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Introdução

A linfadenite caseosa é uma enfermidade infecto-
contagiosa de caráter crônico que acomete caprinos e 
ovinos. É causada pelo Corynebacterium 
pseudotuberculosis e caracteriza-se pela formação de 
abscessos contendo pus de coloração amarelo 
esverdeado e consistência viscosa localizados nas 
diversas regiões do corpo do animal [1].

C. pseudotuberculosis caracteriza-se como um bacilo 
Gram-positivo curto e irregular medindo de 0,5 a 0,6 
µm por 1 a 3 µm, podendo apresentar aspecto cocóide, 
e pode se mostrar isolado ou formando grupamentos 
irregulares ou em paliçada. São bacilos imóveis, 
anaeróbios facultativos, fermentativos e não formam 
esporos [2]. Produz dois importantes antígenos, uma 
potente exotoxina hemolítica (PLD - fosfolipase D) e 
um lipídeo de superfície, que constituem cerca de 
6,52% da parede celular [3].

Objetivou-se com este trabalho caracterizar 
bioquimicamente as amostras de C. pseudotuberculosis
isoladas de caprinos e ovinos no estado de 
Pernambuco; verificar se existem variações entre as 
diferentes cepas de C. pseudotuberculosis isolados de 
abscessos da pele dos animais vivos, das cepas isoladas 
de lesões em órgãos e linfonodos internos e se todas as 
cepas de C. pseudotuberculosis produzem a exotoxina 
(fosfolipase D).

Material e Métodos

- Animais:
Foram utilizados ovinos e caprinos com suspeita 

clínica de linfadenite caseosa provenientes de 
propriedades rurais das regiões Sertão e Agreste do
estado de Pernambuco e dos Abatedouros Públicos de 
Gravatá, Serra Talhada, Igarassu e Paulista.

- Exame Clínico:
O exame clínico foi realizado segundo Rosenberger 

[4], dando-se ênfase à inspeção e palpação de 
linfonodos superficiais.

- Obtenção das Amostras:
Ao detectarem-se alterações dos linfonodos 

superficiais nos animais examinados, estes animais 
foram contidos individualmente e realizou-se a coleta 
da secreção purulenta por punção aspirativa dos 
abscessos utilizando agulhas (40x16 mm) e seringas 
descartáveis.

- Local de Processamento das Amostras:
Após a coleta da secreção purulenta, as amostras 

foram processadas no Laboratório de Doenças Infecto-
Contagiosas do Departamento de Medicina Veterinária 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE).

- Cultura:
O material coletado foi cultivado em ágar base 

enriquecido com 8% de sangue de ovino, a 37ºC em 
aerobiose por 48 a 72 horas. As colônias bacterianas 
foram estudadas quanto aos aspectos morfológicos e 
tintoriais, pela técnica de coloração de Gram e 
classificadas utilizando-se testes bioquímicos, segundo 
Carter [5]. Os testes utilizados foram: catalase, 
hemólise, redução de nitrato, urease, produção de 
indol, motilidade, utilização de citrato, vermelho de 
metila, Prova de Vogues-Proskauer, descarboxilação da 
lisina, degradação de manitol e fermentação de 
açúcares como glicose, maltose, lactose e sacarose. 

- Detecção da Toxina (Fosfolipase D):
Após a classificação das cepas bacterianas como C. 

pseudotuberculosis, realizou-se a identificação da 
presença da exotoxina, produzida pela bactéria, por 



meio da inibição da β-hemolisina de Staphylococcus 
aureus e da hemólise sinérgica com o Rhodococcus 
equi, segundo Barksdale et al. [6]. Para a prova de 
inibição de β-hemolisina utilizou-se cepa de S. aureus
(ATCC 25923) doada pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA-PE). A cepa de R.
equi, utilizada na prova de hemólise sinérgica, foi 
isolada no Laboratório de Doenças Infecto-Contagiosas 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco –
UFRPE, a partir de um caso clínico em um eqüino.

- Análise Estatística:
A análise estatística realizada nesse estudo foi 

descritiva calculando-se as freqüências absoluta e 
relativa de acordo com Sampaio [7].

Resultados

Foram coletadas um total de 134 amostras de 
secreção purulenta, destas, isolou-se apenas 104 cepas 
de C. pseudotuberculosis, oriundas de propriedades 
rurais (102/124) e abatedouros (2/10), todas de 
linfonodos superficiais. Além do C. pseudotuberculo-
sis, foram isolados Staphylococcus sp. (6), 
Streptococcus sp. (3), bactérias Gram negativas (2) e 
19 amostras não apresentaram crescimento em placa. 
Os resultados da caracterização bioquímica dos C. 
pseudotuberculosis analisados estão na tabela 1.

Das cepas estudadas, cem por cento foram positivas 
para as provas de α-hemólise, glicose e catalase. Outras 
como produção de urease e degradação de manitol 
foram cem por cento negativas, enquanto que redução 
de nitrato, fermentação de maltose, lactose e sacarose 
obtiveram resultados variáveis, concordando com 
Carter [5].

