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❖ Mielinopatia esponjosa 
❖ Atelerix albiventris, indivíduos com média de 2 anos de idade 
❖ Exame histopatológico é necessário
❖ Diferenciais: lesões em discos intervertebrais, encefalopatia hepática, neurodegenerativas 

periféricas, carência de vitamina E ou Selênio, neoplasias e infectocontagiosas.

Introdução

 

Fêmea, 2 anos e 3 meses, eutanasiada. Manifestações progressivas (2 meses): dificuldade de deglutição, 
tremores, perda de equilíbrio, decúbito lateral persistente, perda de peso, dispnéia e bradicardia. Necropsia e 
exame histopatológico. Fígado - Degeneração macro e microgoticular difusa e fibrose periportal com reação 
ductal, discretas a moderadas. Sistema nervoso central (medula espinhal em altura cervical e toracolombar, 
cerebelo e córtex) - mielinomieloencefalopatia esponjosa simétrica e acentuada, substância branca com 
vacuolização de oligodendrócitos, formação de câmaras de digestão de axônios, astrocitose e microgliose; 
acometendo fragmentos de medula em maior proporção nos fascículos de região ventral.

Diagnóstico: Síndrome de Wobbly devido estado esponjoso presente por todo SNC avaliado, 
Descartados: Espondilite, o qual teria um caráter focal; neuropatias periféricas, pelo acometimento do SNC; 
e encefalopatia hepática por lesões discretas em parênquima hepático, sendo atribuídas ao estado 
catabólico, secundária a perda de peso e massa muscular observado clinicamente; além de neoplasias e 
causas infectocontagiosas por ausência de lesões características.

Figura 1: Medula cervical, H&E, 50x..
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Divisão da bainha de mielina, seguida por 
inchaço e perda axonal, parece o mecanismo 
patogênico mais plausível na WHS; com 
condição hereditária associada  (Diaz-Delgado et 
al, 2018).

Figura 2: Cerebelo, H&E, 100x..


