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Descrição

vcc

Vírus da cinomose canina

SNC

Sistema Nervoso Central

EUA

Estados Unidos da América

PEM

Poliencefalomielopatia aguda

LEM

Leucoencefalomielopatia crónica

RNA

ácidoribonucleico

N

nucleoproteína(proteína viral)

P

fosfoproteína

M

(

"

'' )

membrana (

"

")

F

fusão

(

"

'' )

H

hemaglutinina (

"

'' )

L

grandeproteína(

"

'' )

S

proteína não estrutural

RT-PCR

Transcrição Reversa-Reação em

cadeia pela

polimerase
nm

nanâmetro

Kb

kilobase

NDV

Vírus de Newcastle

vsv

Vírus da estomatitevesicular

VCF

Vírus da cinomosede foca

VPB

Vírus da pestebovina

vs

Vírus do sarampo

B95

Linhagem celular de linfócito B de sagtli

ELISA

"Enzyme Linked Immunosorbent Assay"

PCR

Reação em cadeia pela polimerase

Abreviaturas

Descrição

DNA

ácido desoxirribonucleico

VCC-SH

cepa do vírus da cinomose canina "Snyder

VCC-RO

cepa do vírus da cinomose canina "Rockbom"

Hovet

Hospital Veterinário da Universidade de SãoPaulo

ml
ul

mililitro

PBS

solução salina tamponada com fosfatos

SFB

Soro fetalbovino

EDTA

ácido etilenodiaminotetracético

mg

miligrama

microlitro

Hill"

Resumo
O vírus da cinomose canina (VCC) é um patógeno viral, altamente,
contagioso que pode causar doença sistémica letal, em cães e outros
carnívoros em toda parte do mundo. Os cães afetados podem apresentar

sintomas gastrentéricos, respitatórios e nervosos. As manifestações clínicas
da doença inclue depressão, diarréia, vómito, desidratação, hiperqueratose
dos coxins e focinho e espasmos musculares ou paresia de membros
pélvicos, a qual pode persistir por longos períodos.
Cães infectados, com sintomas clínicos de VCC, foram estudados para
detecção do RNA viral pela técnica de PCR e Nested-PCR.
Neste estudo, amplificou-se o gene da nucleoproteína (NP) em células
mononucleares do sangue periférico (linfócitos), urina e saliva, de cães

infectados com VCC, para detectar o genoma do mesmo, por RT-PCR, em
diferentes amostras clínicas. A identificação do RNA viral foi concluída com
sucesso, pelo método de RT-PCR, utilizando 2 pares de "primers" específicos

do gene da nucleoproteína(NP). A técnica de RT-PCR, descrita neste etudo,

pode ser um sistema de ensaio útil para determinar se cães suspeitos de
nfecção, por VCC, tenha níveis detectáveis

de genes. Os resultados

demonstram que a técnica de RT-PCR é exequível para o diagnóstico

laboratorial de cinomose canina.

1. 1NTRODUCAO

1. INTRODUÇÃO GERAL
A cinomose canina tem sido reconhecida no mundo, por séculos, como uma

das mais importantes doenças infecciosas que acometera a espécie canina
[Sch[ingman,19331 Buxton ef a/.,1977; Fenner ef a/..1993]. E uma doença
sistémica, que pode ser letal, aguda e/ou subaguda, altamente contagiosa
IHirayama ef a/., 1986], que causa mais morbidade e mortalidade, em cães jovens,
especialmente aqueles com menos de 3 meses de idade, onde um grande número

de cães são expostos à infecção, estes podem adoecerem e não resistirem à
infecção ou recuperarem-se, tornando-se imunes [Swango, 19891 Greene &

Appel,1990JIe outros carnívoros do que qualquer outra infecção, tendo sido
detectada em diferentes continentes [Svansson ef a/., 1993].

Os cães afetados apresentam sinais clínicos sistémicosgastrointestinais

e/ou respiratórios, freqüentemente, desenvolvendo sinais clínicos de
comprometimento do SNC IBuxton ef a/.,1977; Appel , 19871 Durchfeld ef a/.,
19901Fenner ef a/., 19931Mori ef a/., 1994].

O vírus da cinomose canina (VCC) causa infecção generalizada aguda ou
localizada crónica e infecção persistente no Sistema Nervoso Central (SNC) de

cães IMitchell ef a/., 1987]. A persistência, in vivo. depois de uma recuperação
clínica aparente tem sido proposta como um caminho para o desenvolvimento de

encefalomielite desmielinizantecrónica e encefalite em cães mais idosos, em
animais conva]escentes]Oglesbee ef a/., 1986].

Devido ao estreito contato entre cães e o homem, existe a possibilidade do
VCC estar relacionado a doenças humanas como a esclerose múltipla e a doença

de Paget [Cook ef a/. ,19781Cartwrightef a/.. 1993]. A doença de Paget é crónica
e é caracterizada por uma progressiva destruição, remodelação e deformação do

osso, com maior incidência no crânio, coluna vertebral e ossos pélvicos. Com o

uso da técnica de hibridização ''in situ'', foi possível a detecção do genoma
responsável pela síntese do nucleocapsídeo viral em osteoclastos, osteoblastos e

células mononucleares provenientes de biópsias de ossos de pacientes com a
doença. Tais dados demostram,claramente, que o VCC pode residir em ossos de
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pessoas com esclerose múltipla. Se o vírus é um agente etiológico da doença ou

uma infecção oportunista, resta ser estabelecido, embora evidências moleculares

tenham implicado este vírus como um possível agente etiológico da doença.
[Cartwright ef a/., 19931Gordon ef a/., 1993].

Estudosmolecularese epidemiológicostêm sugerido que o VCC seja o
responsável pela doença de Paget. Se verdade, então, juntamente, com o vírus da

raiva, este seria um outro exemplo de vírus canino causando doença humana.
Estudos em hospedeiros naturais têm demonstrado essas características [Mee &
Sharpe,1993]

Evidências moleculares demonstram que o VCC está presente em,
aproximadamente, 65% de amostras de ossos de pacientes com a doença de

Paget, usando a técnica de RT-PCR (hibridização "in situ"), entretanto, esses
resultadostêm sido criticados. Para uma demonstração mais sensível e segura do
possível papel desse vírus, foi desenvolvida uma nova técnica de RT-PCR "in situ"

(IS-RT-PCR) para examinar a presença do genoma responsável pela síntese do
nucleocapsídeo viral em ossos de pacientes com a doença. A especificidade da

técnica foi confirmada usando células Vero infectadas com VCC. as quais
amplificaram seguindo a nova técnica (IS-RT-PCR). Seguindo a hibridização "in
situ" convencional, o vírus foi detectado em 10 das 15 amostras de pacientes com

a doença. Entretanto, seguindo a nova técnica, foi detectado em todas as 15
amostras examinadas. Esses resultados comprovaram que o VCC está presente
em ossos de pessoas com doença de Paget, ajudando a confirmar a hipótese de
que o Paramixovírusesteja envolvido na etiopatologiada doença de Paget IMee ef
a/., 1998].

Tem sido observadauma reatividadecruzada imunológicaforte entre o
VCC e o vírus do sarampo IVS), entre todos os polipeptídeos destes vírus, com a
possível exceção da hemaglutinina. Esses vírus podem estabelecer uma infecção
persistente em cultura celular e ambos podem invadir o SNC do hospedeiro. Uma
doença neurológica lentamente progressiva, conhecida como panencefalite

esclerótica subaguda, tem sido diretamente correlacionada com a presença do

vírus do sarampono SNC em pacienteshumanos.Igualmente,o vírus da

J

cinomose tem sido mostrado como o agente causador de uma doença neurológica
lenta em cães mais idosos IRozenb]att ef a/., 19851Rozenb]att ef a/., 1985].

O VS, outro membro do género Moral///v/rus,estreitamente relacionado ao

vírus da cinomose,foi detectadoem amostrasde urina, utilizando-sea técnica da
Transcriptase Reversa - PCR (RT-PCR) [ Rota, ef a/., 1995].

Além dos canídeos, outras espécies animais também são susceptíveis ao
VCC. Várias investigações têm demonstrado que muitos animais selvagens
apresentam susceptibilidade a infecção pelo VCC e a taxa de mortalidade varia
muito entre espécies [Appel & Summers, 1995]] sendo comum entre os membros
da família Canidae (cão doméstico, cão selvagem, lobo, raposa, coiote e chacal),
Musfe/Idae (doninha, furão, texugo e mana), Procyon/dae (jupará, guaxinim, qüati

e panda) e V/verrrldae (gato de algália). Há espécies susceptíveis para o VCC,

mas com pouca evidência, distribuídas entre as famílias P/ofe/Idas (protelomamífero semelhante à hiena), f/yaenidae (hiena), f:e/idae (leão) e \4ve/Hdae
(espécie de [êmure) [Anderson, 1995].
A

toxoplasmose

e

o

VCC

são

doenças

comuns

em

/Wt/sfe//deos,

Procyonideos e Canídeos selvagens. Moller (1951 ), considerou que a infecção por

esse vírus pode diminuir a resistência e promover desenvolvimento de uma

toxoplasmoselatente, dentro de um processo de doença fulminante,com
desenvolvimento de lesões herpéticas [Diters & Nie[sen, 1978].

Em 1989, foi relatada uma epidemia causada, pelo VCC, em macacos
japoneses (Macaca fuscafa), associada a um caso fatal de encefalite viral, sendo

este o primeiro relato de uma infecção natural por este vírus em primatas não
humanos [Yoshikawa, ef a/.,1989]. Foi relatado, também, que filhotes de cães de

caça africanos morreram 3 semanas após terem sido vacinados com o VCC vivo
modificado [Durchfe[d ef a/., 1990].

Em 1988, foi constatadoque, aproximadamente,18000 focas morreramno
mar no norte ocidental da Europa, como um resultado de infecção causada por um

Morbilivírus desconhecido. Estudos posteriores mostraram que o vírus era um
Morbi[ivírus distinto do VCC [Curran ef a/., 1992].
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O VCC, também, foi isolado de focas cinzas de cativeiro e outros animais

marinhos, como o golfinho, na Universidadede Guelph, Ontario [Lyons ef a/.
1993]. O vírus, também, foi associado a infecções e morte de pandas gigantes na

reserva de Wo[ong, China IMainka ef a/., 1994]. O mesmo ocorreu em raposas
vermelhas (b/u/pes vu/pes), em Galícia, no norte ocidental da Espanha l Peça ef
a/., 1994]l e sudeste dos Estados Unidos [Litt]e ef a/., 1998].

1.1. Agente etiológico
A etiologia viral da doença foi demonstrada em 1905, por Carro, através da
constatação de que a coriza nasal de filhotes de cães era, freqüentemente,

virulenta. Algumas das alterações observadas foram: aumento de temperatura
corpórea, coriza mais ou menos intensa, conjuntivite, sintomas respiratórios e
rarefação pirosa pera-ocular. A seguir, o animal sofria um considerável

emagrecimentoe vinha a óbito por bronco-pneumonia.
Esta experiênciafoi
repetida inúmeras vezes com sucesso. Frente a idade, raça, como também
quantidade de filtrado injetado, a reação, pós inoculação, foi mais ou menos
intensa [Carré, 1905].

Estes resultados foram confirmados por Ligniêres, em 1906, sendo a
etiologia viral confirmada em 1923, por Puntoni. Estudos mais detalhados foram
feitos, por Dunkin e Laidlaw, em 1926, confirmando dados obtidos por Carré, e
tiveram notável contribuição, incluindo a produção de um soro hiperimune,

utilizado na profilaxia para os cães e o desenvolvimentode uma vacina efetiva
contra cinomose na produção de imunização para os mesmos [Schlingman, 19331
Apple, 19691 Appel & Gillespie, 19721 Buxton ef a/., 19771 Apple, 19871 Fenner ef

a/., 1993].

Embora a etiologia da cinomose canina seja conhecida desde 1926, a
patogenia da doença permaneceu obscura até o relato de Appel, em 1969. Este

relato e um estudo posterior, em 1970, concedeu uma avaliação do curso da
mu[tip[icação do vír'us, em cães, e a re]ação dos sinais de infecção [Love, 1972].
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Puntoni(1923) e Dunkin e Laidlaw (1928), desenvolveram uma vacina com
vírus inativado, que foi usada por décadas, com sucesso limitado. A doença foi
controlada por uma vacina com vírus vivo atenuado desenvolvida por Cabasso et
a/. (1951), Haig (1956) e Rockborn (1960) [Buxton ef a/., 19771Appe], 1987]. Goret

(1936), na França, repetiu e confirmou os resultados sobre a patogenicidade do
experimento de Dunkin e Laid]aw [Goret, 1950].

Larin (1955) afirmou que cepas do VCC foram distingüidas pelo curso da
doença que elas produziam em furões infectados experimentalmente. Nas
palavras de Richter (1908): " a diversidade dos sintomas em cinomose não ê
argumentação de que a infecção possa ser dividida em três ou mais doenças
separadas" . Dunkin e Laidlaw (1926) também enfatizaram a grande variabilidade
da severidade da doença [Cornwe]] et a/., 1965].
1.2.

