produto
amplificado foi determinada pela corrida eletroforética. Foram submetidos 10 µL dos
produtos das reações em eletroforese em gel de agarose a 1,5%, em tampão TBE
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(Tris Borato 0,09M e EDTA 0,002M pH 8,0) corados com brometo de etídio (1
µg/mL). As amostras foram coradas, uma a uma, com 2 µL de loading buffer antes
de serem aplicadas no gel. Um marcador de peso molecular de 100pb, o controle
negativo e o controle positivo foram incluídos no gel. Após a corrida eletroforética
desenvolvida a 80V, os géis foram observado em luz ultravioleta com o auxílio de
transiluminador e o registro fotográfico foi efetuado no fotodocumentador
(BIORAD®).

4.7 ANÁLISE FILOGENÉTICA

4.7.1 Purificação do produto amplificado

O fragmento obtido na PCR foi purificado, para remoção dos restos de
reagentes utilizados na amplificação do DNA, seguindo o seguinte protocolo. Foi
acrescido 10 μL de água DNAse/RNAse free em 40 μL do produto de reação de
PCR completando um volume de 50 μL. Foi adicionado 10% do volume total da
reação, de acetato (v/v). Em seguida foram acrescentadas duas vezes o volume total
com etanol 100%, ou seja, se o volume total é de 55 μL, o volume acrescido de
etanol será de 110 μL. Os tubos foram colocados no “freezer” a menos 20 ºC por um
período de três horas, sendo centrifugados por 30 minutos a 14.000 rpm a 4ºC. O
sobrenadante foi descartado, invertendo-se o tubo sobre papel absorvente. Logo em
seguida foram acrescidos 150 μL de etanol 75% e centrifugados por 10 minutos a
14.000 rpm a 4ºC. Então o sobrenadante foi novamente descartado invertendo-se o
tubo em papel absorvente. Os tubos foram colocados no speed-vacuum a 60ºC por
20 minutos e os pellets foram ressuspendidos em 50 μL de água DNAse RNAse
free. Os tubos contendo DNA purificado foram armazenados em “freezer” a menos
20 ºC até o uso na reação de sequenciamento.
Para o estudo filogenético, o DNA purificado foi seqüenciado para a região
de interesse, parte do gene pol das amostras, utilizando o Kit de sequenciamento
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Dye Terminator Cycle Sequencing ABI PRISM ® 3100 Genetic Analyser (APPLIED
Biosystems).

4.7.2 Reação de seqüenciamento

O volume total da reação de sequenciamento foi de 10 µL, contendo 2µL de
Big Dye Terminator (APPLIED Biosystems), 2 µL de Save Money [5M] (APPLIED
Biosystems), 1 µL de oligonucleotídeo (primer) [10pmol], 2 µL de DNA (200-300ng) e
3 µL de água livre de DNAse e RNAse. A quantidade de DNA variou de 2 a 3 µL,
dependendo da intensidade da banda no gel e também da quantidade de DNA, pois
isto acarretou variação na quantidade de água. Para cada reação, utilizou-se um
oligonucleotídeo, ou seja, foi feita uma reação para o oligonucleotídeo no sentido 5’
– 3’ (senso) e uma para a reação para o oligonucleotídeo anti-sentido 3’ – 5’ (antisenso). Os oligonucleotídeos utilizados são: Primer sense (PN1) 5’ GGA AAD GCA
CCY CCA CAT TG 3’ e Primer antisense (PN2) 3’ CAT GGT TCC RAY ATT ATT
AGG 5’. Ambos os oligonucleotídeos foram desenhados pelo laboratório de Virologia
do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
A amplificação foi desenvolvida em termociclador (Mastercycler ep gradient
–Eppendorf). As amostras foram, primeiramente, denaturadas a 96°C por 1 minuto e
submetidas a 30 ciclos de amplificação, sendo cada ciclo composto de três
temperaturas: denaturação das amostras a 96°C (15 segundos), anelamento a 50°C
(15 segundos) e extensão a 60°C (4 minutos). Após o término o termociclador, a
temperatura se manterá a 4°C até o processamento das amostras amplificadas.
Para cada ciclo utilizou-se uma variação de 1ºC por segundo de rampa.
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4.7.3 Precipitação da Reação de seqüenciamento

