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1.  RESUMO  

Propôs-se com o presente estudo a avaliação de glomerulopatias e tubulopatias em cães 

naturalmente infectados por Ehrlichia canis na fase aguda, com a presença de sinais 

clínicos, através da obtenção dos dados clinico-laboratoriais dos animais, seguido do 

fracionamento da proteína urinária e sérica, através da técnica de eletroforese em de 

SDS-page. Para tanto foram utilizados 22 (vinte e dois) animais saudáveis e 23 (vinte e 

três) cães com diagnóstico de erliquiose pela técnica de reação em cadeia de polimerase 

(PCR) e sorologia. Os resultados mostraram que os animais infectados naturalmente com 

Ehrlichia canis na fase aguda demonstraram alterações hematológicas e bioquímicas 

como, leucopenia, trombocitopenia, hipoalbuminemia, aumento das proteínas totais e 

anemia. As frações proteicas séricas nos animais com E.canis, apresentaram 

concentrações elevadas de Haptoglobina, IgG de cadeia leve e pesada e Alfa-1 

antripsina. Concluiu-se que os animais estudados apresentaram lesão túbulo-glomerular 

a nível renal, podendo ser observada através da elevação das frações proteicas urinárias 

e UPC revelando proteinúria. 

Palavras Chave: Canino, Ehrlichia, Eletroforese, Glomerulopatias e tubulopatias. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A erliquiose monocítica canina (EMC) é causada por bactérias exclusivamente 

intracelulares, da ordem Rickettsiales, que possuem afinidade por células 

hematopoiéticas. É uma doença que afeta diversas espécies animais e encontra-se 

amplamente distribuído no mundo, com maior prevalência em regiões tropicais e 

subtropicais, onde o vetor, o carrapato Rhipicephalus sanguineus, é mais abundante 

(SKOTARCZAK, 2003; NEER e HARRUS, 2006; BORIN et al., 2009).  

Os achados laboratoriais mais comuns nessa fase são trombocitopenia, que 

ocorre após uma queda intensa do número de plaquetas, causada pela presença de 

anticorpos anti-plaquetas, dentre outros mecanismos imunológicos que contribuem tanto 

na diminuição plaquetária quanto leucocitária (PARMAR et al., 2013). Além desses, a 

anemia advém em grande parte pelos efeitos do sistema fagocítico mononuclear e 

supressão da medula óssea (CARLOS et al., 2011).  
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Na avaliação renal destes pacientes pode ser encontrado proteinúria (NEER e 

HARRUS, 2006), em decorrência das prováveis glomerulopatias de lesões mínimas 

descritas experimentalmente (CODNER et al., 1992).  

 Nesse âmbito a eletroforese em gel de poliacrilamida, confeccionado na presença 

de SDS (sódio-dodecilsulfato), é um dos métodos mais utilizados para determinação do 

peso molecular das proteínas, através da comparação com proteínas de pesos 

moleculares já conhecidos, submetidas às mesmas condições (NAOUM, 1999). 

 

3. OBJETIVO 

Realizar a avaliação através da técnica de eletroforese de SDS-page com o 

objetivo de se estabelecer classificar as e avaliar as modalidades de glomerulopatias e 

tubulopatias, nos casos de cães naturalmente infectados por E. canis na fase aguda, 

possibilitando uma melhor compreensão das lesões renais nessa fase, além das 

possibilidades de identificar fatores prognósticos para lesões renais. 

 

4. METODOLOGIA 

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 iniciação científica (Processo FAPESP: 

2014/26915-8) e de pós-doutorado (Processo FAPESP: 2014/04743-0) e auxílio regular 

a pesquisa (Processo FAPESP: 2014/21506- 2). 

Foram utilizados no total 45 cães, machos e fêmeas, divididos em dois grupos 

experimentais. O grupo controle composto por 22 animais, e o grupo Ehrlichia aguda 

composto por 23 animais. 

As amostras de sangue dos animais foram coletadas por venopunção jugular 

(5mL), e envasados em tubo sem anticoagulante. Após coagulação o sangue foi 

centrifugado a 800G durante 5 minutos para separação do soro, após separado o soro 

foi transferido em subaliquotas de 1-2 mL para microtubos. 
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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 razão proteína creatinina urinária (UPC), foram feitas 

dosagens de proteína urinária, pelo método de vermelho de pirogalol (kit Sensiprot1), e 

creatinina, pelo método de picrato em meio alcalino, ambas com leitura em aparelho 

semi-automático2 em modo colorimétrico.   

 Razão proteína/creatinina urinária 

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

UPC = 
UPt (mg/dL) 

Ucr (mg/dL)  

Onde:  

UPC = razão proteína/creatinina urinária 

UPt= concentração urinária de proteínas  

Ucr = concentração urinária de creatinina 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Eletroforese de proteína sérica e urinária  

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

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. 

