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Marcos Antônio Pereira Marques

INTRODUÇÃO

A detecção de vírus nas colônias de animais de laboratório é importante não só para o biotério que
mantém colônias de criação de camundongos e ratos, mas para o pesquisador que utiliza o animal como
reativo biológico ou derivado orgânico para produção e controle de imunobiológicos. Devido à resistência
inata ou adquirida, a maioria dos animais contaminados não apresenta sinais evidentes de doença, podendo
esta passar despercebida pelos técnicos que manipulam os animais dentro dos biotérios e nos laboratórios,
ocasionando alterações de resultados experimentais, erros de interpretação dos mesmos, alterações dos parâmetros
fisiológicos, contaminação de materiais biológicos como soros, vacinas e anticorpos monoclonais, e interferindo
nos estudos, isolamentos e ação de outros microorganismos de interesse da pesquisa.

Entretanto, quando camundongos naturalmente infectados são imunossuprimidos quimicamente por
inoculação, irradiação, ou submetidos ao estresse, por longos períodos, podem ocorrer manifestações clínicas
características da infecção natural.

Hoje em dia, os grandes centros de pesquisas utilizam animais de laboratório sanitariamente definidos e
livres de microorganismos específicos à pesquisa a ser realizada, bem como na produção e no controle de
imunobiológicos. Em razão do grande avanço biotecnológico, a utilização de animais com padrões sanitários
definidos atende aos requisitos das pesquisas biomédicas, tendo como objetivo a aquisição de resultados
experimentais precisos e a utilização de quantidade mínima de animais.

PERIODICIDADE DO CONTROLE SOROLÓGICO

Controle sorológico é a realização de testes repetitivos padronizados e previamente programados para
detectar a presença de anticorpos ou de agentes infecciosos no soro de animais de laboratório.

O controle sorológico deve levar em consideração o padrão sanitário da colônia e o objetivo do experimento
ao qual os animais serão submetidos. A questão das viroses específicas deve ser levada em consideração, e nas
espécies que possuem mais de uma linhagem cada uma deverá ser analisada periodicamente.

A freqüência na realização de exames sorológicos em colônias de camundongos e ratos deverá ser realizada
com intervalos de três meses nas colônias de fundação e de expansão de matrizes, já nas colônias de produção
o período de intervalo poderá chegar a seis meses.

Nos biotérios de animais SPF (Specific Pathogen Free), gnotobióticos e axênicos, onde as salas de criação
são independentes, o intervalo entre as monitorizações microbiológicas não deve ser muito grande, tendo em
vista que quanto mais cedo for detectada uma possível contaminação numa sala, maiores serão as chances de
isolá-la e de evitar a disseminação do agente infeccioso para as outras.
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O padrão sanitário da colônia é resultado direto das práticas de manejo de uma colônia. Nas colônias
convencionais sem barreiras sanitárias, a monitorização deve ter como objetivo os microorganismos de interesse
do usuário, ou é limitada a microorganismos altamente patogênicos para espécie animal, e obrigatoriamente os
zoonóticos. Quando os animais apresentam sinais clínicos de doença ou achados de necropsia, é necessário
fazer exames específicos, visando à identificação dos agentes com maior probabilidade de causar alterações
clínicas e lesões observadas; esses exames devem ser realizados o mais rápido possível nos animais doentes,
utilizando todos os métodos necessários ao diagnóstico da enfermidade, independentes dos testes realizados
no controle sorológico.

ESCOLHA DA AMOSTRA PARA O CONTROLE SOROLÓGICO

A amostra utilizada para detectar a presença de um agente infeccioso depende do grau de infecção da
população animal e do limite de confiança desejado.

O grau de infecção é influenciado por diversos fatores: linhagem, idade do animal, densidade populacional
e a patogenicidade do microorganismo.

Os animais devem ser escolhidos de forma aleatória de cada sala de criação. Os testes sorológicos para
detecção de anticorpos devem ser realizados em animais adultos imunocompetentes com mais de doze semanas
(adultos jovens) e animais com mais de vinte semanas (adultos velhos) que tenham estado na colônia o tempo
suficiente para manter contato com os agentes infecciosos e desenvolver anticorpos. Todos os animais retirados
das colônias de fundação e expansão de matrizes devem ser examinados.

A fórmula abaixo permite calcular o tamanho da amostra numa determinada população:

      log a
A = —————
      log (1-N)

Onde: A é o número de animais a serem examinados; a é o limite de confiança desejado, e N é o grau de
infecção na colônia (porcentagem de animais doentes).