Foram realizadas outras provas bioquímicas como 
produção de indol, ácido sulfídrico e utilização de 
citrato obtendo-se cem por cento de resultado negativo. 
As provas de Vogues-Proskauer e Vermelho de Metila 
foram positivas em 6/104 (5,76%) das cepas. Esses 
resultados foram diferentes dos encontrados por Garg 
et al.[8] que em sua pesquisa encontrou 12,5% das 
amostras positivas para Vermelho de Metila, 50% 
positivas para Vogues-Proskauer e 18,75% positivas 
para produção de ácido sulfídrico.

Segundo Songer et al. [9], as diferenças entre os 
resultados de algumas provas bioquímicas, podem 
ocorrer, devido diferenças nos métodos usados por 
autores diversos, sugerindo ainda, que estas diferenças 
podem ser atribuídas à existência de biovariedades 
entre as cepas estudadas. Com relação à redução de 
nitrato, Biberstein et al.[10] admite a existência de dois 
biótipos de tal forma que a redução do nitrato a nitrito 
caracteriza cepas que infectam preferencialmente 
eqüinos, enquanto as cepas que infectam 
preferencialmente caprinos e ovinos são nitrato 
negativas [8], tornando os resultados desta prova 
aceitáveis, tendo em vista que todas as amostras 
analisadas foram provenientes de caprinos e ovinos, 
não isentando-se a possibilidade de serem nitrato 
redutase positivas.

Ao analisar a produção da exotoxina fosfolipase D, 
através das provas de inibição de β-hemolisina de S.
aureus (fig. 1) e de hemólise sinérgica com R. equi (fig.
2), observou-se que cem por cento das cepas 
pesquisadas foram capazes de produzir a 
esfingomielinase (fosfolipase D), concordando com 
Barksdale [6], segundo o qual todas as cepas de C. 
pseudotuberculosis são capazes de produzir esta 
exotoxina, diferentemente da toxina diftérica, que é 
produzida apenas na presença de fagos por cerca de 
50% das cepas de C. diphtheriae [11,12].

Segundo Linder & Bernheimer [13], a ação inibitória 
da fosfolipase D sobre a β-hemolisina de S. aureus
pode ser devido a um impedimento estérico da β-lisina 
do S. aureus ou pelo fato da β-lisina, que é uma 
fosfolipase C, ser incapaz de agir sobre fosfato de 
ceramida.

A hemólise provocada pelo R. equi é o resultado da 
ação combinada de duas enzimas, fosfolipase C e 
colesterol-oxidase, entretanto esta última enzima 
sozinha é capaz de hemolisar células vermelhas do 
sangue na presença de fosfolipase D [13]. Assim, a 
reação observada na figura 2 ocorre pela ação conjunta 
da exotoxina do C. pseudotuberculosis que torna 
disponível, às enzimas do R. equi, fosfato de ceramida 
resultando da quebra de esfingomielina na superfície 
dos eritrócitos. Estas enzimas, por sua vez, são capazes 
de potencializar a hemólise produzida. O efeito desse 
sinergismo é a modificação da integridade da 
membrana celular, que se torna sensível a efeitos 
físicos como o resfriamento, por exemplo [14]. 

Resultados comparativos entre amostras isoladas da 
pele dos animais e de órgãos internos não foram 
possíveis, devido não termos encontrado abscessos 
viscerais nos animais de matadouros, mesmo com 
repetidas visitas aos Abatedouros Públicos de Igarassu 
e Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e de 
Gravatá e Serra Talhada, no Agreste e no Sertão do 
estado de Pernambuco respectivamente.

Conclusão

Este estudo, nos permite observar que a variação 
existente nas características bioquímicas do C.
pseudotuberculosis em nada influenciou na produção 
da esfingomielinase (fosfolipase D), principal 
responsável pela patogenicidade da bactéria, uma vez 
que todas as cepas foram capazes de produzi-la.
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Tabela 1 – Caracterização bioquímica de 104 cepas de C. pseudotuberculosis isoladas de abscessos em linfonodos superficiais de 

caprinos e ovinos do Estado de Pernambuco, 2008-2009.

Resultados Positivos Observados
             TESTE

FA FR
CARTER (1988)

Produção de α-hemólise 104 100% V
Catalase 104 100% +
Uréase 0 0% V
Redução de Nitrato 8 7,69% V
Degradação de Manitol 0 0% -
Carboidratos:

Glicose 104 100% +
Maltose 94 90,38% V
Lactose 10 9,61% V
Sacarose 73 70,19% V

FA = Freqüência absoluta; FR = Freqüência relativa; V = Variável; + = Positivo; - = Negativo

  

Figura 1 – Inibição de β-hemolisina (setas) de 
Staphylococcus aureus (horizontal) causada pela 
exotoxina (fosfolipase D) do Corynebacterium 
pseudotuberculosis (vertical).

Figura 2 – Hemólise sinérgica (setas) provocada 
pela interação das exotoxinas do Rhodococcus 
equi (horizontal) (Fator equi - contendo 
fosfolipase C) e do Corynebacterium 
pseudotuberculosis (vertical) (Fosfolipase D).


