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1. RESUMO 

Objetiva-se classificar as glomerulopatias e avaliar a real participação do componente 

túbulo-intersticial nos animais naturalmente infectados por E. canis na fase subclínica e 

sem sinais clínicos pela técnica de eletroforese de proteínas séricas e urinárias. Foram 

avaliados 17 cães naturalmente infectados por Ehrlichia canis na fase subclínica. 

Ademais 23 animais saudáveis comporam o grupo controle, a seleção desse grupo foi 

aquelatada pela ausência de sinais clínicos e laboratoriais em conjunto de sorologia e 

reação em cadeia de polimerase (PCR) negativos para Ehrlichia sp, A. plattys e Babesia 

sp.  Os resultados mostraram que as frações proteicas séricas nos animais com E.canis, 

apresentaram concentrações elevadas de haptoglobina, IgG de cadeia leve e pesada e 

transferrina, além do aumento da UPC e das frações proteicas na urina dos animais com 

E. canis. Conclui-se que os animais estudados apresentaram lesão túbulo-glomerular, e 

essas podem evoluir levando a doença renal crônica. 

Palavras Chave: Canino, Ehrlichia, Glomerulopatias e tubulopatias. 

 

2. Revisão de literatura 

 

A Ehrlichia é o agente etiológico da febre hemorrágica canina ou erliquiose 

monocitica canina (CME), doença infecciosa causada pela Rickettsia que pode afetar 

vários animais, dentre eles, os cães (HARRUS et al., 2011) e o homem (THOMAS et al., 

2007). A E. canis é uma bactéria intracelular gram negativa pleomórfica, transmitida por 

carrapato, principalmente pelo Rhipicephalus sanguineus (SKOTARCZAK., 2003). 

O período de incubação da EMC é de 8 a 20 dias. Após, sua patogenia se dá por 

três fases seguidas: aguda, subclínica e crônica (HARRUS et al., 2006). A fase aguda 

pode durar de duas a quatro semanas e os sinais clínicos são evidentes como vômito, 

diarreia, palidez de mucosas, linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia, perda de 

peso e caquexia (CASTRO et al., 2004). Ao nível renal podem ser observados proteinúria 

(NEER e HARRUS, 2006), em decorrência das prováveis glomerulopatias (CODNER et 

al., 1992).  

Enquanto a fase subclínica não apresenta sinais clínico (WANER et al., 1997), e a 

doença pode persistir por anos (WANER et al., 1997.;  et al., 1998 HARRUS et al., 1998), 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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apenas com ligeiras alterações laboratoriais como, por exemplo, trombocitopenia 

(HARRUS et al.,2011). Durante esse período o baço é o órgão mais propício a abrigar 

E.canis (SKOTARCZAK., 2003). 

Na fase subclínica poucos trabalhos avaliaram a histopatologia renal, sendo o mais 

recente evidenciando espessamento da membrana basal, proliferação mesangial, 

glomeruloesclerose segmentar focal e sinéquia em conjunto de positividade forte para 

IgM e C3 sugerindo a deposição de imunecomplexos. Proteinúria leve foi evidenciada 

nesses casos (CRIVELLENTI et al., 2015), que poderão através da técnica de SDS-Page 

identificar a origem da proteinúria. 

Assim, pela ausência de trabalhos vislumbrando animais naturalmente 

acometidos, especialmente na fase subclínica, justifica-se que o acompanhamento da 

proteinúria pela técnica de SDS-PAGE pode auxiliar tanto no diagnóstico quanto no 

entendimento das alterações glomerulo-tubulares dessa enfermidade. 