Características do vírus da cinomose canina
O VCC é um membro da família Paramyxov/ddae e pertence ao género

Moro////v/rus[Buxton ef a/., 19771Bellinief a/., 19861Oglesbeeet a/., 19861Appel,
19871 Mitchell ef a/., 19871 Curran ef a/., 19911 Fenner ef a/., 19931 BllxenkroneMoller, 19931Zurbriggen ef a/., 19931Greene & Appe], 1998].

Segundo o Comité Internacional de Taxonomia dos Vírus [Rima ef a/.,
1995], a família Paramyxov/r/dae encontra-se dividida em 2 sub-famílias:
Paramyxov/rfnae (vírus que infectam humanos, bovinos, murinos, símios, caninos

e aves) e Pneumovir7nae(vírus que infectam humanos, bovinos e perus). A subfamília Paramyxov/dnae está dividida em 3 géneros: Paramyxov/rus, que inclue:
parainfluenza bovino tipo 3, parainfluenza humano tipo l e 3, parainfluenza murino

tipo l e parainfluenzasímio tipo 101/Worb////vírus,
que inclue: o vírus da clnomose
canina, o vírus do sarampo, o vírus da peste bovina, cinomose de golfinho e focal

e Rt/t)u/av/rt/s, que inclue: paramyxovirus aviário tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 91
parainfluenza humano tipo 2, 4a e 4bl e caxumba. Esta classificação está
fundamentadaem. característicasespeciais deste vírus, sendo que todos os
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Mora////v/rusproduzem corpúsculos de inclusões intranuclear e intracitoplásmico,
que contém ribonuc]eocapsídeos virais [Rima ef a/., 1995].
O VCC é relativamente grande, variando de 150 a 250 nm [Greene & Appel,
1998]. A partícula

viral consiste

de um RNA de fita negativa

[Buxton

et a/., 19771

Bellini et a/., 19861 Oglesbee ef a/., 19861 Mitchell ef a/., 19871 Curran ef a/., 19921
Blixenkrone-Moller, 19931Zurbriggen et a/., 19931 Murphy, 19961 Greene & Appel,

199811 em conjunto com a proteína do nucleocapsídeo, a maior proteína viral
produzida

em células

infectadas

[Oglesbee

ef a/., 19861

Oglesbee

ef a/., 198911

não segmentado [Oglesbee ef a/., 19891Vainionpãã ef a/., 19891Curran et a/.,

19911 Galinski ef a/., 19911 Curran ef a/., 199211com capsídeo de simetria
helicoidal [Buxton ef a/., 19771 Bellini ef a/., 19861 Oglesbee ef a/., 19861 Curran ef
a/., 19921 Blixenkrone-Moller, 19931 Zurbriggen ef a/., 19931 Greene & Appel,

199811
(16-20 Kb, em extensão)[Murphy,1996]]é um vírus neurotrópicoe
[infotrópico [Lõff[er et a/., 1997]. É circundado por um envelope lipoproteico

IBuxton

ef a/., 19771 Bellini ef a/., 19861 Appel, 19871 Curran ef a/., 19911

Blixenkrone-Moller, 19931 Greene & Appel, 199811derivado da membrana da

célula hospedeira [Wright ef a/., 19741Vainionpãã ef a/., 19891 Greene & Appel,
1998], o qual apresenta 2 tipos de projeções. Estas projeções são compostas por
2 glicoproteínas, que são hemaglutinina e proteína de fusão (H e F) na parte

externa. Na parte interna do envelope está a proteína de membrana (M) que é a
responsável pela interação entre as proteínas H e F e o nucleocapsídeo do vírus

IAppe[, 19871Fenner ef a/., 1993]. O nucleocapsídeovaria entre 13-18 nm em

diâmetro [Murphy, 1996]] este é formado dentro do citoplasma da célula
hospedeira [Wright ef a/., 19741Greene & Appe], 1998]. Os membros desta família

são pleomórficos[Oglesbeeef a/., 19861Vainionpããef a/., 19891Galinskief a/.,
1991l Fenner ef a/.,19931Murphy, 1996].

O VCC apresenta 6 proteínas estruturais: a nucleoproteína (N), que é a

maior proteína viral, tem a função de envolver e proteger o genoma RNA, e é
altamente conservada dentro da família Paramyxov/r7dae, enquanto que a
fosfoproteína (P), muito susceptível a proteólise, é fosforilada e a segunda mais
abundante, e

associada com as proteínas N e

L no

nucleocapsídeo,
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desempenham uma função direta de transcrição e replicaçao do RNA. A proteína

da membrana (M) desempenha uma importante função durante a maturação do
vírus, conferindo estabilidade ao envelope, enquanto que a proteína de fusão (F) é

essencial para penetração viral na célula hospedeira, por fusão do envelope viral

com a membrana plasmática, disseminação, contribuindo para a indução de
imunidade. A hemaglutinina (H) é a segunda glicoproteína de superfície, induzindo
a imunidade, adsorvendo o vírus à célula hospedeira. As proteínas H e F induzem
a formação de anticorpos neutralizantes e conferem proteção contra a doença. Os

anticorpos anti-F protegem mais do que os anti-H [Diallo, 1990j] e a chamada
grande proteína (L), transcreve o genoma. Essas proteínas manifestam níveis de
reatividade cruzada

sorológica

[Rima ef a/., 19861 Oglesbee

ef a/., 19891

Vainionpãã ef a/., 19891Dia]]o, 19901Curran ef a/., 1991l Fenner ef a/., 1993]
A seqüência genõmica a partir da extremidade 3' é constituída pelo gene da

proteína do nucleocapsídeo (N), o gene da fosfoproteína (P), o gene da proteína
da matrix (M), o gene da proteína de fusão (F), o gene da proteína hemaglutinina

(H) e o gene da grande proteína (L), a qual está próxima a extremidade 5' do
genoma [Curran ef a/., 1992].

Todos os vírus do género Moral//lv/rt/s são altamente patogénicos.
Felizmente, há vacinas efetivas atenuadas contra as doenças que causam. Mas,
em países em desenvolvimento, devido às condições climáticas e conservação
inadequada, às vezes, as vacinas são inativadas IDia]]o, 1990].

Como outros vírus que possuem envelope, a partícula do VCC é inativada,

rapidamente, por solventesllpídicos,como clorofórmioe éter, por 0,05% de
formalina em 4 horas a 37'C e 0,75% de fenol em 10 minutos a 4'C. Solução de
hipoclorito e agentes oxidantes também inativam o VCC. O calor e a radiação
destroem-no rapidamente. A partícula infecciosa permanece viável a pH 4,5-9,0
IBuxton ef a/., 19771Appe], 19871Greene & Appe], 1998]. O vírus sobrevive por
meses a uma temperatura de -lO'C e indefinidamente a -70'C ou quando
[iofi[izado [Buxton ef a/., 19771Appe], 1987].
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1.2.1. Replicação

A adsorção do vírus na superfíciecelular é feita por um receptor celular, a
proteína H. Nessa adsorção, o envelope viral funde-se com a membrana
plasmática da célula hospedeira, liberando o nucleocápside para o citoplasma. A

fusão ocorre com a participaçãodas proteínas F e H, embora esse mecanismo
ainda não seja bem compeendido. A síntese de RNA começa, no citoplasma, após
a penetração do genoma viral. O RNA é transcrito pela polimerase viral em RNAm,

que servirá tanto como molde (para a fita negativa do genoma) para a replicação,
como para a tradução dos genes em proteínas virais. As fitas da progênie viral são

empacotadas na cápside proteica. Durante o último estágio da replicação viral,

segmentos da membrana da célula hospedeira adquirem proteínas virais e
características morfológicas das proteínas do envelope. Os nucleocapsídeos
agrupam-se próximo a membrana celular e são, então, liberados da célula pelo

processo de brotamento, adquirindo um envoltório lipoproteico, derivado da
membrana da célula hospedeira. A proteína M desempenha uma importante
função na liberação do vírus maduro [Lamb & Ko]akofsky, 1996].

Aminoácidos específicos são essenciais para a replicação do VCC. Foi
demonstrado que a privação da metionina suprime o crescimento do VCC, em
células Vero, pela inibição da síntese do RNAm viral. A metionina é necessária

para a replicação desse vírus, não somente em células Vero, mas também em
células de neuroblastomade rato e células de embrião de galinha. A inibição do
crescimento do VCC, com a privação da metionina, em células Vero, foi mais
proeminente do que com outros vírus, como por exemplo, vírus de Newcastle
(NDV) e vírus da estomatite vesicular (VSV). Esta descoberta sugere que a
metionina é essencial para o crescimento do VCC e que a replicaçao deste é mais
dependente deste aminoácido do que outros vírus [Hirayama ef a/., 1985].
Foram determinadas condições ótimas para o isolamento e crescimento do

VCC, em cultura de linfócito canino. O pico do título de anticorposfoi observado

entre3 a 6 dias.pós-inoculação
e dependeu
da multiplicidade
da infecção.
A
replicação do vírus em linfócitos resultou em maiores títulos do que quando
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replicados em macrófagos. Os linfócitos do sangue periférico, de cães imunes,

foram tão susceptíveis,ao VCC, quanto foram os de cães susceptíveisnão
imunes [Appel ef a/., 1992].
1 .2.2.

Variação antigênica
Laidlaw e Dunkin desenvolveramtestes de fixação de complemento para o

VCC. Precipitações específicas deste podem ser demonstradas dentro de 6-8
horas em gel de agarose, por difusão com soro hiperimune de tecidos infectados
contra anti-cinomose, anti-sarampo ou anti-peste bovina. Portanto pode-se

estabelecer uma relação antigênica entre o vírus da cinomose, sarampo e peste
bovina. Alguns exemplos dessa relação são: cães podem ser imunizados contra

cinomose com o vírus da peste bovinassoro imune do gado contêm anticorpo
neutralizante contra sarampol cães com cinomose apresentam anticorpos para

sarampo e pessoas com sarampo podem apresentar anticorpos neutralizantes
para cinomose no soro e, ainda, cães e furões inoculados com vírus do sarampo
podem manifestar proteção contra cinomose IBuxton ef a/., 1977].
Estudos de seqüenciamento do genoma do VCC têm demonstrado um grau

de homologia de 53% no gene que codifica a proteína H e 77% de homologia no
segmento do gene que codifica a proteína N, quando comparado a outros

Morbi[ivírus[Rozenb[attef a/., 1985]. Foi feita uma comparação entre o vírus do
sarampo e o VCC, para estabelecer o grau de homologia destes Morbiltvírus. Foi

demonstrado que o gene que codifica a proteína M teve 67% de homologia para a
seqüência de nucleotídeos e 76% de homologia para a seqüência de aminoácidos
IBe[lini ef a/., 1986].

Foram usados anticorpos monoclonais para representar a relação
antigénica entre os 3 tipos de Morbilivírus: o vírus do sarampo (VS). VCC e o vírus
da peste

bovina

(VPB)l

contra

as proteínas:

hemaglutinina

(H), fusão

(F),

nucleocapsídeo (NP), fosfoproteína (P) e matrix (M). Nove cepas do VS, três

cepas do VCC e quatro cepas do VPB foram examinadas pelo ensaio de
radloimunoprecipitação e imunofluorescência. para reatividade com os anticorpos
heterólogos. A proteína NP e, em particular, a proteína F dos Morbilivírus,
Í
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mostraram um alto grau de homologia entre os epítoposl as proteínas P e M,
mostraram uma homologia parciall e a proteína H mostrou um baixo grau de
homologia. Estes dados indicaram que o melhor antígeno para proteger cães, em

vacinação "heterotípica" é o antígeno F. Essas reatividades cruzadas e reações

do tipo específica foram obtidas com as proteínas virais internas (M, P e NP)
[Sheshberadaraneta/.,1986].
Foi feito um estudo designado para comparar as propriedades biológica e

moleculardas cepas do VCC. Diferençasmarcantesforam observadasem
algumas propriedades biológicas, entretanto, pouca diferença foi observada nas
propriedades moleculares, tal como proteínas virais e RNAs. Foram estudadas IO

cepas, as quais poderiam ser divididas dentro de 3 grupos, pela eficiência na
formação de dermatite pustular. Notavelmente, as 3 cepas virulentas mostraram
pouca capacidade de formação de dermatite pustular, comparada com uma
moderada capacidade das 7 cepas atenuadas. Esses resultados parecem ser
plausíveis pelo fato de que todas as cepas atenuadas, mas nenhuma das cepas
virulentas foram passadas em embriões de galinha. Entretanto, alguma outra cepa
vacinal, que foi atenuada, por passagens em células de rim de cão, também,

demonstrou ter moderada capacidade para formação de dermatite, em um outro
experimento. Esses resultados sugerem que a capacidade dessa formação pode
estar associada com atenuação [Hirayama ef a/., 1986].
Foram examinadas 3 propriedades biológicas, do VCC, para determinar se

haveria alguma diferença entre a cepa selvagem e vacinal do vírus. As
propriedades foram a habilidade de infectar macrófagos e células epiteliais,
produzir efeito citopático em diferentes linhagens celulares, e se replicar na
membrana corioalantóide de ovos embrionados de galinha. Para esse estudo,
foram usadas 4 cepas vacinais e 5 isolados selvagens. Das 3 propriedades
estudadas, somente a comparação da habilidade dos vírus de infectar macrófagos

e células epiteliais foram um coerente marcador da origem do vírus. Os isolados
selvagens infectaram somente cultura de macrófagos, enquanto que as cepas
vacinais infectaram ambos os tipos de células. Um isolado selvagem não virulento,
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de um caso de encefalite de cão mais idoso, reagiu como uma cepa vacinal, por
infectar ambos os tipos de cé]u]as [Evans ef a/., 1991].