Tabela 1 - Tamanho mínimo da amostra para detecção de uma infecção numa colônia

GRAU DE INFECÇÃO (0%)                                                          LIMITE DE CONFIANÇA

99% (a=0,01) 95% (a=0,05)

no de animais no de animais

0,1 (10) 44 29
0,2 (20) 21 14
0,3 (30) 13 9
0,4 (40) 9 6
0,5 (50) 7 5
0,6 (60) 5 4
0,7 (70) 4 3
0,8 (80) 3 2
0,9 (90) 2 2

Fonte: Institute of Laboratory Animal Ressources (Ilar) (1976); Hsu, New & Mayo (1980); Small (1984).
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS VIROSES MURINAS

Tendo em vista que as infecções virais nas colônias de roedores são, em sua maioria, enzoóticas e subclínicas,
deve-se escolher métodos de diagnósticos com alto índice da especificidade e sensibilidade que possam assegurar
a presença desses agentes na colônia.

O exame laboratorial de uma virose serve, não só para confirmar uma dada infecção, ou uma suspeita
clínica, mas também para identificar o tipo de agente causal na diferenciação de um quadro clínico de outro
e durante surtos epidêmicos para que se adotem as precauções profiláticas ou vacinais necessárias.

Por isso, o diagnóstico é hoje dividido em: clássico e rápido.

DIAGNÓSTICO CLÁSSICO DAS VIROSES

O diagnóstico laboratorial clássico de uma virose compreende duas etapas:
• isolamento e identificação de vírus;
• inoculação em animais de laboratório para reprodução dos aspectos clínicos.

O simples isolamento de um vírus, a partir de material clínico, não significa, necessariamente, que aquele
vírus seja o agente causal da infecção.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DAS VIROSES

O diagnóstico rápido das viroses nasce da necessidade de se ter um resultado imediato que reconheça o
agente viral causal. Alguns vírus podem ser detectados no núcleo ou no citoplasma das células dos órgãos-alvo,
fezes, urinas, secreções e líquidos biológicos. A coleta e a conservação desses materiais biológicos é de extrema
importância para o diagnóstico laboratorial.

Para o diagnóstico rápido, tem-se utilizado o microscópio eletrônico, na observação morfológica do vírus,
podendo também ser utilizada a imunoeletromicroscopia, utilizando-se soros padrões. Hoje em dia, uma série
de testes imunológicos é utilizada para detectar proteínas virais diretamente de secreções orgânicas, tais como
imunohistoquímica, imunoperoxidase e imunofluorescência direta.

O diagnóstico sorológico baseia-se na pesquisa de anticorpos sérios formados pela estimulação do sistema
imunológico dos animais que entraram em contato com o vírus. Entre as técnicas mais utilizadas, encontramos
a reação de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), que é muito sensível e tem boa especificidade,
permitindo realizar a pesquisa de grandes quantidades de amostras sorológicas em um período de tempo
relativamente curto. A reação de imunofluorescência evidencia a reação antígeno-anticorpo através de um
fluorocromo ligado ao anticorpo; apresenta alta especificidade e sensibilidade, sendo muito utilizada para
sorodiagnóstico virológico. A reação de imunofluorescência pode ser:

• MÉTODO INDIRETO     – utilizado para detectar o anticorpo vírus-específico, servindo também para classificar
o antígeno viral por meio de um anti-soro específico. Realizado em duas etapas.

• MÉTODO DIRETO     – utilizado para identificar o antígeno viral através dos anticorpos específicos marcados,
sendo realizado numa única etapa.

A Reação de Inibição da Hemaglutinação (IHA) é utilizada para vírus que possuem hemaglutininas,
proteínas virais com capacidade de aglutinar hemácias. Em condições especiais, a hemaglutinação pode ser
inibida por anticorpos específicos contra o vírus.

Na reação de imunodifusão, o antígeno e o anticorpo difundem-se em meio sólido, formando linhas de
precipitação na zona de equivalência (proporções ideais de Ag e Ac); esta reação é usada para caracterizar
antígenos virais por soros específicos conhecidos.
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MEDIDAS PROFILÁTICAS NAS COLÔNIAS DE CRIAÇÃO

Os animais de laboratório mantidos em colônia de criação em biotérios convencionais podem ser
contaminados de várias formas: objetos contaminados que entram na sala de criação (gaiolas, tampas, maravalha
etc.); mediante vetores biológicos, tais como insetos, roedores silvestres, ou mesmo pela introdução de animais
provenientes de outra sala de criação.