Após a reação de sequenciamento, as amostras foram precipitadas
utilizando isopropanol 100% e 75% (MERCK).
À reação de sequenciamento acrescentou-se 30 µL de água ultra-pura e 60
µL de isopropanol (MERCK). Os tubos foram deixados em temperatura ambiente por
15 minutos sob o abrigo de luz, então foram deixados dentro da centrifuga (5810R –
Eppendorf) fechada. Em seguida, os mesmos foram centrifugados por 30 minutos a
14000 rpm em temperatura ambiente. Após a centrifugação, descartaremos o
sobrenadante invertendo os tubos sob papel absorvente, e acrescentaremos 150 µL
de isopropanol 75% em cada amostra, misturaremos com o auxílio de um vórtex e
depois os centrifugaremos mais uma vez por 10 minutos a 14000 rpm.
Descartaremos o sobrenadante invertendo os tubos sob papel absorvente,
secaremos os tubos em um concentrador com uma bomba de membrana de PTFE
resistente a produtos químicos (5301-Eppendorf), a 60ºC por 20 minutos ou em
temperatura ambiente protegido da luz. Ressuspenderemos o botão (pellet) em 10
µL de formamida HI DI (APPLIED Biosystems) no próprio tubo, misturaremos em
vórtex e em seguida passaremo-os para uma placa de 96 orifícios. Após termos
aplicado todas as amostras na placa, montamos uma planilha, que já vem pronta
com o programa do seqüenciador, que possui o desenho da placa, identificando o
orifício em que cada uma foi depositada. Posteriormente, as amostras foram
denaturadas a 93ºC por 5 minutos e em seguida sofreram um choque térmico de
4ºC, em gelo por um minuto. Colocaremos a placa no seqüenciador ABI PRISM
3100 (APPLIED Biosystems), seguindo as instruções do fabricante.

4.8 ANÁLISE E ALINHAMENTO DAS SEQÜÊNCIAS

As sequências foram editadas e alinhadas com o programa BioEdit
Sequence Alignment Editor. As seqüências de nucleotídeos serão analisadas com o
programa Sequence Navigator versão 1.0 (Applied Biosystems, Inc., EUA) para
Power Macintosh, alinhadas utilizando o programa Meg Align 4.05 – DNAstar e

52

observar sua variabilidade com o programa Meg AlignTM v. 1.02: Molecular
Evolutionary Genetics Analysis. Averiguaremos se a variabilidade genética
encontrada no vírus possui predileção ao sinal clínico apresentado.
Os números de acesso do Genbank para as seqüências retiradas da
literatura utilizadas para o alinhamento são VVU35679.1, VVU35680.1, VVU35676.1,
(LEROUX et al., 1995); L78448.1, (STORSET; RIMSTAD2); AY900630.1 (não
publicado3); M33677.1, (SALTARELLI et al., 1990); M31646.1-SA-OMVV (QUERAT
et al., 1990); AJ305050.1, AJ305051, AJ305052, AJ305053 (RAVAZZOLO et al.,
2001);

AF108048.1,

AF108049.1,

AF108051.1,

AF108053.1,

AF108056.1,

AF108059.1 (CASTRO et al., 1999); AY454178.1, AY454197.1, AY454218.1,
AY454175.1, AY454190.1, AY454210.1, AY454161.1, AY454231.1, AY454189.1,
AY454208.1 (SHAH et al., 2004); FJ195346.1 (GLARIA et al., 2009); DQ013218.1
DQ013215.1, DQ013231.1, DQ013225.1, DQ013236.1, DQ013242.1 (PISONI et al.,
2005); AY101611.1 (HOTZEL; CHEEVERS4); K03327.1 (CHIU et al., 1985);
AF015182.1 (VALAS et al., 1997); AF322109.1 (retirado do GenBANK); M10608.1
(SONIGO et al., 1985); S51392.1 (SARGAN et al., 1991); AM419950.2 (LAAMANEN
et al., 2007).
Para a reconstrução filogenética dos isolados de CAEV, foi utilizado o método
de distância com o algoritmo Neighbor-Joining e modelo evolutivo Maximum
Composite Likelihood (MCL), para nt, e modelo evolutivo de Poisson para aa, com
1000 repetições de bootstrap. com o programa Mega 4 (TAMURA et al., 2007).