Em um estudo, foram isolados 2 Morbilivírus de foca (choca s/ó/dca e choca
v/ft///na), na Sibéria, em 1987, e no noroeste da Europa, em 1988, durante uma
eclosão de doença que se assemelhava à cinomose em cães. Nessas viroses,

vírus da cinomosede foca tipo l e tipo 2 (VCFI/2), respectivamente,foram
identificados como o primeiro caso a ser observado. Foi feita uma comparação
entre o VCF-l e 2 e o VCC. Os dados mostraram que o VCF-l era totalmente

distinto do VCC, entretanto que o VCF-2 poderia não ser distingüido deste vírus.

Observações de cães infectados foram feitas, mostrando uma alta e maior
resposta imunológica para VCF-l, em relação aos outros 2 vírusl sendo que os
cães infectados com VCF-2 desenvolveramresposta similar para as 3 viroses,

havendo, ai, a primeira indicação da difmença hológica entre VCF-l e 2
Observaçõesfeitas, naturalmente,em focas infectadas mostrou que as VCF-l ,
geralmente, desenvolviam altos :títulos de anticorpos para VCF-l . :mais do :que
para VCF-2 e VCC, entretanto as VCF-2, geralmente, desenvolviam altos títulos

de anticorpos para VCF-2 e VCC, mais do que para VCF-l. Esses relatos
mostram que os 2 vírus de focas são totalmente distintos entre silVisser ef a/.,
19901 Svansson efa/.,1993].

Um estudo, aonde foram analisadas as propriedades moleculares da proteína

do nucleocapsídeo(NP), do VCC, isoladas entre 1992 e 1995, foi realizado no
Japão. Foram obtidos 4 isolados (cepas Yanaka, Ueno, Hamamatsu e Adachi)
observando-se que eram antigenicamente idênticos. Análises das sequências de
toda região do gene NP, de um isolado, a cepa "Yanaka", revelou que o gene NP

continha 1683 nucleotídeose um índice de 93,2% de homologia com uma cepa
laboratorial, a cepa "Onderstepoort". A seqüência de aminoácidos continha 523

aminoácidos
e foi 95,2%e 99%homólogas
à cepa "Onderstepoort"
e umacepa
virulenta, a "A75/17", respectivamente [Yoshida ef a/., 1998].
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1.3. Epidemiologia
O VCC é enzoótico, na maioria das áreas do mundo,.exceto em regiões
quentes e áridas. A epizootia, em cães, ocorre em áreas isoladas onde a doença
estava inexistente, por muitos anos e onde há uma população de cães altamente
susceptíveis [Appe[, 1987]. O VCC encontra-se, em abundância, em exsudatos

respiratórios, entretanto, podendo ser isolado de outros tecidos do corpo e
secreções, incluindo urina. Cães que não recebem imunização periódica podem
perder a proteção e tornar-se susceptíveisà infecção, em seguida à situações de
estresse, imunossupressão ou contato com outros cães doentes. As raças de cães
mais comumente e severamente afetadas incluem: Greyhounds, Husky Siberiano,

Weimaraner, Samoeda e Alaskan Malamutes. A virulência é outro parâmetro que
pode afetar a severidade e extensão ou tipo de doença clínica. Certos isolados,
como a cepa "Snyder Hill" ou "R252", são altamente virulentas e neurotrópicas.
Outros isolados podem variar e causar lesões no SNC [Greene & Appe], 1990].
Infecções, pelo VCC, são freqüentes em cães de regiões urbanas, em canis e em
outras situações onde há contato entre cães doentes em lugares fechados [Fenner

ef a/., 1993]. A taxa de mortalidade, seguindo infecção. pelo VCC, varia com
espécies de hospedeiro, alcançando 0% em gatos domésticos, aproximadamente,
50% em cães domésticos e 100% em furões [Lõff]er ef a/., 1997].
Estudo feito com 236 carnívoros selvagens, 146 mustelídeos e 90 raposas,
originários da mesma área geográfica, no norte da Alemanha, mostrou a presença

do VCC nessa região. O antígeno foi encontrado no cérebro de 54 mustelídeos,
predominantemente na massa cinzenta do cérebro. Um aumento no número de
infecções por esse vírus foi observado entre novembro de 1989 e novembro de
1990, no pico do verão [van Mo]] ef a/., 1995].
Estudos em ursos mostraram que estes animais podem ser susceptíveis ao

VCC. O estudo foi realizado no Parque Nacional Abruzzo, na ltália, dentro de uma
área de proteçãol as amostras foram coletadas entre 1991 e 1995. O objetivo foi
determinar a evidência sorológica dos patógenos virais que causam mortalidade
em carnívoros. incluindo o VCC. Constataram que os ursos nunca haviam sido
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vacinados e verificaram que 3 de 9 ursos livres apresentavam anticorpos contra

esse vírus e, l de 6, ursos capturadosapresentavamanticorpos-Este foi o
primeiro relato, de VCC, em popu]ação de ursos IMarsi]io ef a/., 1997].

Em 1994, ocorreu uma epidemia, em uma população de leões (Panfhera
/eoJ,no ecossistema Serengeti(Leste da África), envolvendo doença neurológica,
encefalite e pneumonia, causando a morte de 30% da população. Os sintomas

incluíam: mioclonias e anorexia. Análise histopatológica da pele revelou
corpúsculos de inclusões típicos do VCC. O vírus era mais patogénico em leões e

hienas do que previamenteobservadoem outras epidemias causadas por esse
mesmo agente. Foi feita uma comparação da seqüência das proteínas

Morbilivirais (P e H). A proteína H adsorve o vírus a célula hospedeira, é um
determinante, o qual varia de hospedeiro e causa patogenicidade. A proteína P é
altamente conservada. Essa análise mostrou que os carnívoros do Serengeti são
susceptíveis ao VCC sendo distinto das demais cepas virais de outras localidades
geográficas. A distinção genética aumentou a patogenicidade em leões. O cão
doméstico é um reservatório natural para o vírus e tem soroprevalência [Carpenter
efa/., 1998]

1.4. Patogenia
Caracteristicamente,a cinomose canina acomete, principalmente, cães

jovens (3 a 6 meses de idade) e, raras vezes, cães mais idosos, devido a
imunidade natural. A doença tem um período de incubação de, aproximadamente,
3 a 7 dias, seguida de febre, conjuntivite, sintomas gastrentéricos e respiratórios

(rinite, broncopneumonia).A doença parece ter uma prevalência periódica, com
uma alta prevalência nos meses de inverno, sendo que epidemias severas tendem
a ocorrer em 2 ou 3 ciclos, anualmente [Buxton ef a/., 19771 Fenner ef a/., 1993].

O vírus da cinomose atua sobre o sistema linfóide, e a imunossupressão
decorrente contribui para o agravamento da doença, permitindo o estabelecimento
de infecções secundárias [Appe]. 19871Shin ef a/., 1995].
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Foram avaliadas lesões de pele, em cães, com sintomas clínicos sugestivos

de cinomose, tais como: dermatites pustular e vesicular, hiperqueratose dos
coxins e rarefação pllosa peri-ocular. Observou-se no histopatológicoda pele,
presença de células gigantes sinciciais multinucleares [Summers & Appel, 1985]]
reunidas com corpúsculos de inclusão citoplásmico e nuclear, contendo partículas
e antígeno virais [Maeda ef a/., 1994].

A infecção predominante inicial, pelo Paramixovírus, ocorre no sistema

respiratório, vias aéreas anterior e posterior. Entretanto segundo Sidhu ef a/.,
(1993), em casos de sarampo e cinomose, a disseminação sistémica do vírus
pode ocorrer, primeiramente, no SNC.

1.4.1. Infecção Sistêmica

Durante a exposição natural, o VCC se dissemina, por aerosol e contato do

epitélio do trato respiratório anterior. No período de 24 horas, o vírus se multiplica
nos macrófagos e se dissemina para as células das tonsilas e linfonodos

bronquiais.Por 2 a 4 dias pós-infecção,a cargaviral aumentanas tonsilase nos
linfonodos bronquiais, mas um número inferior de células mononucleares

infectadas,são encontradasem outros órgãos linfóides. Por 4 a 6 dias pós
infecção, a multiplicaçãodo vírus ocorre dentro dos folículos linfóides do baço,
timo, na lâmina própria do estômago

e intestino

delgado,

nos linfonodos

mesentéricoe cervical e nas células de Kupffer do fígado, desenvolvendoa

viremia. A proliferaçãodo vírus, nos órgãos linfóides, coincide com o
desenvolvimento de febre e leucopenia. A leucopenia é decorrente de linfopenia,
devido ao dano viral às células linfóides, afetando ambas, as células T e B. Após 8

a 9 dias de infecção, uma nova disseminação do VCC ocorre no epitélio, o que se
caracteriza pela manifestação dos sintomas clínicos, tais como: diarréia, vómitos e

conjuntivite. Na dependência do estado imune do animal, outros órgãos poderão
ser comprometidos como os rins, bexiga e SNC. Ainda, após 14 dias de infecção,
os animais com títulos de anticorpos adequados podem ser assintomáticos da
doença [Appel, 1969, Appe], 19701Appe], 19871Fenner ef a/., 1993]. Já os cães
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que apresentam baixo título de anticorpo no período de 9 a 14 dias pós-infecção, o

vírus pode se disseminar para outros tecidos, incluindo pele, glândulas exócrina e

endócrina.
A manifestação
da doençadependeda estirpeviral, idadee
imunocompetência do cão [Thomas ef a/., 19931 Thomas ef.a/,, 1998]. A infecção
em cães jovens, geralmente, resulta em poliencefalomielopatia aguda (PEM) e alta
mortalidade,

enquanto

que

em

cães

mais

idosos,

esta

se

desenvolve,

principalmente, em leucoencefalomielopatia crónica (LEM) com um baixo índice de

mortalidade. O diagnóstico presuntivo de encefalomielite decorrente da infecção

pelo vírus da cinomose, geralmente, é baseado na estória e evolução dos
sintomas clínicos [Thomas ef a/., 1993]
Com o aumento do título de anticorpos, a infecção viral nos diversos tecidos
orgânicos é debelada, mas pode persistir por longos períodos na úvea, neurónios

e coxins.A proteção
dessescãespodeestarcomprometida
se o mesmofor
exposto a um agente, altamente virulento, ou a uma grande carga viral, ou ainda
imunocomprometido ou submetido à estresse [Greene & Appel, 1998]
1.4.2. Infecção do SNC

A disseminação do vírus, no SNC, depende da resposta imune sistêmica do
hospedeiro. O VCC causa uma encefalomielite em cães, que varia com a cepa
viral [Pearce-Ke]]ing ef a/., 1990]. O vírus, provavelmente, entra no sistema
nervoso de muitos cães infectados apresentando ou não sintomas neurológicos. O
vírus (livre ou associado a linfócito) pode entrar nas células endoteliais vasculares

nas meninges, células epiteliais do plexo coróide do 4Q ventrículo e células
ependimais do sistema ventricular. O tipo de lesão e o curso da infecção, no SNC,
depende de certos fatores, incluindo a idade e a imunocompetência do hospedeiro

e as propriedades imunossupressiva e neurotrópica do vírus. Entre o 12Q e o 16Q
dias, de infecção pode ocorrer elevação de temperatura corpórea, acompanhada
de progressiva perda de peso, depressão e perda de apetite [Appel, 1969, Appe],

19701Appel, 19871Fenner ef a/., 1993]. As encefalitesaguda ou crónica podem
ocorrer, independentemente,ou as lesões da fase aguda podem progredir para a
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forma crónica em animais que sobrevivem.A persistência do VCC é essencial
para indução a uma doença desmielinizante, progressiva e crónica que leva a

desmielinização do SNC, existindo uma associação entre a persistência e a
viru[ência [Vandeve[de ef a/., 1995]. O VCC virulento isolado de cães com

cinomose mostra imediata replicação em cultura de célula primária de cérebro de
cão. Há evidências que a proteína do nucleocapsídeo (NP) desempenha um
importante

papel no desenvolvimento

desta replicação.