 

OBJETIVO 

Objetiva-se classificar as glomerulopatias e avaliar a real participação do 

componente túbulo-intersticial nos animais naturalmente infectados por E. canis na fase 

subclínica e sem sinais clínicos pela técnica de eletroforese de proteínas séricas e 

urinárias. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local e grupo experimental  

O experimento foi conduzido no Hospital Veterinário da Universidade de Franca 

(UNIFRAN-SP) e no Laboratório do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP, Câmpus de Jaboticabal, SP, 

fazendo parte do projeto de pesquisa de pós-doutorado (Processo FAPESP: 2014/04743-

0) e auxílio regular a pesquisa (Processo FAPESP: 2014/21506- 2). 

Foram utilizados no total 40 cães, machos e fêmas, divididos em dois grupos 

experimentais. O grupo controle composto por 23 animais, e o grupo Ehrlichia aguda 
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composto por 17 animais. Os pacientes fizeram parte do estudo após consentimento dos 

proprietários, através de ficha assentindo o protocolo experimental.  

 

METODOLOGIA 

As amostras de sangue dos animais foram coletadas por venopunção jugular 

(5ml), e envasados em tubo sem anticoagulante. As amostras de urina foram obtidas por 

cistocentese, sendo 10 mL para realização da urinálise. Após centrifugação, frações do 

sobrenadante foram acondicionadas e mantidas a -20º C para análise de eletroforese e 

da razão proteína creatinina urinária.  

Para a determinação da UPC (razão proteína creatinina urinária), foram feitas 

dosagens de proteína urinária e creatinina, ambas com leitura em aparelho semi-

automático1 em modo colorimétrico.   

 

Razão proteína/creatinina urinária 

Para o cálculo da razão proteína/creatinina urinária utilizar-se-á da fórmula: 

U-P/C = 
UPt (mg/dL) 

Ucr (mg/dL)  

Onde:  

U-P/C = razão proteína/creatinina urinária 

UPt= concentração urinária de proteínas  

Ucr = concentração urinária de creatinina 

 

Eletroforese de proteína sérica e urinária  

A eletroforese das proteínas séricas e urinarias tanto do grupo Ehrlichia subclínica 

quanto grupo controle foram realizadas e processadas em laboratório específico segundo 

a técnica utilizada na rotina do Laboratório do Departamento de Clínica e Cirurgia 

Veterinária da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP, Câmpus de 

Jaboticabal, SP. 

                                                           
1Labquest – Labtest Diagnóstica - Belo Horizonte – MG – Brasil 
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RESULTADOS 

 

   Hemograma 

Os parâmetros hematológicos avaliados apresentaram uma diferença estatística 

entre os grupos controle e doente (tabela 1). No grupo onde os animais apresentaram 

Ehrlichia subclínica, nove (52,9%) animais se destacaram com anemia, onde cinco 

(29,4%) dos mesmos se enquadrava como anemia leve e quatro (23,5%) com anemia 

moderada. Em relação aos leucócitos total, sete (41,2%) animais apresentaram 

leucopenia leve, e um (5,9%) demonstrou leucocitose leve, o restante dos animais 

permaneceram dentro dos valores de referência. Dentre os dezessete animais doentes, 

nove (52,9%) encontrou-se com os valores plaquetários dentro da normalidade, e o 

restante dos animais (n 8= 47,1%) encontraram-se trombopênicos. Nenhum animal do 

grupo controle apresentou alterações hematológicas. 

 

Tabela 1 – Valores médios e desvios padrões obtidos para variáveis hematológicas dos 

animais controle (n=23) e animais com Ehrlichia subclínica (n=17). Franca-SP. 

 Controle Ehrlichia sp Valor de P 

Hemácias (x106 μL)* 6,5±0,89 5,1±1,33 0,0083 

Hematócrito (%)* 42,5±3,87 35,9±9,23 0,0074 

Hemoglobina (g/L)* 14,9±1,57 12,3±3,18 0,0030 

Leucócitos (x103 μL)* 10,2 (7,2 – 16,4) 67 (3,0 – 26,6) 0,4676 

Plaquetas (x103 μL)* 313,0 (200,0 –729,0) 200 (290 – 421,0) 0,0145 

* Diferença estatística significativa.  