2

- Comunicação verbal

3

- Comunicação verbal

4

Comunicação verbal
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5 RESULTADOS

5.1 CASUÍSTICA

O estudo foi baseado nos resultados de quatorze isolados seqüenciados de
amostras clínicas diversas provenientes de oito animais. A relação de todos os
isolados seqüenciados de acordo com cada animal é indicada na tabela abaixo
(Tabela 8).
Tabela 8 - Relação de todos os isolados seqüenciados, tipo de amostra clínica e
animais
Nomenclatura do
Animal
Amostra clínica
isolado sequenciado
Cabra 17
Líquido sinovial
C7LS
Pulmão
C8P
Drica
SNC
C9C
Glândula mamária
C10GM
Leite gland. direita
C16L
Sem Identificação
Leite gland. esquerda
C17L
Liza
Leite gland. esquerda
C29L
Astúria
Leite gland. esquerda
C31L
Cabra 103
Glândula mamária
C103GM
Cabra 107
SNC
C107C
Leite gland. esquerda
C131L
5BC
Leite gland. direita
C132L
2s7
Leite
C137L
Leite gland. direita
C144L
Aviana
Sangue total
C148ST
Marcelo
Líquido sinovial
C177LS
5.2 EXAME CLÍNICO DOS ANIMAIS

A cabra 17 proveniente do Hovet-USP apresentava quadro de artrite na
articulação do carpo com presença de aumento de volume e mobilidade
comprometida.
A cabra Drica também proveniente do Hovet-USP encontrava-se numa
evolução muito crônica da enfermidade apresentando emagrecimento progressivo,
articulações do carpo calcificadas com pouca mobilidade e pneumonia crônica.
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Ao exame clínico da cabra Liza, na glândula mamária direita houve a
presença à palpação um endurecimento difuso na intensidade de (++) e um nódulo.
A glândula esquerda apresentava à palpação um endurecimento difuso na
intensidade de (++) e a presença de dois nódulos na região anterior da glândula. Ao
teste de CMT (California Mastitis Test) ambas as glândulas apresentaram resultados
negativos. O animal era proveniente de uma propriedade localizada no município de
Ibiúna-SP.
A cabra Astúria, da mesma propriedade do animal anterior, apresentava à
palpação de ambas as glândulas mamárias endurecimento difuso com intensidade
de (++) e resultado de CMT também negativos.
O animal 5BC era proveniente de uma propriedade localizada no município
de Itu-SP e apresentava à palpação endurecimento difuso com intensidade de (++)
em ambas as glândulas mamárias.
A cabra 2s7 era proveniente de uma propriedade localizada no município de
Tatuí-SP e apresentava à palpação endurecimento difuso com intensidade de (+) em
ambas as glândulas mamárias. O proprietário relatou histórico de abortamento dois
meses antes da ocasião da visita.
A

cabra

Aviana

era

proveniente

do

Hovet-USP

e

apresentava

emagrecimento progressivo, agalaxia na glândula esquerda, endurecimento difuso
com intensidade (++). Apresentava artrite em articulação do tarso esquerdo, do
carpo direito e da articulação atlanto-occipital. O resultado do teste de CMT da
glândula direita foi (+).
O bode Marcelo, animal também proveniente do Hovet-USP, apresentava
aumento de volume em articulação de carpos e mobilidade diminuída das
articulações.

5.3 DIAGNÓSTICO MOLECULAR

De 185 amostras totais submetidas à reação de PCR e nested-PCR 39
amostras produziram banda positiva (21,08%), como demonstrado na figura 14,
sendo que 28 das positivas compreenderam quinze amostras de leite, sete amostras
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de sêmen, duas amostras de SNC, duas amostras de líquido sinovial, uma amostra
de glândula mamária, uma amostra de pulmão.

Figura 14 - A figura mostra a ocorrência de CAEV em diferentes tipos de
liquido corporais coletados dos caprinos
5.4 SEQUENCIAMENTO DO CAEV

Foi submetido um total de 16 isolados a reação de seqüenciamento. As
amostras foram as seguintes: C7LS, C80, C9C, C10GM, C16L, C17L, C29L, C31L,
C103GM, C107C, C131L, C132L, C137L, C144L, C148ST e C177LS.