Porém, nos biotérios com barreiras de proteção, a contaminação dos animais se dá por falhas técnicas que
levam à quebra das barreiras de proteção, por veiculação ou desatenção do bioterista.

As medidas profiláticas adotadas em biotérios com barreiras sanitárias devem incluir:
· técnicas de manejo adequadas para a espécie em criação, de acordo com os padrões sanitários da colônia

(convencional/SPF etc.);
· rotina periódica de desinfecção do ambiente;
· programa de controle microbiológico permanente, diagnósticos rápidos e precisos;
· capacitação de recursos humanos com orientação sanitária.

Partindo-se do princípio de que os vírus são altamente contagiosos, e muito prevalentes nas colônias sem
barreiras sanitárias (convencionais), uma vez diagnosticados na colônia, dificilmente se conseguirá eliminá-los.

A exterminação da colônia e a descontaminação do ambiente, com a posterior introdução de animais
limpos, a implantação de sistemas de barreiras sanitárias, têm sido a conduta mais eficiente na erradicação de
agentes infecciosos. Porém, quando a eliminação da colônia for impossível, as técnicas de histerectomia e
transferência de embriões são os procedimentos recomendados.

PRINCIPAIS VÍRUS MURINOS

VÍRUS DA HEPATITE MURINA (MHV)

É um vírus RNA pertencente à família Coronaviridae, enquadrando-se no gênero Coronavirus; possui a
estrutura do capsídeo com forma helicoidal e presença de envelope. O diâmetro do vírus mede 80nm-130 nm.
É sensível ao éter e ao clorofórmio, termolábil, e produz antígeno fixador do complemento. Desde de 1949,
cerca de 12 vírus diferentes têm sido descritos e colocados no grupo do MHV. Apesar de que esses vírus variam
em sua patogenicidade e em seu tropismo tecidual, todas as cepas têm em comum a fixação do complemento.
A cepa MHV-1 é relativamente avirulenta. Todas as cepas produzem hepatite, porém a cepa MHV-4 é mais
encefalogênica, ao passo que a cepa MHV-3 produz ascite.

TRANSMISSÃO:     a transmissão se faz pela via oral-fecal. A infecção natural produz títulos baixos de anticorpos.
O vírus é excretado pelas fezes, sendo raramente encontrado no fígado. A baixa imunidade e a localização
do vírus explica porque o MHV produz infecções inaparentes que podem ser ativadas sob certas condições.
A resistência à enfermidade aumenta com a idade, sendo somente os vírus mais virulentos responsáveis
por graves quadros clínicos e morte do animal.

Experimentalmente, o vírus MHV pode ser transmitido facilmente por via intraperitoneal, oral, subcutânea e
por exposição a aerossol. Ocasionalmente, o MHV aparece como um contaminante de material, que se está utilizando
em passagens seriadas, como ocorre com o tumor ascítico. As fezes infectadas são as principais fontes de contaminação,
com vias de entrada tanto oral como respiratória. Aparentemente não ocorre transmissão placentária.

CONTROLE: a rederivação cesariana oferece o método mais seguro para eliminar o MHV de uma colônia.
Devido a sua natureza altamente contagiosa e sua prevalência nas colônias de camundongos, são necessárias
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barreiras de proteção e medidas de proteção no manejo, bem como na higienização dos materiais que
entram na colônia.

VÍRUS DA PNEUMONIA MURINA (PVM)

Este vírus foi descoberto em 1939 em experiências destinadas a isolar vírus respiratórios humanos. O material
foi obtido de pulmões de camundongos e ratos em passagens seriadas por via intranasal. Em camundongos
aparentemente sadios produzia uma enfermidade pulmonar. O vírus da pneumonia murina é um paramixovirus,
com RNA de fita simples, termolábil, sensível ao éter, e apresenta afinidade pelo tecido pulmonar de uma
variedade de espécies mamíferas.

TRANSMISSÃO: o PVM é um vírus estritamente pneumotrópico, não se disseminando facilmente por contato
direto, e só é transmitido experimentalmente por instilação nasal de homogenato pulmonar. O vírus não
atravessa a placenta, não sobrevive na presença de anticorpos (neutralizantes) em camundongos jovens; entretanto,
ocasiona uma infecção aguda, assintomática e enzóotica. As infecções agudas que se observam como enzootinas
focais são testemunho da escassa contagiosidade do vírus. O vírus tem sido isolado de camundongos, ratos e
hamsters, sendo achados anticorpos neutralizantes em outras espécies de mamíferos, inclusive no homem.

