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  RESUMO 

 

CYRINO, M. A. BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS E DO ESTRESSE 

OXIDATIVO NA PIOMETRA CANINA, Botucatu – SP. 2020. 66 p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Campus de Botucatu, 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- UNESP. 

 

A piometra é uma das doenças mais frequentes em cadelas adultas e se não 

diagnosticada e tratada adequadamente pode levar o animal a óbito. Nesse 

contexto, o uso de biomarcadores como ferramenta adicional no diagnóstico e 

prognóstico da piometra é relevante. O objetivo desse estudo é revisar os principais 

tópicos da piometra canina enfatizando o uso de marcadores biológicos (capítulo 1) 

e a comparação das proteínas de fase aguda (proteína C reativa e haptoglobina) e 

marcadores do estresse oxidativo (TEAC, FRAP, CUPRAC, Tiol e AOPP) em 

cadelas sadias e com piometra em três momentos: imediatamente antes (M1), 3 

dias (M2) e 10 dias após (M3) a ovariohisterectomia (capítulo 2). Foram avaliadas 

16 cadelas de peso e raças variadas, sendo 7 com piometra e 9 sem sinais de 

infecção. Foram colhidas amostras de sangue para as dosagens séricas das 

proteínas de fase aguda e marcadores do estresse oxidativo em ambos os grupos, 

nos três momentos mencionados. No primeiro momento ainda foi realizado 

hemograma dos dois grupos e o cultivo da secreção uterina e hemocultura no grupo 

piometra. Os resultados evidenciaram diferença significativa nas variáveis 

hematológicas entre os grupos. A Escherichia coli foi a bactéria mais 

frequentemente (57%) isolada da secreção uterina e a hemocultura foi negativa em 

todos os animais com piometra. Observou-se que no momento do diagnóstico, os 

valores de CRP, Hp, FRAP e Tiol diferiram entre os grupos controle e piometra. Três 

dias após a cirurgia, no M2, houve diferença entre os grupos nos valores de 

CUPRAC e Tiol e, 10 dias após, nos valores de CUPRAC, Tiol e Hp. Nos animais 

com piometra, houve diferença entre os momentos para os valores de FRAP e de 
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CRP, com diminuição nas concentrações desses dois biomarcadores após a 

cirurgia. Tais resultados indicam a presença de inflamação sistêmica e de estresse 

oxidativo em cadelas com piometra, bem como sua conseguinte resolução no 

decorrer do período pós-operatório. Os biomarcadores FRAP, Tiol, CRP e Hp se 

mostraram os mais promissores para a rotina clínica, podendo ser úteis no 

diagnóstico, prognóstico e monitoração do tratamento. 

 

Palavras-chave: proteínas de fase aguda, estresse oxidativo, antioxidantes, 

cadela, piometra, 
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ABSTRACT 

 

CYRINO, M. A. BIOMARKERS OF INFLAMMATION AND OXIDATIVE STRESS IN 

CANINE PYOMETRA, Botucatu – SP. 2020. 66 p. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Campus de Botucatu, Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- UNESP. 

 

Pyometra is one of the most common diseases in adult bitches and if not properly 

diagnosed and treated can lead to death. The use of biomarkers as an additional 

tool in the diagnosis and prognosis of pyometra is relevant. The purpose of this study 

is to review the main topics of canine pyometra emphasizing the use of biological 

markers (chapter 1) and a parallel of acute phase proteins (C reactive protein and 

haptoglobin) and markers of oxidative stress (TEAC, FRAP, CUPRA, Thiol and 

AOPP) in healthy and pyometra bitches at three time points: immediately before 

(M1), 3 days (M2) and 10 days after (M3) ovariohysterectomy (chapter 2). Sixteen 

bitches of different breeds and weight were evaluated, 7 with pyometra and 9 with 

no signs of infection. Blood samples were taken for serum measurements of acute 

phase proteins and oxidative stress markers in both groups at the three times 

mentioned. At the first moment, the blood count of both groups was also performed, 

as well as the culture of uterine secretion and blood culture in the pyometra group. 

