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CONCLUSÃO

O diagnóstico de PSSM foi estabelecido com base nos achados epidemiológicos e clínico-

patológicos, sendo a pesquisa por mutação genética fundamental para a resolução do segundo

caso. Esse diagnóstico deve ser considerado um diferencial importante em casos de miopatias

de equinos da raça percheron.

RELATO DE CASO

Dois equinos da raça percheron, apresentaram sinais clínicos semelhantes de distúrbios

musculares durante locomoção iniciados após o trabalho, andar rígido sobretudo de membros

pélvicos, fraqueza muscular, dificuldade na locomoção e decúbito preferencial.

RESULTADOS

No primeiro caso, um equino da raça percheron (Figura 1, A) veio a óbito e realizou-se

necropsia, sendo observado edema em região de membros pélvicos e torácicos, peitoral (Figura

1, B) e face, áreas vermelho-escuras em músculos de membros, masseter, temporal e

intercostais (Figura 1, C). Havia sufusões em musculatura laríngea de sustentação e petéquias

em glote, em estômago espessamento e edema transmural difuso e hemorragias em porção

pilórica e aglandular, ainda, rins de coloração vermelho escuro difuso. No exame histopatológico

diagnosticou-se rabdomionecrose multifocal acentuada (Figura 2, A), nefrose mioglobínica

multifocal moderada e gastrite fibrinonecrótica transmural difusa acentuada. O quadro de PSSM

foi confirmado pela presença de inclusões polissacarídicas em sarcolema de miofibras

visualizadas na coloração de ácido periódico de Schiff (PAS) (Figura 2, B-C). No segundo caso,

o equino apresentou dois episódios de distúrbio muscular após o trabalho, sendo o protocolo

terapêutico baseado em penicilina, flunixin meglumine, diaceturato de diminazene e fluidoterapia

com ringer lactato. Foi realizado a reação em cadeia da polimerase (PCR) para Trypanosoma

evansi e Trypanosoma vivax, sendo negativo para ambas as espécies. Na avaliação bioquímica

sérica, observou-se aumento de CK (669,0 UI/L) e AST (669,0 UI/L). Realizada pesquisa para
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DISCUSSÃO

Como observado no primeiro relato, animais com PSSM são mais propensos a desenvolverem

rabdomiólise por esforço (COOPER; VALENTINE, 2016), fato este que corroborou para uma

menor marcação histoquímica de PAS das inclusões polissacarídicas devido a necrose muscular

acentuada que dificultou a visualização do acúmulo de polissacarídeos no sarcolema, necrose

esta que possui maior probabilidade de ocorrer em animais com PSSM do que em animais livres

da enfermidade (FIRSHMAN, 2006). A coloração avermelhada da musculatura neste caso

também está relacionada a rabdomiólise (VALENTINE e McGAVIN, 2013), o que diferencia de

outros casos de PSSM que normalmente cursam com achados macroscópicos de musculatura

pálida (FREDO, 2018). No segundo caso, as alterações em bioquímica sérica de CK e AST são

compatíveis ao descrito na literatura para PSSM (VALENTINE, 2005). Além disso, a

identificação da mutação no gene GYS permitiu confirmar o diagnóstico de PSSM.

INTRODUÇÃO

A miopatia por acúmulo de polissacarídeo (PSSM) é uma enfermidade genética ou de causa

indeterminada caracterizada pelo acúmulo anormal de glicogênio e polissacarídeos nas fibras

musculares esqueléticas (VALENTINE, 2005). Quando de origem genética, ocorre uma

mutação, nesse caso autossômica dominante do tipo conformacional, no gene do glicogênio

sintaxe 1, gerando um aumento da função da enzima glicogênio sintaxe (GS) (McMUE et al.,

2008a, 2008b). A enzima GS mais ativa na musculatura esquelética resulta em taxas maiores de

glicogenose com acúmulo excessivo de glicogênio (McMUE et al., 2008b). O objetivo deste

trabalho é relatar dois casos de PSSM em equinos com métodos diagnósticos distintos.

Figura 1. Equino da raça percheron com miopatia por acúmulo de polissacarídeo (PSSM). A) Aparência do

paciente após apresentar distúrbios musculares durante a locomoção pós-laboral. B) Edema em região peitoral

crânio-ventral. C) Áreas avermelhadas em musculatura de membro torácico direito.
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Figura 2. Equino da raça percheron com miopatia por acúmulo de polissacarídeo (PSSM). A) Músculo estriado

esquelético, necrose de rabdomiócitos e hemorragia multifocais, acentuadas, associadas a infiltração de

neutrófilos, linfócitos, plasmócitos e macrófagos, difusa acentuada, além de proliferação de tecido conjuntivo

fibroso, multifocal moderado (H&E, x200). B-C) Acúmulos e granulação rósea intensa intracitoplasmática multifocal

discreta (inclusões polissacarídicas), isoladas ou em grupos, no sarcolema de rabdomiócitos (Histoquímica com

Ácido Pediódico de Schiff, x200 – x400).

mutação em gene GYS1, tendo como resultado positivo heterozigoto. Após repouso e

recuperação gradual, o equino foi submetido apenas à execução de trabalhos leves, sem o

retorno do quadro clínico desde então.
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