A leitura dos géis foi então realizada em densitômetro e os gráficos com as frações 

proteicas encontradas foram montados.  

A metodologia para realização da eletroforese das proteínas urinárias foi à mesma, 

porém, antes de serem utilizadas, as amostras passaram pelo processo de liofilização e 

depois foram ressuspendidas com 100 μL de PBS e centrifugadas durante 10 minutos ao 

final do processo 

                                                           
1 Labtest Diagnóstica – Belo Horizonte – MG – Brasil 
2Labquest – Labtest Diagnóstica - Belo Horizonte – MG – Brasil 



4 
 

 
 
 

6. RESULTADOS 

Sinais Clínicos  

Os principais sinais clínicos e alterações observados ao exame físico nos cães 

portadores de erliquiose foram apatia (n=16; 69,5%), anorexia/hiporexia (n=15; 65,2%), 

esplenomegalia (n=43,5%), hipertermia (30,4%), vômitos (26,1%), secreção oculonasal 

(13,0%), linfadenopatia (13,0%). Outros sinais que apareceram em menor frequência 

(4,3%) foram alterações locomotoras, tosse, dispneia, úlcera córnea e epistaxe (figura 1). 

 

Figura 1. Principais sinais clínicos e alterações observados ao exame físico nos cães 

portadores de Ehrlichia spp. Franca, 2016. 

 

Hemograma  

 Todos os parâmetros hematológicos apresentaram diferença estatística entre os 

animais doentes e controle (tabela 1). Do grudo Ehrlichia aguda, dezoito (78,2%) animais 

apresentaram anemia, sendo sete (30,4%) anemia leve, 11 (47,8%) moderada a severa. 

Onze animais (47,8%) apresentaram leucopenia, e apenas um (4,35%) apresentou 

leucocitose, o restante dos animais mostraram resultados dentro dos valores de 

referência, 95,6% dos animais doentes encontraram-se trombocitopênicos. Nenhum 

animal do grupo controle apresentou alterações hematológicas. 

  

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

animais controle (n=22) e animais com Ehrlichia aguda(n=23). Franca-SP  

 Controle Ehrlichia sp Valor de P 

Hemácias (x106 μL)* 6,57±0,91 4,68±1,91 0,0011 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
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Hematócrito (%)* 43,55±3,93 29,93±11,80 0,0001 

Hemoglobina (g/L)* 15,17±1,69 10,19±3,90 0,0004 

Leucócitos (x103 μL)†* 10,3 (7,2 – 16,4) 6,4 (2,1 – 41,4) 0,00021 

Plaquetas (x103 μL)†* 311,0 (200,0 – 565,0) 57,0 (1,0 – 281,0) <0,0001 

* Diferença estatística significativa.  

† Dados não paramétricos 

 

Variáveis Bioquímico séricas  

Com relação aos exames bioquímicos séricos, somente a albumina que 

apresentou diminuição quando comparado com o controle (tabela 2). 

 

Tabela 2– Valores médios e desvios padrões obtidos para variáveis bioquímico-séricas 

em animais controle (n=22) e acometidos por Ehrlichia aguda (n=23). Franca, 2016. 

 Controle Ehrlichia sp Valor de P 

Creatinina(mg/dL)† 0,9 (0,5±1,3) 0,8 (0,3±1,27) 0,2274 

Ureia(mg/dL)† 26,0 (14,0-46,0) 30,0 (12,0-82,2) 0,1961 

ALT(U/L)† 26,0 (14,0-99,0) 26,0 (10,0-310,0) 0,5706 

FA(U/L)† 87,0 (26,0-178,0) 124,0 (16,0-629,5) 0,4284 

Proteína total (g/L) 6,19±0,79 6,60±1,28 0,4404 

Albumina (g/L)* 3,61±0,49 2,87±0,81 0,0070 

* 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=0,0160), sendo que as principais 

globulinas aumentadas foram a haptoglobina (p<0,0001), alfa-1-antitripsina (p=0,0367), 

associado a diminuição da albumina (p=0,007). Em relação às globulinas analisadas, 

tanto a IgG de cadeia leve quanto a IgG de cadeia pesada tiveram concentração maior 

no grupo doente.  
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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. aguda. Franca – SP. 