The results showed significant difference in the hematological variables between the 

groups. Escherichia coli was the most prevalent bacterium (57%) isolated from 

uterine secretion and blood culture was negative in all animals with pyometra. The 

results showed significant differences at diagnosis, where bitches with pyometra 

showed higher concentrations of CRP, Hp, FRAP and Thiol. The results showed 

significant differences at diagnosis, since values of CRP, Hp, FRAP and Thiol 

differed between the control and pyometra groups. Three days after surgery, there 

was a difference between the groups in the values of CUPRAC and Thiol and, 10 

days later, in the values of CUPRAC, Tiol and Hp. In bitches with pyometra, there 
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was a difference between the moments for the values of FRAP and CRP, with a drop 

in concentrations of these two biomarkers after surgery. Such results show the 

occurrence of systemic inflammation and oxidative stress in bitches with pyometra, 

as well as their consequent resolution during the postoperative period. The 

biomarkers FRAP, Thiol, CRP and Hp proved to be the most promising for clinical 

routine and may be useful in diagnosis, prognosis and monitoring of treatment. 

 

Keywords: acute phase proteins, oxidative stress, antioxidants, bitch, pyometra 
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BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS E DO ESTRESSE OXIDATIVO NA 

PIOMETRA CANINA 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

            Segundo dados levantados em 2018 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o Brasil possui um total de 139,3 milhões de pets, e destes, 

54,2 milhões são cães. Apenas uma pequena parcela dessa população é submetida 

à castração eletiva, resultando em uma quantidade expressiva de cadelas expostas 

ao risco de desenvolver doenças uterinas. Entre essas doenças destaca-se a 

piometra, que se não for diagnosticada e tratada corretamente tem caráter 

potencialmente fatal (JITPEAN et al., 2014a). 

            A piometra é caracterizada por uma infecção bacteriana no útero, com 

acúmulo de exsudato inflamatório no lúmen uterino. O desenvolvimento da doença 

envolve um conjunto de fatores como interações hormonais, virulência das cepas 

bacterianas e mecanismos de defesa neutralizadores. Embora a doença seja 

estudada há anos, a fisiopatologia é complexa e ainda não está completamente 

elucidada (DOW, 1959; DE BOSSCHERE et al., 2002; SMITH, 2006). 

            A piometra leva a alterações sistêmicas secundárias pela infecção 

bacteriana do útero. A Escherichia coli é a bactéria mais frequentemente isolada do 

conteúdo purulento uterino (COGGAN et al., 2008; DA SILVA SANCHES et al., 

2015). A liberação de lipopolissacarídeos (LPS) da parede celular da E. coli, ou a 

liberação de enterotoxinas no caso de outros agentes bacterianos, como por 

exemplo Streptococcus spp., leva à síntese e liberação de citocinas pró-

inflamatórias, bem como mediadores inflamatórios secundários, como radicais livres 

de oxigênio (FRANSSON et al., 1997; DABROWSKI et al., 2007).  

            A inflamação representa um processo biológico fundamental. Ela ocorre em 

resposta a qualquer lesão tecidual, ativando diversos mecanismos com o objetivo 

de restaurar a homeostase. A regulação adequada desses mecanismos é essencial 

para evitar o desenvolvimento de uma resposta exacerbada e descontrolada, com 

consequentes danos ao organismo. De acordo com Lugrin et al. (2014), é possível 

dizer que a inflamação está presente em praticamente todas as doenças, em 
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diferentes graus, e uma compreensão precisa de seus mecanismos fisiopatológicos 

pode ajudar a criar novas e melhores abordagens terapêuticas.   

            Da mesma forma, essas condições também estão associadas a homeostase 

do sistema de oxidação e redução. A alta concentração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) leva ao desequilíbrio dessa reação e ao consequente estado de 

estresse oxidativo, que está criticamente relacionado à inflamação (Lugrin et al., 

2014). O desenvolvimento do estresse oxidativo na piometra já foi relatado em 

éguas (EL-BAHR; EL-DEEB, 2016) e gatas (VILHENA et al., 2018). 