A enfermidade clínica raramente é aparente, porém em necropsia podemos encontrar pulmões difusamente
congestionados de coloração vermelha escura. Microscopicamente, observa-se edema pulmonar e focos de
pneumonia intersticial com infiltração de mononucleares. O diagnóstico de laboratório se baseia na demonstração
da presença de anticorpos de inibição da hemaglutinação (HI), anticorpos fixadores do complemento (FC) e
passagens seriadas em camundongos de 7 a 9 dias, com o aparecimento de sinais típicos da infecção e o
isolamento do vírus (células BHK-21).

CONTROLE: a presença da enfermidade pode ser demonstrada sorologicamente e em razão da incapacidade
do vírus de atravessar a barreira placentária; a derivação cesariana mantém a colônia livre de PVM e,
quando combinada com exames sorológicos periódicos, constitui um método prático e efetivo para eliminar
a pneumonia viral do camundongo.

VÍRUS DA ENCEFALOMIELITE MURINA DE THEILER (TMEV/GDVII)

Em 1933, Max Theiler preparou uma suspensão de cérebro e medula espinhal de camundongo albino
jovem que havia apresentado paralisia flácida das patas traseiras. A preparação foi inoculada por via intracerebral
em outros camundongos que desenvolveram a enfermidade paralítica similar. Posteriormente, a enfermidade
recebeu considerável atenção devido a sua semelhança com a poliomielite humana. Esta infecção
predominantemente latente pode ser desencadeada como uma enfermidade clínica por meio de estresse
experimental, podendo, por conseguinte, interferir ativamente com interpretações de resultados.

O vírus é classificado como picornavírus de 15nm a 30 nm de diâmetro; possui RNA de cadeia simples;
é termolábil, sem envelope e resistente ao éter.

TRANSMISSÃO: a infecção se dá através do contato com as fezes da mãe, porém são protegidos dos efeitos da
infecção devido à presença de anticorpos maternos, passados por intermédio da lactação. Os camundongos
jovens geralmente são positivos para anticorpos anti-GDVII, pouco após amamentar. Em camundongos
com anticorpos positivos, a infecção persiste por longos períodos com eliminação de vírus pelas fezes.
Clinicamente, o único sintoma de infecção natural é uma paralisia flácida dos membros posteriores que
pode ser progressiva. Pode-se observar, também, pêlos eriçados, circling e rolling, particularmente nas
cepas com tropismos mais encefalogênicas, como a GDVII e Fa.
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CONTROLE: existem evidências de que a derivação cesariana proporciona um método adequado para
limpar a colônia infectada por TMEV.

VÍRUS DA ECTROMÉLIA

O vírus da Ectromélia pertence à família Poxviridae, gênero Orthopoxivirus, e apresenta simetria
complexa, medindo 175 x 290 nm, sendo morfologicamente indistinguível do vacínia vírus e são os únicos
vírus com DNA de fita dupla que replicam no citoplasma da célula. Apresentam envelope, sendo sensíveis
aos solventes de lipídios.

Por seu avanço insidioso e devastador em colônias suscetíveis, a ectromélia é considerada como uma das
mais importantes viroses do camundongo. Pouco se sabe de tais ocorrências, porém pode-se presumir que a
ectromélia, quando transmitida como vírus latente, é capaz de alterar resultados experimentais.

TRANSMISSÃO: a enfermidade pode existir em três formas: aguda, crônica e latente. A forma aguda é
rapidamente letal, podendo matar mais de 90% da colônia. A forma crônica se desenvolve com lesões
típicas na epiderme do camundongo. A forma latente pode ser totalmente inaparente, no entanto, os
camundongos podem transmitir a enfermidade sem apresentar títulos de anticorpos.

As vias de infecções podem ser por escoriações na pele, inalação ou por ingestão. A ingestão pode ser
considerada como a mais importante nas infecções latentes, nas quais os anticorpos maternos passam para os
filhotes juntamente com os vírus ingeridos durante a lactação. Os filhotes sobrevivem, porém ficam infectados
e posteriormente atuam como disseminadores de vírus.

