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AVALIAÇÃO DAS FRAÇÕES PROTEICAS POR ELETROFORESE EM GEL DE 

POLIACRILAMIDA (SDS-PAGE) EM CÃES PORTADORES DE ANEMIA 

RESUMO 

O objetivo do trabalho visa obter informações precisa referente à proteína 

encontrada no soro de cães portadores de anemia hemolítica imunomediada 

visualizada na eletroforese de proteína. Foram selecionados 100 amostras para a 

realização da técnica. 

INTRODUÇÃO 

A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é uma causa importante de anemia 

severa, podendo chegar ate a 80% de mortalidade em cães. Sua apresentação pode 

ser primária ou secundária, sendo que a maioria dos cães apresentam a forma 

primária (MELLETE al, 2011). Essa enfermidade resulta em uma reação de 

hipersensibilidade do tipo II, no qual o eritrócito é coberto por imunoglobulinas, 

complemento, ou ambos, e subsequentemente são removidos da circulação por 

destruição direta e/ou fagocitose (PEREIRA et al 2010 apud BRANDAO et al 2003). 

A hemólise mediada pelo sistema complemento pode ser classificada como 

intravascular e quando há atuação do sistema monocítico fagocitário (SFM), 

observa-se um quadro extravascular (COUTO, 2006). 

A predisposição genética é evidente em algumas raças, porém a maior prevalência 

ocorre em Cocker Spaniel. As fêmeas são as mais acometidas e a média de idade 

varia entre cinco e seis anos. Pode-se observar fraqueza, apatia, anorexia, êmese, 

diarreia, dispneia, poliúria, polidipsia, icterícia e hemoglobinúria. (TILLEY, 2008). As 

alterações laboratoriais mais frequentes são: hematócrito inferior a 15%, anemia 

regenerativa (macrocitose, policromasia, reticulocitose e eritoblastose), porém já é 

descrito que 50% dos casos são arregenerativos além de apresentarem leucocitose 

por neutrofilia com desvio a esquerda e trombocitopenia (COUTO, 2006). O 

diagnóstico pode ser realizado através do teste de Coomb´s indireto apresentando-

se positivo em 60% dos animais (TILLEY, 2008), pela presença de esferocitose e 

autoaglutinação (LIBRELOTTO, 2000). O aumento de proteínas séricas 

acrescentam dados para elucidação do caso clinico, sendo necessária a realização 

da eletroforese de proteína (PEREIRA et al 2010). Nos casos de AHIM o meio 

utilizado para realização da eletroforese é o gel de poliacrilamida contendo dodecil 



sulfato de sódio (SDS-PAGE) possibilitando a visualização de 20 a 30 proteínas 

(CALAZANS et al 2009 apud GORDON, 1995). Segundo PEREIRA et al 2010, na 

AHIM estão presente 24 frações proteicas diferente das demais anemias, onde são 

encontrados 23 frações.  

OBJETIVO 

Identificar as proteínas presentes na anemia hemolítica imunomediada através da 

realização de eletroforese de proteínas com gel poliacrilamida em soro de cães 

atendidos no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi apresentando anemia de 

moderada a intensa. 

METODOLOGIA 

Serão utilizados amostras de sangue de 100 cães apresentando anemia moderada a 

intensa, seja ela regenerativa ou arregenerativa, de raças, sexo e idades variadas 

que receberam atendimento clínico no Hospital Veterinário da Anhembi Morumbi. 

Para confirmação da anemia serão realizados exame físico, hemograma completo 

com verificação de regeneração, contagem de reticulócitos, realização de testes 

bioquímicos para avaliação de função renal (uréia e creatinina), hepática (ALT, 

fosfatase alcalina, proteína total, albumina e globulinas) e realização de eletroforese 

de proteínas, onde o soro do paciente será  

aplicado em gel de poliacrilamida. Após concluída a corrida eletroférica, os pesos 

moleculares e as frações protéicas serão determinadas por densitometria. A 

identificação das proteínas será realizada com auxílio de marcadores com pesos 

moleculares de 29.000Da, 45.000Da, 66.000Da, 94.000Da e 205.000Da e proteínas 

purificadas (haptoglobina, ceruloplasmina, transferrina, α1-antitripsina e 

imunoglobulina G), já a quantificação das respectivas bandas será realizada com 

base na confecção de curvas de referência. 

Ao final da realização dos exames complementares serão realizadas análises 

estatísticas separando os pacientes em grupos conforme a origem da anemia, a fim 

de fazer correlações da origem com o perfil protéico encontrado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Serão utilizados amostras de sangue de 100 pacientes da espécie canina 

apresentando anemia moderada a intensa, regenerativa ou arregenerativa, de raças, 



sexo e idades variadas que receberam atendimento clínico no Hospital Veterinário 

da Anhembi Morumbi. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram coletados até o momento 70 amostras de sangue para realização de 

hemograma completo, função hepática e renal de diferentes cães apresentando 

anemia moderada a intensa. Para iniciar o processamento da eletroforese será 

necessário completar as 100 amostras propostas. 
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