A referida proteína

consiste em estrutura viral mais abundante, que influencia na estrutura do vírus e

tem algumas funções regulatórias na transcrição e replicação viral [Stettler &
Zurbriggen, 1995]. As doenças inflamatórias do SNC são causas importantes de
derrame cerebral em cães. Muitas dessas doenças são causadas por agentes
infecciosos como vírus, protozoários e fungos, embora haja outros casos em que a
etiologia ainda não sela conhecida [Thomas, 1998].

O VCC causalesõesmultifocaisna massabrancae cinzentado SNC
[Zurbriggen

ef

a/.,

1998].

As

lesões

da

massa

cinzenta

resultam

predominantementeem encefalite. As lesões da massa branca caracteriza-se por

lesões na bainha de mielina (desmielinização),que está associada com a
replicação do VCC em neurónios e células da glia, durante um período de intensa

imunossupressão induzida pelo vírus [Vandevelde ef a/., 19951 Greene & Appel,

1998]. Observou-se ausência do vírus em cães que desenvolviam anticorpo e
sobreviviam,exceto em alguns, em que o vírus se localizava em neurónios e
células epidermais dos coxins. caracterizando a presença de encefalite, paralisia
de membros

e hiperqueratose

de coxins

[Appel,

1969, Appel,

19701 Appel,

19871

Fenner efa/.,1993].
1.4.3. Manifestações

Clínicas

1.4.3.1. Sintomas sistêmicos
Os

sintomas

clínicos

observados

na

infecção

pelo

VCC,

variam

dependendo da virulência da cepa viral, condições ambientais, idade e estado
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imune do hospedeiro [Greene & Braund, 1989]. As manifestações clínicas da

doença, seguindo infecção natural, incluem depressão, perda progressiva de
peso, conjuntivite purulenta, desidratação, hiperqueratose dos coxins e focinho,
sintomas respiratórios e nervosos, espasmos musculares óu paresia de membros

pé[vicos,a qua] pode persistir por ]ongos períodos [Sch]ingman,1933]. A taxa de
mortalidade é variável, mas em casos menos grave, geralmente, é baixa e

algumasobservações
consideram
que 50% a 70% das infecçõessão
assintomáticas

[Greene & Appe[,

1998]. Complicações

como pneumonia

e

encefalite ocorrem em, aproximadamente, 50% dos casos, e esses podem ter uma
taxa de mortalidade de 70 a 80% IBuxton ef a/., 19771 Fenner ef a/., 1993].

1.4.3.2. Sintomas neurológicos
O quadro neurológico, geralmente, se inicia no período de l a 3 semanas
após a manifestação dos sintomas sistêmicosl entretanto, não há possibilidade de
prever se o cão desenvolverá alterações neurológicas. Cães que desenvolvem
hiperqueratose digital e nasal, geralmente, podem apresentar várias complicações

neurológicas. Cães adultos ou parcialmente imunes que foram previamente

vacinados podem desenvolver repentinamentesintomas neurológicos, sem
manifestaçãoanterior de outros sintomas. Os sintomas neurológicos, agudo ou
crónico, são típico, progressivo e variam de acordo com a área comprometida do

SNC [Greene& Appe[,1998].
Filhotes infectados, por via transplacentária, podem desenvolver sintomas
neurológicos durante as primeiras 4 a 6 semanas de vida. Na dependência do
período de gestação em que a Infecção ocorreu, observa-se abortamentos ou
nascimento de animais debilitadosl entretanto quando esses sobrevivem podem
apresentar imunodeficiência permanente. Filhotes Infectados com o VCC, antes do
aparecimento
esmalte,

da dentição

permanente, podem apresentar

severo dano no

dentina ou raiz dos dentes. Sintomas clínicos, incluindo dispnéia,

depressão, anorexia, colapso e prostração, podem surgir entre o 14Qe 18Qdias
pós infecção. As lesões oftalmológicas, na cinomose canina, tem sido atribuída a
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presença do vírus no nervo óptico e na retina, manifestando-secom perda da
acuidade visua] e midríase IGreene & Appe], 1998].
Observou-se que cães com artrite reumatóide apresentam níveis elevados

de anticorpos para VCC no soro e fluído sinovial, enquanto que cães com artrite
inflamatória e degenerativa apresentavam níveis mais baixos. Ainda, o antígeno
foi encontrado no complexo imune presente do fluído sinovial de cães com artrite
reumatóide, inexistindo em cães com artropatias inflamatória ou degenerativa IBell
ef a/., 1991l Fenner ef a/., 19931Greene & Appe], 1998].

1.5. Aspectos imunológicos
O envelope do Paramixovírus contêm 2 glicoproteínas de superfície, as

quais são alvo para o mecanismode defesa do hospedeiro.Em geral, a
hemaglutinina (H) é o principal antígeno envolvido em neutralização "in vitro", mas

em neutralização "in vivo", a proteína responsável é a de fusão (F), prevenindo a
expansão da infecção e o desenvo]vimento da doença [Norrby ef a/., 1986].

A respostaimune, em cães, pelo VCC, depende da cepa viral e do
hospedeiro.Alguns cães desenvolvemuma resposta imune precoce e
restabelecem-se rapidamentel em outros, a infecção viral dos tratos respiratório,
intestinal e urogenital levam à óbito. Durante esta fase, os cães apresentam

linfopenia e ficam imunossuprimidos.Os anticorpos das classes lgM e lgG

aparecemno início da infecção,sendo que a lgM pode ser detectada por 5
semanas a 3 meses, após a infecção. A lgG é a imunoglobulina mais importante

para a imunidade. Grande variação na resposta imune é observada, em cães, que

não chegam a óbito, por cinomose canina crónica ou subaguda e cães que
sobrevivem a uma infecção persistente no SNC. Alguns cães desenvolvem uma

desmielinização,
aproximadamente
l mês após a infecção.Os cães que
sobrevivem à cinomose apresentam uma imunidade de longa duração. Anticorpos

neutralizantessão transferidos para progênie através do colostro. O fluído
cerebro-espinhal de.cães que se recuperam está, geralmente, livre de anticorpo e

interferon. Cães que têm sido vacinados com VCC inativado não são protegidos
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contra infecção com vírus selvagem, mas são protegidos contra a doença clínica.

As glicoproteínasvirais (H e F) induzem proteção em cães, mas os que têm sido
vacinados com VCC vivo atenuado adquirem longa imunidade. O fluído cerebroespinhal permanece livre de anticorpos neutralizantes e interferon em cães
vacinados [Appel, 19871Fenner ef a/., 1993].

Em 1991, alguns cães foram submetidos a infecções experimentais com

algumas cepas virulentas do VCC, como a "A75-17" ou "R252", que poderiam
levar a produzir diferentes resultados da doença. Alguns cães desenvolveram
lesões de desmielinização

aguda e vieram a óbito devido a encefalite precoces

alguns apresentavamuma encefalite subaguda com desmielinização crónica e

outros superarama infecção e sobreviveram.A habilidade, desses cães, de
superarem a infecção está associada à indução da resposta imune celular e

humoral. Foi demonstradoque a resposta imune humoral, incluindo o
desenvolvimento de anticorpos neutralizantes, é necessária para a liberação do
vírus e proteção da doença. Krakowka ef a/. (1975), relataram que a redução do

anticorpo para glicoproteína induziu o desenvolvimentode lesões cerebrais em
cães infectados com a cepa "R252", baseados nos testes de anticorpos
neutralizantes, enquanto que, em cães que se restabeleceram, foram encontrados

anticorpospara o nucleocapsídeoe glicoproteína.Muitos cães com encefalite
experimental e também cães com encefalite natural têm apresentado resposta
imune humoral restrita para as proteínas internas, como por exemplo, a proteína
do nucleocapsídeo (N), a fosfoproteína (P) e a proteína da membrana (M) [Rima ef

a/., 1991].
A cepa "BS-C-1:37",isolada localmente, foi estabelecida como imunogênlca

para cães e furões, mas ainda, mantendo alguma patogenicidade para os cães.
Esta cepa tem produzido altos títulos de anticorpos neutralizantes. Passagens do
vírus vacinal, em cães, não demonstrou nenhuma reversão para virulência

IGeering, 1967].
Em 1969, Appel demonstrou que quando cães susceptíveis eram expostos
ao vírus patogénico da cinomose canina, na forma de aeroso1,50% deles vieram a
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óbito em, aproximadamente, 3 semanas, sem apresentar anticorpos, entretanto os

que sobreviviamdesenvolviam anticorpos no 99dia com título maior do que 1:100.

Gerber e Marron (1976) relataram que cães vacinados com o VCC
produziam tanto resposta mediada por célula quanto por anticorpo para ambos os
vírus, sarampo e cinomose, enquanto que cães vacinados com o VS produziam
resposta mediada por célula e anticorpo para o sarampo, mas apenas mediada
por cé]u]a, para cinomose [Cha]mers & Baxenda]e, 1994].
A distribuição do VCC foi examinada por imunohistoquímica com anticorpos

monoclonais específicos. O antígeno viral foi localizado em células T-dependente
e em folículos de órgãos linfóides. As células T e CD4 positivas servem como alvo
para o vírus durante o estágio agudo da infecção []watsuki ef a/., 1995].

Foi isoladoum anticorpomonoclonal(MAb K41) que se adsorvea
superfície da célula e inibe a infecção, por VCC, de várias linhagens celulares de

várias espécies. Células com MAb K41 reduz o número de infecções e o tamanho
do sincício. O receptor celular envolvido é o CD9, uma proteína transmembrana
que torna células susceptíveisao VCC. A CD9 é uma proteína de superfície que
está presente em células B, eosinófilos, basófilos, células T ativas e várias células
não hematopoiéticas e tecidos, inc]uindo o SNC [Lõff]er ef a/., 1997].

1.6. Imunoprofilaxia
Em 1923 e 1924, Puntoni demonstrou que foi possível propagar o VCC por

passagens intracerebraisde cão para cão, e que foi possível converter essa
virulência através de um tratamento por vacina. O primeiro método de vacinação
de Puntoni foi administrar, primeiro, uma dose do vírus morto, subcutaneamente,
depois uma dose com vírus atenuado e, para completar a imunização e confirmar

a imunidade, administrou-se uma pequena dose de material contaminado.
Concluiu-se que a imunização com a vacina, com vírus morto ou inativado, teve
bons resu]tados [Laid]aw and Dunkin, 1928].
Estudos feitos com vacina do sarampo para proteger cães contra cinomose,

mostraram que alguns animais, depois de imunizados, foram expostos ao VCC,
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tendo uma produção de anticorpos. O oposto ocorreu com alguns cães, que não
haviam sido imunizados com a vacina do sarampo, e apresentaram VCC no baço,
sem produção de anticorpos [Baker, 1970].

Em geral, os cães, podem ser protegidos da infecção causada pelo VCC,

pela vacina atenuada viva. Contudo, tem sido observado o aumento de falhas
vacinais, em filhotes, em áreas urbanas e canis, apesar da vacinação. A falha

aparente, em vacinação, é considerar a presença de anticorpo materno que
interfere com o vírus vacinal [Kai ef a/., 1993].

E comum, na prática, em muitos países, vacinar filhotes com o VS vivo

modificado para protegê-los contra o VCC, isso porque as 2 viroses são
antigenicamente semelhantes e o VS não é neutralizado pelos anticorpos

maternospara cinomose. Essa aproximação''heterotípica''para vacinaçãotem
sido adaptada pelos criadores que costumamvacinar seus filhotes com 6
semanas de idade, e muitos cães, ainda, possuem altos níveis de anticorpo
materno, interferindo com a vacina contra o VCC. O envelope desses vírus contém

2 antígenos principais de superfície, chamados hemaglutinina (H) e fusão (F),
ambos sendo alvo para mecanismo imune de defesa. Utilizando anticorpos

monoclonais contra as várias proteínas dos Morbilivírus, Sheshberaderan ef a/.
(1986), demonstraram que as proteínas F de ambos os vírus têm um alto nível de

homologia
entreos epítopos.
A funçãoprimáriada proteínaF é facilitara
expansão do vírus de célula para célula, um processo importante para a patogenia

da doença. Em contraste, a não homologia entre os epítopos foi observada entre
as proteínas H dos 2 vírus. Appel ef a/. (1984), propuseram que a proteína F do

VS seja, primariamente,a responsávelpela proteçáo em cães, baseadona
resposta imunológica observada em animais vacinados com esse vírus. Não é

comum, na prática, vacinar filhotes com 6 semanas de idade contra cinomose
canina, isso porque a maioria dos cães, ainda, possuem anticorpo materno que
poderia neutralizar o vírus vacinal. O VS não é neutralizado pelo anticorpo contra
cinomose, por isso são vacinados com esse vírus vivo modificado que induz a um
estado de resistência maior do que a imunidade passiva adquirida, em grande
parte, pelo colostro. Com 1.2semanas de idade, o filhote, então, é imunizado com
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vacina do vírus da cinomose.Contudo, o perigo de se usar a vacina do sarampo
constantemente, para proteger cães pela vacinação ''heterotípica'' é que a
progênie de cadelas vacinadas com VS pode possuir anticorpos maternos que
possam interferir com a vacinação em uma idade prematura. Torney ef a/. (1967),
demonstraram que cadelas com o tipo selvagem do vírus da cinomose, durante a

gravidez, aumentaram o título de anticorpos para sarampo, provavelmente, como
conseqüência de anticorpo da proteína F. Como resultado, o problema original do

anticorpo materno interferindo com o VCC vivo, é agora, diretamente contra o VS
[Chalmers ef a/., 1994].