† Dados não paramétricos 

 

Variáveis Bioquímico séricas  

Com relação aos exames bioquímicos séricos, verifica-se que houve diferença em 

alguns dos parâmetros avaliados, exceto a albumina e fosfatase alcalina que apresentou 

diminuição quando comparado com o controle (tabela 2). 
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Tabela 2– Valores médios e desvios padrões obtidos para variáveis bioquímico-séricas 

em animais controle (n=23) e naqueles acometidos por Ehrlichia subclínica (n=17). 

Franca, 2016. 

 Controle Ehrlichia sp Valor de P 

Creatinina (mg/dL) 0,9 (0,5±1,3) 0,94 (0,6±1,4) 0,8880 

Ureia (mg/dL) 26,0 (14,0-46,0) 36,0 (17,0-62,0) 0,0591 

ALT (U/L) 29,0 (14,0-66,0) 36,0 (20,0- 57,62) 0,2507 

FA (U/L)* 101,0 (41,0-178,0) 66,34 (24,0- 116,1) 0,0203 

Proteína total (g/L) 5,9±0,89 7,34±1,17 0,0054 

Albumina (g/L) †* 2,9±0,68 2,47±0,52 0,0009 

* Diferença estatística significativa. FA (fosfatase alcalina), ALT (alanino-

aminotranferase) 

† Dados não paramétricos 

 

Frações proteicas séricas 

Foi observado que os animais com erliquiose apresentam maior concentração de 

globulinas quando comparadas com o controle (p=<0,0001), sendo que as principais 

globulinas aumentadas foram a transferrina (p= 0,0069), IgG leve (p= <0,0001), IgG 

pesada (p= 0,0003), haptoglobina (p= <0,0001). Outras proteínas mensuradas como, 

albumina, alfa 1 glicoproteína ácida e proteínas de peso molecular de 44 e 23 KDa não 

tiveram diferença estatística (tabela 3). A IgA não apresentou diferença entre os grupos. 

 

Tabela 3. Valores da média e desvio padrão para os valores paramétricos e mediana 

com valores mínimos e máximos das variáveis eletroforéticas séricas analisadas do 

grupo controle e do grupo de Ehrlichia sp. subclínica. Franca – SP. 

 Proteínas (mg/dL) 
Valor de P 

 Controle Ehrlichia sp 

Proteína total 5,9±0,89 7,34±1,17 0,0054 

Globulina*† 2,965±1,2098 4,85±1,4363 <0,0001 
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Ceruloplasmina† 30 (6,2±80,75) 20,87 (8,58±100,0) 0,7193 

Transferrina*† 185,0±138,8 332,2±161,2 0,0069 

Albumina 3475,9±632,8 3150,1±591,8 0,0038 

Alfa 1 -  Antitripsina† 190,9±517,4 177,6±55,3 0,9446 

Haptoglobina†* 21,65 (4,25 – 116,6) 128,0 (26,5 -823,9) <0,0001 

Alfa 1 - Glicoproteína Ácida† 38,68 (4,13 – 296,6) 46,86 (34,68 –167,48) 0,4784 

PM 23.000 455,0±167,6 365,3±143,5 0,6874 

PM 44.000 12,36±10,65 28,08±17,48 0,5690 

IgA* 13,87 (5,5 – 20,4) 128,01 (4,56 – 41,5) 0,0603 

IgG cadeia leve†* 261,0 (46,75 –722,4) 
1114,4 (462,3-

2977,54) 
<0,0001 

IgG cadeia pesada†* 846,6±728,4 1655,17±561,88 0,0003 

* Diferença estatística significativa. PM (peso molecular) 

† Dados não paramétricos 

 

Proteinúria 

A UPC foi maior nos animais com Ehrlichia 0,49± 0,64, em comparação com os 

animais do grupo controle 0,10±0,21 (Tabela 4). No grupo dos animais com Ehrlichia 

subclínica dez (58,8%) não apresentaram proteinúria (<0,2), dois (11,76%) 

apresentavam UPC limítrofe e 5 (29,4%) apresentavam proteinúria significativa (>0,5). 