            Nesse contexto, o uso de parâmetros que auxiliem o médico veterinário a 

identificar o quadro inflamatório do animal é oportuno, já que o diagnóstico precoce 

da piometra e a correta avaliação da gravidade do quadro são essenciais para o 

sucesso do tratamento. O processo inflamatório que ocorre no útero resulta na 

alteração da concentração de diversos biomarcadores, os quais podem ser 

utilizados inclusive para auxiliar a monitorar o período pós-operatório das cadelas 

(DABROWSKI et al., 2009; DABROWSKI et al., 2015). Uma boa estratégia seria 

avaliar simultaneamente diversos tipos de biomarcadores, a fim de se obter um 

cenário mais amplo do estado do paciente.  

            Nas últimas duas décadas tem crescido o interesse por instrumentos que 

identifiquem pacientes de alto risco e o consequente prognóstico. Nesse cenário, 

os biomarcadores representam um promissor critério adicional, auxiliando no 

diagnóstico e na detecção da gravidade da doença, propiciando o estabelecimento 

e o controle de um tratamento mais eficaz. Por definição, um biomarcador é uma 

ferramenta que avalia variáveis biológicas e apresenta valor no monitoramento da 

saúde (BIOMARKERS DEFINITIONS WORKING GROUP, 2001).  

            Dentre os biomarcadores, destacam-se as proteínas de fase aguda (PFA), 

as quais fazem parte da resposta imune inata do organismo e têm as concentrações 

alteradas em pelo menos 25% frente a um estímulo inflamatório (MURATA et al., 

2004; ECKERSALL; BELL, 2010). Duas das principais PFAs nos cães são a 

proteína C-Reativa (CRP) e haptoglobina (Hp). Outros biomarcadores que vêm 

ganhando notoriedade nos últimos anos são os que endereçam o estresse 

oxidativo, em especial os que avaliam a capacidade antioxidante total (TAC), que 
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reflete o estado antioxidante de uma forma global e pode ser estimada por diferentes 

métodos, dentre eles FRAP, CUPRAC e TEAC. Destacam-se também os produtos 

da oxidação avançada de proteínas (AOPP) e o antioxidante tiol. 

            Os valores de diagnóstico, prognóstico e monitoração do tratamento desses 

marcadores ainda não estão claramente estabelecidos e necessitam de maiores 

investigações. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as concentrações séricas 

dos biomarcadores CRP, Hp, FRAP, CUPRAC, TEAC, AOPP e tiol antes e após a 

OH em cadelas diagnosticadas com piometra. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Piometra      

            Piometra é o acúmulo de material purulento no lúmen uterino, ocorrendo 

tipicamente durante ou imediatamente após um período de dominância 

progestacional, sendo este período antecedido por repetidas respostas ao 

estrógeno durante o período de estro (PRETZER, 2008).  

            Inicialmente, a doença foi descrita como complexo piometra – hiperplasia 

cística do endométrio (HEC), sugerindo a coexistência das duas entidades (DOW, 

1959), mas atualmente existem divergências com relação a esse conceito, 

demonstrando que a piometra pode acontecer isoladamente, sem que haja HEC, e 

que o fator realmente determinante para a ocorrência da doença é a contaminação 

bacteriana uterina (DE BOSSCHERE et al., 2001). Além disso, sabe-se que por si 

só os hormônios esteroidais ovarianos já influenciam a imunidade inata da mucosa 

endometrial, predispondo à ocorrência de infecções (HAFNER et al., 2013).  