O VCC reapareceu, em cães, na Finlândia, em 1990, depois de 16 anos de

ausência. Em 1994 e 1995, ocorreu uma eclosão, em áreas, com uma alta
densidade populacional de cães, envolvendo animais vacinados contra cinomose.

A estimativatotal do númerode casos foi, pelo menos, 5000, sendo que 865
casos foram confirmadospelo teste de anticorpo fluorescente indireto de 3649
amostras de células epiteliais. Dos casos confirmados, 73% apresentavam entre 3

e 24 meses de idades487 destes haviam sido vacinados, pelo menos uma vez e
41% apresentava uma estória completa de vacinação. O decréscimo na proporção
de cães jovens com títulos de anticorpo (<1/8) coincidiu com o declínio e o fim da
eclosão durante a primavera e verão de 1995. Foi concluído que o decréscimo da

imunidade populacionaldurante 1990 a 1994 foi o maior motivo da eclosão no
verão de 1994 [Ek-Kommonenef a/., 1997].
A severidade da doença tem se reduzido, constantemente, nas recentes

décadas, o que pode ser atribuído ao extensivo uso de vacinas atenuadas e
tratamento com antibiótico, controlando infecções
IBlixenkrone-Moller,

bacterianas secundárias

1989]. A doença tem sido controlada, por muitos anos,

utilizando-se vacinas atenuadas vivas [Mori ef a/., 1994].

Estudos confirmaram que 3% do anticorpo materno transferido ocorre no
útero e 97% pelo colostro, resultando em um título inicial, para recém-nascidos,
igual a 77%, o mesmo da cadela. Os anticorpos maternos estão, geralmente,

ausentes por volta da 12êa 14gsemanas de idade. As vacinas para VCC são.
geralmente, aplicadas por volta da 3g ou 4ê semanas, entre 6õ a 16a semanas de
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idade, em filhotes que receberam colostro. Depois do restabelecimentopor
Infecção natural ou auxílio por vacinação, a imunidade pode persistir por anos. A
vacinação com vírus atenuado parece proteger, previamente, cães não vacinados,
quando esta é aplicada pelo menos 2 dias antes da exposição ao VCC virulento. A

vacina com VCC inativadonão produz imunidadesuficientepara prevenira
doença, mas cães vacinados mostraram uma boa resposta imune comparados
aos não vacinados. Apesar do sucesso com vacinação na proteção de cães contra

o VCC, a imunidade induzida vacinal nunca é tão longa quanto a resposta imune
que ocorre depois da infecção natural ou experimental com vírus virulento,

infecções experimentais de cães com o VS, os protege de infecções subseqüentes

com VCC. O vírus vacinal do sarampo produz uma infecção não contagiosa no

sistema linfóide dos cães, semelhanteao VCC vacinal. Cães com menos de 6
semanas de idade, com alta concentração de anticorpo materno não respondem

bem à vacinação com VCC ou sarampo. Durante uma série de vacinação, é
aconselhável se fazer uma combinação com VCC vacinal para produção

adequada da imunidade, de pelo menos 12 meses de duração. Para um controle
adequado, é aconselhável separar cães infectados de sadios, pois os primeiros,
geralmente, eliminam o vírus em secreções por l a 2 semanas após a doença

sistémica aguda. Aqueles que desenvolvem sinais neurológicos, sem doença
sistémica, também, podem eliminar o vírus [Greene & Appel, 1998].

1.7.Diagnósticolaboratorial
O diagnóstico definitivo de VCC é realizado pela demonstração típica de

corpúsculos de inclusões virais. Estas inclusões podem estar no núcleo ou
citoplasma de certas células em animais infectados com VCC. Os corpúsculos de
inclusões virais podem ser observados em células do epitélio de pulmão, rim
IReculard & Guillon, 196711pâncreas, estômago e bexiga urinária, também no
cérebro e olhos, utilizando as técnicas de imunofluorescência ou imunocitoquímica
IAppel, 19871 Greene & Appel, 19901 Moller, 1993].
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A demonstração de corpúsculos de inclusões intracelular em células
epiteliais da conjuntiva e células do sangue, quando observadas em conjunto com

sintomas clínicos típicos, caracterizam o diagnóstico " ante-morrem"
diagnóstico "

post-mortem"

é

baseado na característica das

O

lesões

histopatológicas, incluindo a presença de inclusões virais intranuclear e
intracitoplásmica em células epiteliais da pele, trato gastrointestinal, epitélio
brônquico [Bush ef a/., 1976]l tubu]ar, bexiga urinária e o]hos, dependendo do
estágio e severidade da infecção [Alleman ef a/., 1992].
1.7.1. Diagnóstico direto

O VCC tem um tropismo por linfócitos, mas pode ser cultivado em culturas

primária ou contínua. de células de rim de cão ou furão, células de rim de macaco
verde africano (Vero) e linhagem celular de linfócito B de sagui(B95), sendo que
relatos

indicaram

uma

alta

susceptibilidade

dessa

linhagem

celular

para

isolamento do vírus selvagem do sarampo [Buxton ef a/., 19771Hirayama ef a/.,
19851Kai ef a/., 1993]. O isolamento do VCC virulento tem-se mostrado difícil em
cultura de células de rotina. A replicação viral ocorre durante a cultivação direta de

tecidos alvo do hospedeiro infectado. Culturas de macrófago alveolar detecta o

vírus em 24-48 horas, Formação de células gigantes (sincícios), um efeito
citopático característico do VCC em muitas culturas de tecido, é detectado dentro

de 2 a 5 dias, essas células sinciciaistem sido encontradas,em cães, com
encefalite causada pelo VCC [Palmer ef a/., 1990]. Cu]turas de macrófagos tem,
ultimamente, sido substituídas por culturas de linfócito de cão para isolamento do

VCCI entretanto, a taxa de sucesso é baixa. Em geral, títulos de vírus vacinal são
altos em macrófagos, linfócitos, epitélio tubular e linhagem de célula epltelial, ao

passo que, cepas selvagens virulentas crescem, preferencialmente,em
macrófagos e linfócitos. As culturas podem ser examinadas, com anticorpo
fluorescente, quando o efeito citopático não for observado [Greene & Appel, 1998].
Em casos agudos da doença, o epitélio brônquico demonstra formação de sincício
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dentro de 12-24 horas. Em casos agudo e subagudo, pode-se isolar o vírus em

[infonodos,baçoe cé]u]asdo temo[Appe],1987].
Técnicas de imunofluorescência podem facilitar um diagnóstico específico para

VCC, entretanto, estes testes requerem equipamento especial e são, geralmente,
manuseados por laboratórios de diagnóstico regional.

Em cães afetados, a

imunofluorescênciaé, geralmente, feita em preparados citológicos da conjuntiva,
tonsila e sistema respiratório. Essa técnica pode, também, ser utilizada no preparo
de células do fluído, sedimento da urina e medula óssea. Sinais clínicos tornam-se
aparentes

em

identificados,

pouco

tempo

(14 dias),

resultados

exceto em cães que não conseguiram

positivos

não

seriam

uma resposta

imune

adequada e sucumbir a infecção. Começando com o período de restabelecimento,

o anticorpo pode se adsorver e Infundir o antígeno em células infectadas,
conseqüentemente, resultados falso-negativos serão obtidos. O vírus pode, às
vezes, ser detectado por longos períodos, em células epiteliais e macrófagos do
trato respiratório posterior. O vírus, também, persiste por períodos de mais de 60

dias na pele, tecido da úvea, coxins e SNC. Utilizandoum anticorpo fluorescente
direto nas células da conjuntiva, fluído ou esfregaço sanguíneo é de grande
utilidade na fase aguda da doença, em casos crónicos, o anticorpo interfere com o

diagnóstico de imunofluorescência,resultados falso-negativo são freqüentes com
esse método. O antígeno viral é difícil de ser encontrado em amostras clínicas de
cães com cinomose neurológica ou os que se restabelecem de sinais sistêmicos
IGreene & Appe[, 1998].

De acordo com Shin ef a/. (1995)l a tentativa de isolamento do VCC, em
cultura de tecido, pode ser um caminho efetivo para determinar a infecção.

Entretanto, o isolamento do vírus leva muitos dias e/ou semanas e,
freqüentemente,não se obtém sucesso se o cão afetado não estiver no estágio
agudo da infecção. Outros testes laboratoriais, como imunofluorescência,
imunocitoquímica ou detecção de corpúsculos de inclusões. também produzem
um resultado negativo em casos subagudo ou crónico. Então, para uma análise
alternativa, rápida; e sensível requerer-se, ainda, para diagnóstico laboratorial,
cães suspeitos clinicamente de infecção pelo vírus.
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A forma não inflamatória de encefalite, causada pelo VCC, foi caracterizada

por desmielinizaçãoem sítios de preferência,como o cerebelo, úvea e medula

espinhal.O diagnóstico
foi confirmado
pela detecçãodo VCC por
imunocitoquímica e por hibridização "in situ". O diagnóstico ante-mortem, em 18%

dos cães que sobreviveram,foi realizado em células do fluído cérebro- espinhal,
usando anticorpo fluorescente indireto. Foram observadas mioclonias em 43% dos

cães com encefalite, causada pelo VCC, sendo que, em 33% dos cães com a
forma inflamatória de encefalite estava envolvida a medu]a espinha] [Tipo]d, 1995].

1.7.2.Diagnósticoindireto
Uma grande variedade de técnicas imunológicas tem sido introduzida
durante os últimos anos. Muitas dessas técnicas foram aplicadas para auxiliar a
realização de diagnósticos na área vaterinária, mas ainda não são utilizados como
rotina [Schultz & Adams, 19781Greene & Appe], 1990].

Anormalidades são detectáveis, em cães, com sinais neurológicos de
cinomose, entretanto, resultados falso-negativo pode ocorrer. O fluído pode
crescer mais que o normal por causa da pressão intracranial causada pela
inflamação. O aumento de proteína (lgG) e células, com predominância de
linfócitos. tem sido característica de formas inflamatórias de encefalomielite,

causada por VCC, isso porque o anticorpo é produzido localmente e este
aumento não tem sido observado, em cães, vacinados ou em cães com cinomose

sistémica, sem doença no SNC. Cães com encefalomielite desmielinizante não
inflamatória aguda pode ter o fluído normal [Greene & Appel, 19901 Greene &

Appe[, 1998].
O anticorpo lgM pode ser detectado em amostras de soro de cães que
manifestam a doença, utilizando um ensaio imunoenzimático (ELISA). Também a
detecção do antígeno viral pode ser realizada pelo método de imunofluorescência

indireta, sendo que, a maioria dos casos diagnosticados,estão entre cães não
vacinados e cães com relato de vacinação desconhecida. Entretanto, muitos
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casos clínicos foram, também, diagnosticadosem cães vacinados [BlixenkroneMoller ef a/., 1993].
Foi feito um estudo para demonstrar a resposta imune em cães vacinados,

usando o método de ensaio imunoenzimático(ELISA). Este método foi
desenvolvido e testado para análise de anticorpo lgG contra o VCC, em filhotes e

comparado com um teste padrão, o de neutralização. Nesse estudo, foram
avaliadas 10 ninhadas de 4 filhotes, sendo que 16% dos filhotes foram imunizados

com uma vacina viva modificada,protegidoscom sucesso contra o VCC, com 6
semanas de idade. Um filhote permaneceu soro-negativo após a vacinação, com 6

e 9 semanasde idade. Esteé o primeirorelato de respostaà vacinaçãode
filhotes, usando um "Kit" baseado em um ensaio imunoenzimático [Waner ef a/.,

1998]

A sorologia clássica para determinar a infecção causada pelo VCC

proporciona dados de valores diagnóstico e prognóstico (cinética de
soroconversão) e é, também, usada para predizer a idade ótima para vacinação
de filhotes. A sorologia de rotina está, ainda, baseada no ensaio de neutralização

do vírus. Foi demonstradauma nova técnica de ensaio imunoenzimáticodo tipo,
"capture-sandwich"
expressada

(ELISA), que usa a proteína do nucleocapsídeo (N)

em baculovírus recombinante de

um tipo selvagem

isolado

recentemente (2544/Han 95), para detecção de anticorpos específicos para VCC,
em soro canino [von Messling ef a/., 1999].