 Proteínas (mg/dL) 
Valor de P 

 Controle Ehrlichia sp 

Proteína total 6,19±0,79 6,60±1,28 0,4404 

Globulina* 3337,0±1441,0 2461,0±589,6 0,0160 

Ceruloplasmina† 29,89 (6,2±80,75) 37,0 (7,4±363,0) 0,2143 

Transferrina 251,0±138,7 313,5±118,3 0,2356 

Albumina* 3608,0±488,3 2874,0±805,2 0,0070 

Alfa 1 -  Antitripsina* 197,8±29,41 174,0±49,15 0,0367 

Haptoglobina†* 19,36 (4,25 – 116,6) 142,5 (2,7 -565,6) <0,0001 

Alfa 1 - Glicoproteína Ácida† 38,68 (4,13 – 296,6) 40,05 (6,6 – 373,0) 0,7338 

PM 23.000 392,0±104,4 365,3±143,5 0,6874 

PM 44.000 14,80±10,55 28,08±17,48 0,5690 

IgA† 13,87 (5,5 – 20,4) 20,03 (4,0 – 75,6) 0,3485 

IgG cadeia leve†* 262,0 (46,75 – 632,1) 
528,0 (70,30 – 

2930,0) 
0,0176 

IgG cadeia pesada* 752,6±294,5 1208±719,9 0,0112 

* Diferença estatística significativa. PM (peso molecular) 

† Dados não paramétricos 

 

Proteinúria 

A UPC foi maior no grupo de animais com erliquiose 0,45±0,57, em comparação 

com o grupo controle 0,13±0,06 (Tabela 4). No grupo Ehrlichia aguda, nove (39,1%) 

animais não apresentavam proteinúria (<0,2), quatorze (60,9%) animais apresentaram 

proteinúria significativa (> 0.5). 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=22) e naqueles acometidos por Ehrlichia aguda (n=23). Franca, 

2016. 
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 Controle Ehrlichia sp Valor de P 

Densidade específica urinária* 1,031±0,012 1,046±0,018 0,0062 

UPC†* 0,11 (0,06 – 0,28) 0,30 (0,03-2,76) 0,0012 

* Diferença estatística significativa. UPC (razão proteína creatinina urinária) 

† Dados não paramétricos 

 

3. Proteínas da Urina 

 
n 

Frequência (%) 
Valor de P 

 Controle Ehrlichia sp 

10 a 20* 10 1 (10,0%) 9 (90,0%) 0,0124 

21 a 30 81 38 (46,9%) 43 (53,1%) 0,4807 

31 a 40* 83 27 (32,5%) 56 (67,5%) 0,0023 

41 a 50 52 23 (44,2%) 29 (55,8%) 0,4554 

51 a 60* 62 23 (37,1%) 39 (62,9%) 0,0032 

61 a 70 53 30 (56,6%) 23 (43,4%) 0,0516 

71 a 80 28 15 (53,6%) 13 (46,4%) 0,4331 

81 a 90* 17 4 (23,5%) 13 (76,5%) 0,0093 

91 a 100 12 7 (58,3%) 5 (41,7%) 0,4587 

101 a 110* 24 8 (33,3%) 16 (66,7%) 0,0283 

111a 120 22 14 (63,6%) 8 (36,4%) 0,0573 

121 a 130 2 2 (100%) 0 (0%) - 

131 a 140 5 3 (60,0%) 4 (40%) 0,7448 

141 a 150 8 5 (62,5%) 3 (37,5%) 0,4107 

151 a 160 4 0 (0%) 4 (100%) - 

161 a 170 6 3 (50%) 3 (50%) 0,9692 

171 a 180 12 6 (50%) 6 (50%) 0,9409 

> 181 39 18 (46,2%) 21 (53,8%) 0,9611 

* Diferença estatística significativa. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nesse experimento um dos achados mais frequentes e importantes foram 

relacionados com a proteinúria na maioria dos animais (60,9%) doentes. Embora a 

importância clínica em pacientes sem azotemia, segundo a classificação da IRIS (2013) 

seja questionável, a eletroforese urinária indicou e quantificou grande número de 

proteínas de alto e baixo peso molecular nos cães com erliquiose, demonstrando 

comprometimento tanto ao nível glomerular quanto tubular. E assim como descrito na 

literatura uma das principais complicações da erliquiose na fase aguda é a lesão renal 

(CODNER et al., 1992; NEER e HARRUS, 2006). 

 Os animais com E.canis apresentaram aumento de globulinas, principalmente a 

haptoglobina e alfa-1-antitripsina que são proteinas inflamatórias positivas, geralmente 

induzida pela interleucina 6 (CÉRON et al., 2005). Outro achado que corrobora com essa 

afirmação é o aumento das imunoglobulinas G (IgG) séricas que provavelmente estejam 

correlacionadas com os anticorpos contra a E. canis. Sugerindo que existe o 

desenvolvimento de imunidade humoral (HESS et al., 2006), porém não suficiente para 

imunizar os animais do aparecimento dos sinais clínicos.  

Os animais infectados por E.canis apresentaram valores mais baixos de albumina 

em relação aos do grupo controle.  Essa variação pode ter ocorrido devido a diminuição 

de ingestão de proteínas, pois 65,2% dos animais doentes apresentaram anorexia e 

hiporexia, (HARRUS et al., 1999, KATAOKA et al., 2006).  