Os animais do grupo controle apresentaram o valor de UPC dentro da normalidade. A 

densidade urinária apresentou-se maior no grupo com Ehrlichia sp. 

 

Tabela 4 – Valores médios e desvios padrões obtidos para densidade urinária, UPC e 

em animais controle (n=23) e naqueles acometidos por Ehrlichia subclínica (n=17). 

Franca, 2016. 

 Controle Ehrlichia sp Valor de P 

Densidade específica urinária* 1,029±0,012 1,035±0,064 0,3323 

UPC†* 0,10 (0,04 – 0,20) 0,16 (0,05-2,20) 0,0031 

* Diferença estatística significativa. UPC (razão proteína creatinina urinária) 
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† Dados não paramétricos 

 

1. Proteínas da Urina 

 

Tabela 5- Frequência de aparecimento das proteínas de acordo com seu peso molecular. 

Franca, 2016. 

 

GRUPO                 n 

      Frequência 

BPM(<60 KDa)  

 

MPM( 60 a 80 KDa)       

 

APM(>80 KDa) 

GC                         181 91 35 55 

GD                         193 119 28 46 

 

DISCUSSÃO 

Em relação a eletroforese das proteínas urinárias, foi averiguado maior proteinúria 

nos animais com E.canis na fase subclínica, tendo o total de 193 frações. Frações de 

baixo peso molecular (<60 KDa), apresentou níveis mais elevados nos cães doentes, 

podendo assim dizer que a proteinúria advém prinicpalmente de danos tubulares 

(ZARAGOZA et al., 2003).  

A maioria dos animais apresentou proteinúria limítrofe à moderada para a espécie 

canina, embora sem importância clínica em pacientes não azotêmicos, segundo a 

classificação da IRIS (2013), mesmo pacientes com UPC na normalidade pode 

apresentar lesões renais, necessitando de outras avaliações.  

Provavelmente, a lesão renal esteja relacionada aos fatores inflamatórios da 

doença, onde, a qual pode ser identificada pelo aumento de globulinas, principalmente 

haptoglobina que é uma proteína inflamatória positiva, geralmente induzida pela 

inteleucina 6 (CÉRON et al., 2005). O aumento dos níveis de citocina pró-inflamatória e 

consequentemente a diminuição das anti-citocinas inflamatórias indicam esse quadro 

ocorrido, onde houve uma resposta imunológica nesses animais infectados com E. canis 

na fase subclínica. Cães do grupo doente apresentaram níveis séricos elevados de 

transferrina, sendo uma proteína negativa (CERÓN; ECKERSALL; MARTÍNEZSUBIELA, 

2005), refletindo a citocina induzida pelo estresse e catabolismo afetando clinicamente o 
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paciente mesmo na fase subclínica (CARMO et al., 2015).  Outro achado que corrobora 

essa informação é o aumento da imunoglobulina G (IgG) sérica que, provavelmente, está 

correlacionada com os anticorpos contra a E. canis.  

Pequenas alterações nos exames laboratoriais são comuns na fase subclínica da 

doença (HARRUS et al.,2011), no entanto a maioria dos animais não tiveram alterações 

nos exames de rotina, indicando que a metodologia empregada nesse estudo identificou 

os animais precocemente, e provavelmente tenha influenciados nos resultados. 

A análise do UPC associado as frações proteicas da eletroforese urinária, 

comprovaram que houve lesões renais a nível tubular e glomerular, em cães com E. 

canis na fase subclínica. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que pacientes caninos portadores de E. canis na fase subclínica 

apresentam indícios de lesão renal túbulo-glomerular, uma vez que manifestam 

proteinúria e aumento das frações proteicas urinárias de baixo, médio e alto peso 

molecular. 
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