Foi realizado um estudo utilizando um ensaio "dot-blot" para detecção de
anticorpos da classe lgM contra o VCC em soro canino. O diagnóstico foi avaliado

pela análise do soro de 3 grupos testados: cães experimentalmenteinfectados
com o VCC virulento, os quais mostraram níveis detectáveis de lgM específicos
para VCCI cães imunizados com uma vacina combinada contendo VCC, os quais

foram, também, positivos para lgM anti-VCC após a primeira imunizaçãol e cães
imunizados com uma vacina livre de VCC, como antígeno para o ensaio, utilizando

a proteína do nucleocapsídeo (N) recombinante da cepa virulenta (A75/17), os

quais permaneceram negativos no decorrer do experimento. A partir desses
resultados, concluiu-se que, a detecção do anticorpo lgM requer somente uma
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amostra de soro e é um método de diagnóstico útil para determinar infecção
recente ou generalizada pelo VCC, em cães experimentalmente infectados ou
imunizados [Barben ef a/., 1999].

1.7.3. Diagnóstico Molecular

A técnica da Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) tem sido utilizada
para o diagnóstico de muitas doenças infecciosas virais. Essa metodologia
consiste na amplificação de seqüências específicas de DNA, o que confere maior
sensibilidade na detecção de vários agentes virais, em materiais clínicos [Bellini ef

a/., 19861Haas ef a/., 19911Rota et a/., 1995]. Shimizu ef a/. (1994), padronizou
uma reação de RT-PCR para detecção de Morbilivírus. Nesse estudo, os autores,
desenharam e otimizaram "primers" que amplificam uma região conservada para o
gene da nucleoproteína, para detecção de diferentes Morbilivírus: VS, VPB e VCC.

Em 1995, foi realizado um estudo para a determinaçãode um método de
diagnóstico rápido de infecção, pelo VCC. A reação de RT-PCR foi efetuada para

detectar o gene da nucleoproteínadesse vírus, em células mononuclearesdo
sangue periférico. Duas séries de iniciadores "primers" foram alvo para 2 regiões

do gene NP da cepa "Onderstepoort".Os fragmentos desse gene foram bem
amplificados pela reação de RT-PCR. O amplificado do gene NP foi detectado em

17 de 32 amostras de cães, que eram clinicamente suspeitos de infecção por
VCC, em hospitais veterinários. Nenhum produto de RT-PCR foi encontrado em

52 amostras de cães saudáveis, incluindo 40 beagles vacinados, livres do
patógeno específico, com uma vacina com vírus vivo atenuado para VCC. Assim
conclui-se que a reação de RT-PCR proporciona um método seguro, sensível e
suplementar para o diagnóstico da infecção em cães [Shin ef a/., 1995].

Recentemente, infecções de outros Morbilivírus foram determinadas pela
RT-PCR. Em um dos estudos, foi determinada, por essa técnica, a presença do
gene da nucleoproteína em células mononucleares do sangue periférico de cães
infectados com VCC.. Para determinar a sensibilidade do método de PCR. foram

feitas diluições do gene da NP da cepa "Onderstepoort"e das células Vero
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infectadas com VCC, sendo ambas amplificadas. Os resultados mostraram que
200 cópias de DNA ou l célula infectada eram suficientes para detectar produto
amplificado por hibridização "Southern blot". Esses resultados ,indicaram que uma

única célula infectada, em que o VCC foi replicado, poderia ser detectada pelo
método de RT-PCR. Nenhuma correlação entre os resultados dessa técnica e
títulos de anticorpos neutralizantes foi observada [Shin ef a/., 1995]

Análises de fragmentos de restrição foram usados para diferenciar tipos
recentes do VCC de cepas vacinais. O genoma do vírus foi amplificado usando a
RT-PCR para a proteína hemaglutinina. O produto de PCR do recente isolado foi
cortado em 2 fragmentos que diferem da forma completa de cepas mais antigas,
incluindo todas as cepas vacinais. Este método poderia ser aplicado em cérebro,

baço e células mononuclearesdo sangue periférico de cães infectados. Essa
pesquisa molecular é útil para determinar o agente causador da infecção pósvacinal causada peãoVCC [Ohashi ef a/., 1998].

Dados na literatura mostram-nos a inexistência de estudos mais completos
relatando a excreção viral em animais doentes. Rota ef a/. (1995), utilizaram a

técnica de RT-PCR para definir a frequência de excreção viral na urina de
crianças, obtida após a vacinação contra o VS, sugerindo a utilidade desse
método, tanto para o diagnóstico de casos assintomáticos de sarampo, como para

estudos de transmissão viral. Lama(1999), avaliou e quantificou a excreção viral
em linfócito, urina e saliva provenientes de crianças vacinadas contra o sarampo,
utilizando o método de RT-PCR para RNA do mesmo, concluindo ser a saliva o
espécime clínico de maior positividade na detecção do RNA viral, seguido pela
urina e linfócitos, embora tenha encontrado excreção viral por períodos longos
após a vacinação, em linfócitos.
O presente estudo, avaliando a excreção do VCC, por diferentes vias, em cães
com sintomatologia clínica sugestiva de cinomose, poderá trazer uma contribuição
relevante para maior compreensão da patogênese dessa virose.

2. OBJETIVoS

3()

2.0BJETIVOS
e Padronizar a técnica de RT-PCR para detecção do vírus da cinomose canina, a
partir de materiais clínicos de cães suspeitos da doença.

e Verificar, através da técnica de RT-PCR, a presença do RNA viral no sangue

circulante, analisando linfócitos, urina e saliva de animais com diagnóstico
clínico de cinomose.

3.
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3. MATERIAISEMETODOS
3.1. Amostras clínicas

Foram analisadas espécimes clínicas provenientes de 100 cães
examinados no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo (HOVET).

As amostras
de sangue,urinae salivaforamcolheitadas
sob a
responsabilidade das Doutoras: Marcia Mery Kogika, Verá A. Batistini Fortunato e
Bruna Mana Pereira Coelho, como mostram a tabela l e o anexo l

Tabela 1- Número de espécimesclínicas colheitadas(sangue, urina e saliva) de
100 animais* provenientes do HOVET, com sintomatologia sugestiva de cinomose.

Sangue, urina e saliva

80

80%

Sangue e saliva

18

18%

Sangue
Total

2

100

2%
100%

As amostras foram colheitadas durante o período de 25 de agosto de 1997
a 28 de outubro de 1998. Cada cão que chegava ao Hospital Veterinário passava

pela triagem e era encaminhadoao ambulatório para coleta de sangue, urina e
saliva para posterior estudo. Foram colheitadas amostras clínicas de cães de
idade e raça distintas, tendo como critério os seguintes sintomas: febre,
conjuntivite, sintoma respiratório, diarréia, hiperqueratose dos coxins e focinho,
anorexia, incontinência motora, mioclonias e convulsão. A colheita das amostras
distribuídas dentro do período de um ano foi feita com o objetivo de observar-se a

t

regressão ou evolução dos sintomas de cada cão, fazendo um acompanhamento
clínico.
Essas amos(ras eram mantidas a 4'C, durante o transporte ao laboratório, e

eram processadas no mesmo dia, sendo os soros estocados a -20'C para
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posterior estudo sorológico, sendo o restante das amostras estocadas a --70oC
até o início da extração do RNA.

As amostras de sangue foram colheitadas através de punção venosa (5
ml), utilizando-se tubos de vidro novos com anti-coagulante (heparina) e tampa de

borracha, evitando assim, problemas de contaminação das amostras, durante o
processamento das mesmas.

As amostras da primeira urina foram colheitadas, utilizando-se sondas
uretrais estéreis de tamanho proporcional ao porte do animal e colocadas em
tubos de plástico estéreis de 15,0 ml, com tampa de rosca.

As amostras de saliva foram colheitadas da cavidade oral, com o auxílio de

uma zaragatoa e colocadas em tubos de microcentrífuga(eppendorfs)contendo
500 pl de solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7.2 (PBS) estéril.

3.2. Processamento das amostras para o PCR
3.2.1. Sangue venoso total, para obtenção de soro
Após retração do coágulo e separação, por centrifugação, a uma rotação de

2000 x g durante 10 minutos,as amostrasde soro foram alíquotadasem
"eppendorfs"

novos e estocadas

a -20'C,

até a realização

das técnicas

de

Imunofluorescência Indireta, para detecção de anticorpos específicos ao vírus da
cinomose, para posterior estudo.

3.2.2.Linfócitos

As células mononucleares (linfócitos) foram separadas do sangue venoso
heparinizado, por sedimentação, utilizando Ficcol Hypaque (Organon Teknika). Os

tubos de sangue com anta-coagulanteeram abertos em um fluxo laminar, após
assepsia e esterilização do mesmo, para evitar possível contaminação.
Acrescentava-se

PBS

para

diluir

o

sangue

(volume/volume).

Após

homogeneização, esse sangue era passado no Ficcol, vagarosamente, para evitar

refluxos ao término, os tubos eram fechados e centrifugados a uma rotação de
1250 x g, durante 30 minutos. O Ficcol, junto com o plasma, eram desprezados e
era feita a colheita do anel de linfócitos. Esse anel de linfócitos era colocado em
um outro tubo de plástico estéril e acrescentava-sePBS para lavagem das células,
centrifugando-se a uma rotação de 1200 x g, durante 10 minutos. O sobrenadante
era desprezado e o anel ressuspenso com novo PBS, sendo feitas 3 lavagens nas

células, para exclusãototal do Ficcol. Após essa fase, o botão de células foi
ressuspensocom 1,0 ml de meio RPMI 1640 estéril, sendo que 500 pl dessas
células foram guardadas em tubos Nalgene, com tampa de rosca, acrescentandose uma solução de estocagem de 500 pl de glicerina e soro fetal bovino (SFB), na

proporção de 1:10, para conservação da membrana celular. Aos outros 500 pl de

células, foram adicionados 500 pl de Trizol (Gibco-BRL), volume a volume,
estocando-os a -70'C, até o momento da extração do RNA. As células com a
solução de estocagem foram guardadas em tambores com nitrogénio líquido. para
melhor conservação das partículas virais.

3.2.3.Urina

Depois de colhidas, as amostras de urina foram mantidas a 4'C, até o
momento do transporte ao laboratório. Foram centrifugadas a 2600 x g, durante IO

minutos,a 4'C, o sobrenadantedesprezado,e o sedimentolavadouma vez, com
PBS, a uma rotação de 2600 x g, durante 10 minutos. Novamente, o sobrenadante

foi desprezado e o sedimento ressuspenso em 500pl de Trizol, sendo estocadas
a -70'C, até o início da extração do RNA

3.2.4.Saliva

Depois de colhidas, as amostras de saliva foram mantidas a 4'C, até serem

transportadas ao laboratório. Posteriormente,foram adicionados 500pl de Trizol e
congeladas a -70'C, até momento de uso (para PCR). Todo esse manuseio, com
todas as amostras, foi feito no fluxo laminar, evitando-se possíveis contaminações.
l
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3.2.5. Preparo das amostras para PCR
Para evitar resultados falso-positivos, através da contaminação pelo
produto amplificado, o espaço físico do laboratório foi totalmente remodelado, com

a

utilização de 2 fluxos laminares apropriados, um para extração do ácido

nucleico e outro para o preparo da reação de PCR, sendo um terceiro fluxo
laminar destinado a uma outra área de serviço para manipulação do produto
amplificado (pós-PCR). Para cada espaço físico, foi utilizado um jogo de pipetas
automáticas, minimizando, desta forma, a contaminação entre os 3 ambientes.

Foi estabelecido,também, o critério de se processar 10 amostras de cada
vez, mais 2 amostras de controlei sendo um controle negativo e o outro positivo.
Como controle negativo, foi utilizada água altamente purificada (Sistema Milli-Q,
Millipore), isenta de inibidores que poderiam impedir a amplificação de produtos
contaminantes de PCR. O controle positivo consistiu de uma cepa selvagem do

vírus da cinomose, adaptadaem células B 95, gentilmentecedida pelo Dr. Paul
Rota, do Center for Disease Control and Prevention-CDC, Atlanta-Georgia, USA.

3.3. Reação de PCR

3.3.1. Extração

Após descongelamento
das amostrascom Trizol, procedeu-se
a
continuidadeda extraçãode RNA,feita em banhode gelo, de acordocom o
protocolo descrito a seguir:

Foram colocados 500pl do material (linfócito, urina ou saliva) em um

"eppendorf' e acrescentou-se500HL de Trizol. Foram adicionados200FL de
clorofórmio-isoamile, após homogeneizaçãoem agitação durante 15 segundos,
incubou-se em gelo, por 5 minutos, sendo centrifugados a uma rotação de 12000 x

g a 4'C, durante 15 minutos. Após centrlfugação, o sobrenadante obtido da fase
superior foi coletado e precipitado, volume a volume, com isopropanol e incubado
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em gelo durante 15 minutos. A mistura, novamente centrifugada a 12000 x g,
durante 15 minutos, o sobrenadante desprezado e o sedimento

lavado com

800HL de etano1 (75%). O sedimento, agitado vigorosamente e centrifugado a

7500x g, a 4'C, por 8 minutos,desprezando-se
o sobrenadante.
Finalmente,
o
sedimento foi seco e dissolvidoem 30FL de EDTA ImM, pH 7,0. A extraçãofoi
guardada em freezer, a -70'C.