O genótipo do camundongo infectado pode influenciar profundamente a natureza e a disseminação da
ectromélia numa colônia de camundongos. Por exemplo, as linhagens DBA/1 e C3H são extremamente
suscetíveis à infecção e apresentam alto índice de mortalidade (85%), e as linhagens BALB/c, C57BL/6 e AKR
são resistentes, apresentando um índice de letalidade de 1%. No caso do C57BL/6, sua resistência é de
natureza genética e se deve a uma rápida e eficiente resposta imunológica pós-infecção. Assim sendo, os
camundongos C57BL/6 e outras linhagens de camundongos resistentes podem ser portadores assintomáticos,
parcialmente imunes a enfermidade, servindo como fonte de infecção para camundongos suscetíveis.

O vírus eliminado pelas fezes e pelas escoriações epidérmicas é muito estável, podendo permanecer infeccioso
por várias semanas no ambiente.

A patogenia consecutiva à infecção viral segue o seguinte trajeto: a enfermidade se incuba por sete dias, e
nesse período o vírus se multiplica no local da entrada, disseminando para os linfonodos regionais, seguindo-
se de uma multiplicação viral no fígado e no baço e, finalmente, ocorrem infecções focais na pele, com o
aparecimento de lesões cutâneas.

CONTROLE: o controle dos focos pode ser feito por sacrifício dos camundongos da colônia. A derivação
cesariana pode ser utilizada, visto que esta virose não se transmite verticalmente.

ROTAVÍRUS (EDIM)

O rotavírus é um vírus RNA fita dupla, pertencente à família Reoviridae, gênero Rotavirus, grupo A,
possui de 65nm a 80nm, apresentando simetria esférica, resistente ao éter, com a especificidade pelo citoplasma
das células do epitélio intestinal.

A diarréia epizoótica do recém-nascido é uma infecção transmitida pelo ar e, quando endêmica na colônia,
ataca principalmente as fêmeas primíparas. O período de incubação depende da dose infectante e da idade do
camundongo. Todos os camundongos de três dias de idade infectados experimentalmente por via oral mostram
sintomas no período de uma semana; entretanto, os camundongos de duas semanas de idade dificilmente
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manifestam enfermidade clínica. As fêmeas multíparas desenvolvem anticorpos neutralizantes quando expostas
ao vírus e infectam sua primeira ninhada; no entanto, oferecem considerável proteção passiva às ninhadas seguintes.

TRANSMISSÃO: em camundongos infectados com menos de duas semanas de idade, desenvolve-se uma
viremia que persiste por dois dias. O vírus pode ser achado em vários órgãos, alcançando títulos elevados
no intestino e no conteúdo intestinal. As fêmeas infectadas, quando adultas, apresentam viremia e vírus
no intestino, e os machos adultos só apresentam infecção intestinal.

O vírus é eliminado continuamente do intestino durante 17 dias depois da infecção, porém alguns
camundongos podem apresentar anticorpos neutralizantes e continuar eliminado vírus pelas fezes.

Clinicamente, a enfermidade afeta camundongos lactentes de 7 a 17 dias de idade e não se tem visto em
camundongos com mais de 21 dias. O exame macroscópico dos lactentes infectados mostra fezes líquidas, de
cor amarela, com presença de gases. O exame microscópico revela lesões no intestino delgado que consistem no
desprendimento das células das microvilosidades. A inflamação não é uma característica sempre presente nessas
lesões. Os camundongos adultos infectados não apresentam lesões, ainda que estejam disseminando vírus.

O diagnóstico de laboratório pode basear-se no isolamento do vírus e na produção de enfermidade típica
em camundongos jovens. Os anticorpos fixadores de complemento, específicos para a diarréia epizoótica
(Edim), podem ser detectados no soro hiperimune, porém ausentes no soro convalescente. No entanto, a
reação de imunofluorescência é específica e muito sensível, demonstrando a presença de antígeno no citoplasma
das células epiteliais entéricas tanto de infecções naturais como experimentais. A diferenciação entre o vírus da
diarréia epizoótica e o vírus intestinal letal dos camundongos jovens deve ser levada em consideração, não só
pelo curso da infecção, mas também pelo diagnóstico e as medidas profiláticas adotadas na colônia.

CONTROLE: algumas colônias de camundongos portadoras dessa enfermidade têm sido tratadas com
antibióticos, com alguns resultados positivos, porém esta não é uma medida satisfatória. O controle eficaz
é feito através da derivação cesariana. A utilização de gaiolas com filho na tampa constitui outro meio
eficaz de controlar a enfermidade e prevenir sua disseminação.
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