5.5 ESTUDO FILOGENÉTICO

O estudo filogenético realizado utilizou apenas 14 dos 16 isolados. Foram
utilizadas sequências disponíveis no Genbank para o estudo. As tabelas abaixo
mostram as identidades entre os isolados do estudo e os isolados disponíveis no
Genbank.
As seqüências brasileiras e as seqüências padrão obtidas do genBank foram
analisadas empregando-se a metodologia de Máxima Verossimilhança, modelo
evolutivo F84. Foi realizada um busca heurística, com algoritmo de bissecção de
árvore TBR (tree bisection reconnection). A topologia da árvore proposta para as
amostras do grupo A, B e C, pelo método de MV, utilizando-se o algoritmo TBR está
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representada na figura 15, foram verificadas amostras idênticas entre si e amostras
diferentes circulando no Brasil.
Foi verificada uma variabilidade genética do subgrupo B1 o qual foi o genótipo
predominante. O genótipo de CAEV do tipo B demonstrou um padrão de diversidade
genética de no Maximo 14%, quando comparadas entre si.
O genótipo A do CAEV não foram encontrado em nossas amostras e se
concentrou em um clado separado, evidenciando uma homogeinidade genética das
mesmas.
O grupo C quando comparado entre si, obtiveram um padrão de distancia de
11%, entretanto duas amostras de nosso estudo (C31Lastutia esquerdo e C137
L2S-1) demonstram ser um clado muito próximo do tipo C embora com divergências
próprias.
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Figura 15 – Árvore filogenética dos seqüenciados de CAEV no Brasil e no
mundo
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A tabela 9 apresenta a comparação entre as identidades dos grupos:
Marjorie entre si, dos grupos internacionais, dos grupos brasileiros, de Marjorie com
os grupos brasileiros e de Marjorie com os grupos interacionais. As identidades de
cada seqüenciado presentes no GenBank estão expostas nos anexos.
Tabela 9 - Nivel de identidade do grupo interno Marjorie ( Ids B1 MArjorie), onde
compara-se o seqüenciado por Marjorie com o dela mesma; Identidade do grupo
seqüenciado B do Gen Bank (Ids B-GB); Identidade do grupo B brasileiro do Gen
Bank (Ids B-Br-GB); Identidade do grupo seqüenciado por Marjorie versus o grupo B
do Gen Bank (Ids B1 Marjorie Vs. B-GB); identidade do grupo seqüenciado por
Marjorie versus o grupo B brasileiro do Gen Bank (Ids B1 Marjorie Vs. B-Br-GB)
Comparações
Ids B1 Marjorie
Ids B‐GB
Ids B‐Br‐GB
Ids B1 Marjorie Vs. B‐GB
Ids B1 Marjorie Vs. B‐Br‐GB

Nivel de Identidade
0,90108
0,87556
0,87851
0,87825
0,86952
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6 DISCUSSÃO

A genotipagem através do seqüenciamento parcial do gene POL das
amostras de CAEV isoladas neste estudo, mostrou a presença do grupo B
circulando nas diferentes amostras estudadas e com sintomas clínicos distintos.
Nossa Análise também demonstra claramente uma dominância do genótipo B1.
A analise filogenética das cepas de CAEV revelou uma epidemiologia
complexa e dinâmica deste vírus que pode diferir dentro de uma mesma comunidade
e ser idênticas entre diferentes localidades , ao exemplo da cepas que foram
identificadas no Brasil e é geneticamente similar a cepas isoladas na China. A
análise filogenética obtida do sequenciamento do gene Pol de CAEV isolados da
C31L Asturia e C137L25-1 demonstraram pequena variabilidade do gene
agrupando-as em clados próximos, ao do tipo C,

porém com significativa

divergencia dos outros grupos do genótipo B1 isolados em diferentes regiões
brasileiras.
Em nosso estudo, analisando a arvore (Figura 15), fica evidente no grupo B a
distribuição de do subgrupos B1 onde os isolados brasileiros se distribuem de
maneira bastante uniforme. Já em relação ao grupo A, não foram identificadas
amostras brasileiras circulando nos animais estudos. Estudos futuros, pelo
seqüenciamento do gene pol serão imprescindíveis para uma análise mais acurada
da distribuição dos diferentes genótipos dos isolados brasileiros.
Nossos dados gerados durante esse estudo, certamente trará uma
contribuição para melhor definir a epidemiologia do CAEV, como a distribuição por
diferentes patologias, bem como a diversidade genética dos isolados de CAEV
circulantes em nosso meio.
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7 CONCLUSÕES

•

Há uma predominância do grupo B1 em todas as amostras já seqüenciadas no
mundo;

•

Neste estudo também houve predominância do grupo B;

•

Neste estudo duas amostras foram classificadas no grupo C;

•

Nesta pesquisa, assim como nas amostras brasileiras já sequenciadas não há
presença de amostras do grupo A.
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ANEXO 1

Comparação entre o grupo seqüenciado obtido pelo GenBank Brasileiro
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ANEXO 2

Comparação entre o grupo seqüenciado obtido pelo GenBank
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ANEXO 3

Comparação interna entre os seqüenciados por Marjorie
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ANEXO 4

Comparação entre grupo seqüenciado Marjorie com grupo seqüenciado obtido do GenBank Brasileiro
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ANEXO 5

Comparação entre grupo seqüenciado Marjorie com grupo seqüenciado fora do Brasil, obtido do GenBank
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