O mesmo procedimento foi realizado com a célula B95 infectada com o
vírus padrão.

3.3.2."Primers"
Para a detecção do genoma do VCC, foram usados os iniciadores "primers"

que se ligam à região altamente conservada, entre as bases 746 e 1082 que
codificam o gene nucleoproteína, segundo a metodologia descrita por Shimizu ef
a/. (1994)l com algumas modificações, referentes aos "primers" RMBVI e
RMBV32, que foram re-delineados para se adequar as seqüências do VCC.

Foram utilizados os "primers" RMBVI e RMBV3, RMBV2 e RMBV32 na
região 5' durante a síntese, com a seguinte sequência:

Primers

Locação (RNA)

Produto

Sequência: l:'Primers "

Amplificado

RMBVI

(1167-1189)

RMBV3

1853-875)

Nested

RMBV2

1930-952)

PCR

RMBV32 l(114S-1164)

AAGCTGGGTCAAAGTAAGATCG

336pb

GAATTGCTGAAATGA'íTTGTGAT

ã l234Pb
CGAAACCCAACCCTCCCATG
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3.3.3. cDNA

A partir do RNA extraído foi feito um cDNA, utilizando Transcrlptase
Reversa na seguinte mistura da reação: 20,0HL de tampão 2x concentrado, l ,Opl

de inibidor de Rnase (10U/p1), 6,0pl de dNTP (10pM/p1), 5,0FL do "prlmer"
RMBVI (IOpM/pl), l,Opl de Transcriptase Reversa (200U/HL), 4,0FL de DTT
(detergente-O,IM) e 5,0pl do RNA extraído. Distribuiu-se 42,0HL do preparo em
cada "eppendorf' e acrescentou-se os 5,0pl da respectiva amostra.

A mistura da reação foi incubada por 60 minutos a 42'C e guardada em
freezer a --70'C.

3.3.4. Amplificação

do cDNA (PCR)

Para reação de PCR fez-se a seguinte mistura: 50,5FL de H2O Milli-Q
estéril, 3,0pl de MgCl2(50mM), 16,0HL de dNTP (1.5mM), l0,0FL de tampão de
PCR IOx concentrado, 5,0FL do "primer" RMBVI , 5,0HL do "primer" RMBV3, 0,5pl
de Taq Polimerase (5U/HL) e, por último, lO,Opl da amostra (cDNA). Acrescentou-

se 25,0HL de óleo mineral, para evitar possível evaporaçãoda amostra. Após a
mistura, o material foi colocado em um Termociclador automático "M J Research"
a 94'C, por 5 minutos (para inativar a RT), seguidos de 39 ciclos de 94'C, por l

minuto (para denaturação das fitas de DNA)l 55'C por l

minuto (para

anexamento, "anneling" dos "primers") e 72'C por l minuto (para extensão das
fitas), seguido de 72oC por 5 minutos (para completar as extensões das fitas). Ao
término, as amostras foram guardadas a 4'C.
3.3.5. Nested-PCR

Para reação de Nested-PCRfez-se a seguinte mistura: 50,5pl de H2O
Milli-Q estéril, 3,0HL de MgCl2 (50mM), 16,0FL de dNTP (1.5mM), l0,0HL de

tampão de PCR 10x concentrado, 5,0pl do "primer" RMBV2, 5,0pl do "primer"
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RMBV32, 0,5pl de Taq Polimerase (5U/HL) e, por último, lO,Opl da amostra

(PCR). Acrescentou-se 25,0pl de óleo mineral, para evitar possível evaporação

da amostra. Após a mistura, o material foi colocado em. uM ; Termociclador
automático "M J Research" a 94'C, por 5 minutos (para inativar a RT), seguidos de

39 ciclos de 94'C, por l minuto (para denaturação das fitas de RNA)l 48'C por l
minuto (para anexamento, "anneling" dos "primers") e 72'C por l minuto (para
extensão das fitas), seguido de 72'C por 5 minutos (para completar as extensões
das fitas). Ao término, as amostras foram estocadas a 4'C.

3.3.6. Visualização dos produtos amplificados de PCR e Nested-PCR
Os produtos de PCR e Nested-PCR foram analisados em eletroforese em

gel de agarosea 2%, em tampãoTBE (TrásBoratoEDTA-GibcoBRL) l,Ox
concentrado (89mM de Trisl 89mM de Ácido bóricol 2,0mM de Na2 EDTA, pH 8,0Gibco BRL). Adicionou-se ao tampão um corante (brometo de etídio- 10mg/mLI

utilizando-se 5,0p1/100,0ml do tampão) e, junto com a amostra, colocou-se o

coranteazul de bromofeno1(2,0p1/5,0HLda amostra). A eletroforesefoi realizada

sob uma corrente de 100 mA, durante, aproximadamente,
40 minutos. Em
seguida, os fragmentos amplificadosforam visualizados em transluminador de
urra-violeta

4.RESULTADOS
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4.RESULTADOS

Para a padronização das técnicas de PCR e Nested-PCR foi utilizado o
vírus padrão da cinomose canina, inoculado em células B95. A reação de RTPCR, utilizando os "primers" RMBVI e RMBV3, amplificou um produto de 336 bp
Quando o produto de PCR foi re-amplificado

pela reação de Nested-PCR,

utilizando os "prlmers" internos RMBV2 e RMBV32, obteve-se uma amplificação
de 234 bp, como mostra a figura l

0
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Padronização da técnica de RT-PCR

1

2

3

4 5

6

7

8

.-«

336 bp

.i4

234bp

Figura 1: Detecção do produto amplificado pelas reações de RT-PCR e Nested-

PCR, em gel de agarose, corado pelo brometo de etlidio. Linha 1: produto
amplificado pela reação de RT-PCR, evidenciando uma banda de 336 bp. Linha 2:

produto amplificado pela reação de Nested-PCR, evidenciando uma banda de 234
bp. Linha 3: controle negativo da reação de RT-PCR, utilizando água. Linha 4:
controle negativo da reação de Nested-PCR. Linha 6: marcador de peso molecular
(PM)

40

A figura 2 mostra o resultado da reação de Nested-PCR

de amostras positivas de linfócitos e urina, colheitadas de
cães com sintomatologia clínica de cinomose canina,
provenientesdo HOVET

2627 2829a)31 323336 38 40 41 4546 C+ C- PM

;el l
B6 bp
:34 bp

Gel

336 bp
234bp

26 27 28 29 30 31 33 38 4C)41 45 C+ C- PM

Figura 2: Detecçãodo produtode Nested-PCR,em gel de agarose,corado
pelo brometo de etídio. Na parte superior (gel 1) são amostras de linfócitos: 26
- 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 45 - 46 - controle positivo

(célula B95 infectada com vírus selvagem-produto de PCR) - controle negativo
(H20) - PM (Marcador de Peso Molecular), respectivamente.

Na parte inferior

(gel 2) são amostras de urina: 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 38 - 40 - 41 - 45 -

controle positivo (célula B95 infectada com vírus selvagem-produto de PCR) controle negativo (H20) - PM (Marcador de Peso Molecular)

41

4.1. Detecção do RNA viral em amostra clínica
As amostras de sangue, urina e saliva, provenientes dos 100 cães
estudados, foram testadas para cinomose canina, utilizando-se a técnica de RTPCR. Observou-se que 43 amostras de sangue e 49 de urina reagiram

positivamente, enquanto que somente 18 foram positivas nas amostras de saliva
(tabela 2, anexo 2).
Tabela 2- Resultado de PCR para diagnóstico da cinomose canina com "primers"

específicos em amostras clínicas de sangue, urina e saliva de 100 cães com
sintomatologia sugestiva de cinomose, atendidos no HOVET.

18

llQ

31

80

163

20"

02"

Positivo

43

49

Negativo

52

05*

N R*/N

*NR

R"

não realizado

"NR não colheitado

T

l

.

27

l
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Da totalidade das amostras positivas (l 10), pela reação de Nested-PCR, 6
amostras apresentaram positividade pela reação de PCR, como mostra a figura 3

H

linfódto Lona

Saliva

Idd

Figura 3- Comparaçãoda reação de PCR e Nested-PCRpara detecção de RNA
viral em amostras clínicas (sangue, urina e saliva), provenientes dos animais
estudados.
Em alguns animais fol possível observar-se reação positiva em apenas um

material biológico (sangue, urina ou saliva), enquanto em outros houve reação
positiva em mais de um material biológico.
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Na tabela 3 e figura 4 encontram-se relacionadas as amostras positivas,
segundo o material clínico, entre os animais que haviam sido vacinados.

A freqüência de reações positivas entre os animais não.vacinados foi maior

do que a frequência entre os animais vacinados. Observa-se também que a
porcentagem de concordância, tanto em animais vacinados quanto não vacinados,

foi maior na urina e linfócito do que na saliva.

Tabela 3- Animais vacinados e não vacinados considerados positivos para
detecção do RNA do VCC, pela técnica de RT-PCR.

RNA Viral

Resultado/
Diagnóstico
clínico

Urina

Linfócito

Vac.

Não vac

Vac.

Saliva

l Não vac. l

vac.

l Não Vac

Concordantes
04

12

00

00

Pos/Pos

13

Neg/Neg

00

00

00

Pos/Neg

05

12

03

08

14

Neg/Pos

00

00

00

00

00

Total

18

40

18

40

18

% Concordância

72.3%

70.0%

83.3%

80.0%

22.2%

30.0%

16.7%

20.0%

77.8%

Discordantes

aZoDiscordância
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A figura 4 representa a frequência de animais vacinados e não vacinados
pela técnica de RT-PCR.

Vac. Pos
Não Vac.

Linf6cito

Urina

Saliva

Figura 4- Freqüêncla de animais vacinados e não vacinados considerados
positivos para detecção do RNA DO VCC pela técnica de RT-PCR.
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5.DISCUSSÃO

O VCC tem causado epidemias em várias partes do mundo, em muitas
espécies susceptíveis, ocasionando mortalidade e morbidade a esses animais.

A doença causada pela infecção do VCC tem sido controlada por muitos
anos com o uso de vacinas com vírus vivo atenuado. Entretanto, muitos casos de
cinomose canina tem ocorrido no Japão. Esse vírus atua em células linfóides e a
indução de imunossupressão

agrava a doença,

permitindo

que infecções

secundárias se estabeleçam. A infecção, muitas vezes, induz uma doença fatal,
em cães [Mori ef a/., 19941Shin ef a/., 1995].

No presente estudo, foi feita uma pesquisa usando a técnica de RT-PCR
para diagnosticar o VCC, em cães com sintomatologia sugestiva da doença.
Foram analisados 100 cães, sendo colheitadas amostras de sangue, urina e
saliva, respectivamente
Recentes avanços em detecção molecular da seqüêncla do ácido nucleico

viral tem facilitado a pesquisa de viroses patogénicas em amostras clínicas. O
desenho dos iniciadores "primers" deve ser baseado em seqüências conhecidas
(regiões altamente conservadas) do genoma viral. O alinhamento das seqüências
para os genes da nucleoproteína

e matrix sugerem uma região altamente

conservada como alvo para amplificação do gene [Shimizu ef a/., 1994].
Em nosso estudo, foi evidenciada a presença do gene da nucleoproteína

(NP) pela técnica de RT-PCR em células mononucleares do sangue periférico,
urina e saliva de cães infectados, com VCC, discutindo a vantagem do método de

diagnóstico. A técnica de RT-PCR descrita, neste estudo, pode ser um ensaio útil
para determinar se cães suspeitos de infecção, pelo vírus, apresentam níveis
detectáveis de genes NP. Os resultados demonstraram a vantagem dessa técnica
para suplementar outros métodos de diagnóstico laboratorial.

Para esse propósito.foram utilizados pares de "primers", os quais foram
escolhidos do gene da nucleoproteína, por ser uma região altamente conservada,

o qual amplificou, com sucesso, o VS, o VCC e o VCF. O método de RT-PCR
estabelece um método simples, rápido e altamente sensível de detecção e
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identificaçãode seqüênciasgenõmicasde RNA ISaiki ef a/., 19881Godec ef a/.,
1990]

De acordo com Oglesbee ef a/. (198611989)l o isolamento do VCC, em
cultura celular, poderia ser um caminho efetivo para determinar a infecção,

entretanto, o isolamento do vírus leva muitos dias e/ou semanas. No estudo
desses autores, foi possível a identificação do gene NP usando o método de RT-

PCR com dois pares de "primers"específicos.Foi determinadoque, pelo menos,

200 cópias do cDNA (NP) ou uma célula Vero infectada, com VCC, são
necessárias para obter uma quantidade de produto amplificado. Considerando que

a proteína NP é o componente mais abundante do nucleocapsídeo, do vírus, é
possível que uma única célula infectada possa ser detectada pelo método de RTPCR

Em nosso estudo, a capacidade de detecção do RNA viral em espécimes
clínicos necessitou do uso de uma segunda amplificação, utilizando a técnica de
Nested-PCR, a qual foi escolhida para realização deste trabalho, devido à sua alta
sensibilidade e especificidade, do teste para 100 vezes mais, detectando

quantidades mínima de partículas virais do VCC nos materiais analisados, RTPCR seguida pela Nested.