Os resultados apresentaram dados semelhantes ao realizado por ZARAGOZA, em 

doenças infecciosas e neoplasias, em que nos animais doentes as bandas de proteínas 

foram maiores nesses animais, neste experimento os animais controle (sadios) tiveram 

236 bandas de proteínas reconhecidas contra 286 bandas nos animais com erliquiose. 

Dessa forma, quantitativamente também houve diferença, mostrando que outras 

proteínas diferentes das encontradas em animais saudáveis são encontradas na urina 

fortalecendo a característica relatada de lesão renal. 

 

8. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a associação da eletroforese das proteínas urinárias e o UPC dos 

animais do grupo E. canis apresentaram valores significativos em relação do grupo 
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controle, apresentando aumento das proteínas de baixo, médio e alto peso molecular 

indicando indícios de lesão túbulo-glomerular. 

 

9. FONTES CONSULTADAS 

BORIN, S.; CRIVELENTI, L. Z.; FERREIRA, F. A. Aspectos epidemiológicos, clínicos e 

hematológicos de 251 cães portadores de mórula de Ehrlichia spp. naturalmente 

infectados. Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia. Belo Horizonte, 

v. 61, n. 3, p. 566-571, 2009. 

 

CARLOS, A.R.S; CARVALHO, F.S; WENCESLAU, A.A; ALMOSNY, P.N.R; 

ALBUQUERQUE, G.R.  Risk factors and clinical disorders of canine ehrlichiosis in the 

South of  Bahia, Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. v. 20, p. 210-

214, 2011. 

 

CERÓN, L. L.; ECKERSALL, P. D.; MARTÍNEZ-SUBIELA, S. Acute phase proteins in 

dogs and cats: current knowledge and future perspectives. Veterinary Clinical 

Patholology, v. 34, n. 2, p. 85-99, 2005. 

 

CODNER, E. C.; CACECI, T.; SAUNDERS, G. K, SMITH, C. A.; ROBERTSON, J. L.; 

MARTIN, R. A.; TROY, C. G. Investigation of glomerular lesions in dogs with acute 

experimentally induced Ehrlichiacanis infection. American Journal of Vetererinary 

Research. v, 53. n, 12. p, 2286-2291, 1992. 

 

HARRUS, S.; WANER, T.; BARK, H.; JONGEJAN, F.; CORNELISSEN, A. W. C. A. 

Recent advances in determining the pathogenesis of canine monocytic ehrlichiosis. 

Journal of Clinical Microbiology, Washington, v. 37, n. 9, p. 2745-2749, 1999. 

 

HESS, P.R.; HEGARTY, B.C.; BREITSCHWERDT, E.B. Experimental Ehrlichia canis 

infection in the dog does not cause immunosuppression. Vet. Immun. Immunopathol., 

v. 109, p. 117-125, 2006. 

 



10 
 

 
 
 

KATAOKA, A.; SANTANA, A. E.; SEKI M. C. Alterações do proteinograma sérico em cães 

naturalmente infectados por Ehrlichia canis. Ars Veterinária, Jaboticabal, v. 22,n. 2, p. 

98-102, 2006. 

 

MYLONAKIS, M. E.; KOUTINAS, A. F.; BREITSCHWERDT, E. B.; HEGARTY, B. C.; 

BILLINIS, C. D.; LEONTIDES, L. S.; KONTOS, V. S. Chronic canine ehrlichiosis 

(Ehrlichiacanis): A retrospective study of 19 natural cases. Journal of the American 

Animal Hospital Association. v. 40, p. 174-184, 2004. 

 

NAOUM, P. C. Proteínas plasmáticas. In: Naoum, P. C. Eletroforese – Técnicas e 

Diagnósticos. Baltimore: Livraria Santos LTDA.1999, p. 13-38. 

 

NEER, T. M.; HARRUS, S. Canine Monocytotropic Ehrlichiosis and Neorickettiosis (E. 

canis, E. chaffeensis, E. ruminatium, N. sennetsu, and N. risticii Infections). In: GREENE, 

C. Infectious Diseases of the Dog and Cat. Philadelphia: Saunders Company, 2006. p. 

203 – 216. 

 

PARMAR, C; PEDNEKAR, R; JAYRAW, A; GATNE, M. Comparative diagnostic methods 

for canine ehrlichiosis. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. v. 37, p. 

282-290, 2013 

 

SKOTARCZAK, B. Canine Ehrlichiosis.  Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine, v. 10, p. 137–141, 2003. 

 

ZARAGOZA, C.; BARRERA, R.; CENTENO, F.; TAPIA, J.A.; MAÑE, M.C. Canine 

pyometra: a study of the urinary proteins by SDS-PAGE and Western blot. 

Theriogenology. v. 61, p. 1259-1272, 2004. 

 

 

 

  