Nesta pesquisa, embora no histórico de vacinação não foram fornecidas as

informações quanto ao tipo de vacina utilizada e o esquema de vacinação,
obtivemos um total de 36 cães que foram submetidos a uma estória de vacinação,

18 animais confirmarampositividade pelo método de RT-PCR e 18 foram
considerados negativos, pelo mesmo método. Dos 18 animais que apresentaram
estória de vacinaçãol 4 deles excretaram o vírus pela urinam3 pelo linfócitos l pela

urinae sa]ival7 peão]infócitoe urinae 3 pe]o]infócito,urinae saliva[Anexo3].
Foi observado que os animais adoeceramou não em função da vacina, se bem
imunizados, a vacina falhou ou não foram bem imunizados. Resumindo nossas
observações, cães vacinados ou não vacinados, apresentaram positividade pela
técnica de RT-PCR, como também, cães vacinados apresentaram negatividade
pela mesma técnica. É provável, já que os animais são todos sintomáticos, que
tenham adquirido a infecção natural, por serem, ainda, susceptíveis, a despeito da

47

menção de terem sido vacinados. Uma vez que o número de animais

considerados positivos fol menor no grupo de vacinados, o que pode significar
infecção mais branda, devido a imunidade parcial

De acordo com o trabalho de Shin ef a/. (1995)l a possibilidade de detectar
vírus vacinal, em amostras clínicas, é considerado pequena, porque foram obtidas

amostrasde 3 cães vacinados,após 7 dias da vacinação,o gene NP, foi
detectado nas amostras desses cães, mas não foi detectado em 14 e 21 dias pós

vacinação. Esse resultado mostra que o vírus vacinal pode ser excretado até 7
dias pós vacinação, utilizando a técnica de RT-PCR. Em adição, 2 cães vacinados

dentro de l mês antes da colheita da amostra foram negativos, para VCC, pela
técnica de RT-PCR. De acordo com o trabalho, esses resultados indicam que essa

técnica é específica para doença causada pelo VCC. Appel (1977), sugeriu que a
replicação do vírus vacinal seja restrita aos tecidos linfáticos, em cães
IB[ixenkrone-Mo]]er, 1989].

Dos 60 animaisque não apresentaram
nenhumtipo de estóriade
vacinação, 40 deles foram considerados positivos pelo mesmo método e 20
animais foram considerados negativos, confirmando desta forma, que o vírus
excretado era do tipo selvagem.

Dos 61 animais considerados positivos pelo método de RT-PCR, 44 deles
apresentaram

sintomas

neurológicos,

tais

como:

convulsão,

tremores,

incoordenação/mioclonia,apenas incoordenação, apenas mioclonia e paresia de
membros pélvicos. Sendo que 17 animais não foram obtidas informações desses
sintomas.

Dos

18 animais

vacinados,

14

deles

apresentaram

sintomas

neurológicos [Anexo 3].

No estudo de Shin ef a/., (1995), foi examinada a presença do gene NP, em

células mononucleares do sangue periférico, de 52 cães saudáveis e 32 cães

suspeitos de cinomose canina, pela técnica de RT-PCR. Nenhum produto foi
detectado nos cães saudáveis, indicando que a técnica de RT-PCR não mostrou
nenhumareação falso-positiva.O gene NP foi detectado em 17 das 32 amostras
clínicas suspeitas.
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De acordo com dados da literatura, os cães mais jovens são mais
susceptíveis ao VCC. Dos 61 animais que apresentaram positividade pelo método

de Nested-PCRI51 deles apresentaramsintomascomo a conjuntivitet31 com
quadro respiratórios26 com problema digestivo e 18 com sintoma febrill 44 com
sinais de comprometimento do SNC, sendo que em 17 cães hão foram detectados

distúrbios neuro]ógicostAnexo 3].
Na tabela 3 podemos observar que 107 amostras, incluindo sangue, urina

e saliva, respectivamente,foram consideradas positivas, usando o método de
Nested-PCR, enquanto que, o método de PCR, detectou-se em apenas 06
amostras clínicas, confirmando desta forma, que a reação de Nested-PCR,
mostrou-se mais sensível e específica.

Ao examinarmos a tabela 2 (índice de positividade em amostras clínicas)
encontramos 49 amostras de urina consideradas positivas, pela técnica de RTPCR, seguida de 43 de linfócitos e 18 de saliva. Entre os diferentes espécimes
clínicos estudados em cães, a urina teve o maior índice de positividade de RNA
viral encontrada por esse método.
No estudo de Rota ef a/. (1995), obtiveram maior positividade na detecção
do RNA viral, também, em urina de crianças vacinadas aos 15 meses. Nesse

estudo, o RNA viral foi detectado em 10 das 12 crianças estudadas em um
período de 14 dias. Os autores utilizaram a técnica de imunoquimioluminescência,

pelo método de "Southern blot" com o uso de "primers" internos marcados com
digoxigenina, com uma alta sensibilidade e especificidade comparada ao NestedPCR

Lima (1999), detectou o vírus do sarampo em amostras de urina de
crianças após a imunização específica, embora a maior freqüência de positividade
tenha sido observada na saliva. Esses dados poderiam ser explicados, devido ao

longo período de estocagemdos espécimes clínicos, antes de completar o
processo de extração. Na literatura, muitos trabalhos que estudam a excreção viral
em espécimes clínicos foram realizados com amostras frescas, o que ocorreu em

nosso estudo. No estudo de Lama (1999), os espécimes foram conservados
durante oeríodos de até 2 anos a -70'C em Trizol, não sendo possívelavaliar a
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degradação de RNA ocorrida nos espécimes clínicos congelados. De acordo com

um trabalho de epidemiologia molecular de Kreis & Schoub (1998), em
amplificação

viral em soros e líquidos cerebroespinhais,

não foi possível a

amplificação devido a degradação de RNA na maioria das amostras estocadas por

longos períodos. O fato de termos obtido maior êxito na detecção viral na urina

dos cães com sintomatologiade cinomose,indica ser este o materialclínico de
excelência para o diagnóstico etiológico da infecção, seguido de sangue periférico.

6.

5()

6.CONCLUSÕES

Com os resultados obtidos neste estudo, concluiu-se que

e

A metodologia descrita para detecção do VCC, pela técnica da Reação
em Cadeia pela Polimerase (RT-PCR), utilizando amostras clínicas de

cães com sintomatologiasugestiva da doença, mostrou ser mais
sensível, específica, rápida e de fácil execução, sendo possível a
implantação desta em diagnóstico de rotina, contribuindo de maneira
significativa na confirmação da suspeita clínica.
e

Foi demonstrado, pela técnica de RT-PCR, na detecção do RNA viral
que a urina foi o espécime clínico de maior índice de positividade,

seguido pelolinfóclto e saliva.
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Abstract
Canine distemper vírus (CDV) is a highly contagious Viral pathogen
which may cause lethal systemic in dogs and other carnivores throughout the
world. Affected dogs show gastrointestinal and respiratory clinical slgns, and
frequently develop clinical signs in the central nervous system (CNS). Clinical
manifestations of the disease include depression, progressive loss of weight,
dehydration, hyperkeratosis of the foot pads and nose, nervous symptoms and

muscular spasms or posterior paralysis which may perslst for long periods.
Infected dogs with clinical symptomsfor CDV, were by detection of viral RNA
by Polymerase Chaln Reaction (PCR) and Nested PCR.

In this study,we determined
by the RT-PCRthe presence
of
nucleoprotein(NP) gene in peripheralblood mononuclearcells, urine and
saliva from dogs infected with CDV. The goals of this study was to detect CDV
renome by RT-PCR in different clinical samples. In this study, Identificatlon of
NP mRNA was successfully achieved by using the RT-PCR method with two

sets of NP gene specific primers. The RT-PCR technique described in thls
study, may provide a useful assay system to determine whether the dogs
suspected of CDV infection have detectable leveis of CDV genes. The results
demonstrate that RT-PCR technique is rapid, sensitivity and specificity for vírus
diagnosis.

ANEXOS

Anexo 1-- Número de espécimes clínicas (sangue, urina e saliva), coletados de
100 animais provenientes do HOVET, com sintomatologia sugestiva de cinomose
canina.
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25/08/97

78333
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sangue, urina e saliva

25/08/97

78720

02

sangue e saliva

25/08/97

78802

03

sangue e saliva

77803

04

sangue, urina e saliva

28/08/97

78842

05

sangue, urina e saliva

28/08/97

78976

06

sangue, urina e saliva

29/08/97

79020

07

sangue, urina e saliva

03/09/97

79158

08

sangue, urina e saliva

03/09/97

79161

09

sangue, urina e saliva

03/09/97

79164

10

sangue, urina e saliva

04/09/97

79122

11

sangue e saliva
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79202

12

sangue, urina e saliva
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13
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14
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221(W197
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22i(N197
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lO/l0/97
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sangue, urina e saliva

15/10/97

80448

32

sangue e saliva
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80482
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sangue, urina e saliva
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80501
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sangue, urina e saliva
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sangue, urina e saliva
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sangue e saliva

16/10/97

80544
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sangue, urina e saliva

16/10/97

80552
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sangue, urina e saliva

17/10/97

80598
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sangue, urina e saliva
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80652
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sangue, urina e saliva

21/10/97

80684

41

sangue, urina e saliva

21/10/97
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sangue, urina e saliva

22/10/97

80724
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sangue, urina e saliva

23/10/97

80577
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sangue, urina e saliva
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28/10/97
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sangue e saliva

28/10/97
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sangue, urina e saliva

28/10/97
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sangue, urina e saliva

29/10/97

80964
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sangue, urina e saliva

30/10/97
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sangue, urina e saliva

31/10/97
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sangue, urina e saliva

31/10/97
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sangue, urina e saliva

31/10/97
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sangue, urina e saliva

31/10/97
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54

sangue e saliva

03/11/97

81124

55

sangue, urina e saliva

04/11/97

81170

56

sangue, unna e saliva

04/11/97

81174

57

sangue, unna e saliva

04/11/97

81193

58

sangue e saliva

05/11/97

80968

59

sangue e saliva

05/11/97

81202

60

sangue, unna e saliva

06/11/97

65509

61

sangue e saliva

06/11/97

71690

62

sangue, unna e saliva

06/11/97

81243

63

sangue, unna e saliva

06/11/97

81258

64

sangue, unna e saliva

07/11/97

81293

65

sangue e saliva

11/11/97

81398

66

sangue, unna e saliva

11/11/97

81445

67

sangue, unna e saliva

11/11/97

81451

68

sangue e saliva

12/11/97

74843

69

sangue e saliva

13/11/97

81487

70

sangue, unna e saliva

13/11/97

81491

71

sangue, unna e saliva

13/11/97

81530

72

sangue, unna e saliva

12/03/98

84748

Í3

sangue, urina e saliva

12/03/98

84784

74

sangue, unna e saliva

13/03/98

84829

75

sangue,unna e saliva

13/03/98

84859

76

sangue, unna e saliva

16/03/98

84906

77

sangue, urina e saliva

18/03/98

85003

r8

sangue, urina e saliva

20/03/98

85082

79

sangue, unna e saliva

16/04/98

85832

80

sangue, urna e saliva

24/04/98

70484

81

sangue, unna e saliva

24/04/98

86038

82

sangue, unna e saliva

05/05/98

86232

83

sangue, urina e saliva

08/05/98

86347

84

sangue

08/05/98

86359

85

sangue

11/05/98

86396

86

sangue, unna e saliva

13/05/98

86461

87

sangue, unna e saliva

13/05/98

86505

88

sangue,unna e saliva

01/06/98

87083

89

sangue, unna e saliva

03/06/98

87048

90

sangue, urina e saliva

05/06/98

87220

91

sangue,urina

15/06/98

87220

92

sangue, unna e saliva

02/10/98

90945

93

sangue, urina e saliva

05/10/98

82558

94

sangue, unna e saliva

05/10/98

90981

95

sangue, urina e saliva

07/10/98

91056

96

sangue, urina e saliva

07/10/98

91094

97

sangue, unna e saliva

20/10/98

91490

98

sangue e saliva

23/10/98

91628

99

sangue, unna e saliva

28/10/98

91776

100

sangue, unna e saliva

e sarava

Anexo 2- Resultado de PCR/Nested para diagnóstico da cinomose canina com
primers específicos, em espécimes clínicas de sangue, urina e saliva,
provenientes de 100 animais, com sintomatologia sugestiva de cinomose canina
atendidos no HOVET
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