 

2.1.1 Incidência e fatores predisponentes 

            Atualmente, as doenças uterinas mais frequentemente diagnosticadas em 

cadelas idosas são HEC e piometra (MOXON et al., 2016). Geralmente a piometra 

é diagnosticada em cadelas de idade avançada, o que evidencia o efeito da 

exposição hormonal acumulada ao longo dos anos (NISKANEM & THRUSFIELD, 

1998; JITPEAN et al., 2014b). A incidência de HEC apresenta variações na 

literatura, mas de forma geral é de 4% em cadelas de até três anos de idade e 
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aumenta para mais de 50% em cadelas com mais de sete anos de idade (MOXON 

et al., 2016), podendo acometer uma em cada cinco cadelas com até 10 anos 

(JITPEAN et al., 2014b). 

            Existem relatos de raças que são mais comumente diagnosticadas, o que 

indica que pode existir uma influência genética na susceptibilidade de uma cadela 

desenvolver piometra (NISKANEM; THRUSFIELD, 1998; SMITH, 2006; JITPEAN 

et al., 2014b; RAUTELA et al., 2019) e HEC (MOXON et al., 2016). Golden 

Retriever, Schnauzer, Terrier Irlandês, São Bernardo, Airedale Terrier, Cavalier King 

Charles Spaniel, Rough Collie, Rottweiler e Bernese Mountain Dog são raças 

descritas como mais susceptíveis a desenvolver a doença (SMITH, 2006). 

          Cadelas nulíparas apresentam maior susceptibilidade comparadas com 

primíparas e multíparas (NISKANEM; THRUSFIELD, 1998; HAGMAN et al., 2011), 

mas já foi demonstrado que este não é um fator determinante, pois cadelas que já 

gestaram também podem desenvolver tanto HEC quanto piometra (MOXON et al., 

2016). 

            A hormonioterapia exógena com o uso de análogos da progesterona 

aumenta o risco do desenvolvimento de afecções uterinas, o que reforça o fator 

hormonal no desenvolvimento da doença (NISKANEM; THRUSFIELD, 1998). O uso 

de progestágenos pode inclusive ser um fator predisponente à ocorrência da doença 

em animais mais jovens (SMITH, 2006). No Brasil, esse risco pode apresentar 

índices ainda maiores, já que é comum o uso de contraceptivos a base de 

progestágenos sem supervisão de um médico veterinário (TRAUTWEIN et al., 

2018).  

 

2.1.2 Etiopatogenia 

             Apesar de ainda não estar totalmente elucidada, sabe-se que o 

desenvolvimento da piometra depende de um conjunto de fatores, que envolvem 

influências hormonais e contaminação bacteriana (KEMPISTY et al., 2013).  

Durante a fase de proestro e estro, o estrógeno é responsável por aumentar a 

sensibilidade uterina à progesterona e estimular a abertura da cérvix, permitindo a 

ascendência de bactérias da microbiota vaginal. Esse período é sucedido pelo 
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diestro, fase de dominância progestacional e quando tipicamente ocorre a piometra. 

A progesterona estimula a proliferação de glândulas endometriais, diminui as 

contrações miometriais, fecha a cérvix e diminui a resposta imune local, criando um 

ambiente propício para o desenvolvimento bacteriano (SMITH, 2006; PRETZER, 

2008; VERSTEGEN et al., 2008; KEMPISTY et al., 2013).   

            A HEC e piometra podem acontecer de forma aguda ou, mais comumente, 

de forma gradual, após repetidas influências hormonais a cada ciclo estral, o que 

explica a maior incidência em cadelas com idade avançada (DOW, 1959; MOXON 

et al., 2016). Assim, a HEC (Figura 1) ocorre por uma resposta exagerada à 

influência da progesterona, sendo esta influência agravada ainda mais pela 

sensibilização estrogênica no útero. Já para o desenvolvimento da piometra, a 

infecção bacteriana é o fator determinante (DE BOSSCHERE et al., 2001; DE 

BOSSCHERE et al., 2002). 

 

 

FIGURA 1. Corte longitudinal em peça cirúrgica uterina de cadela demonstrando 

hiperplasia cística do endométrio. Fonte: acervo pessoal. 

 

            Atualmente, diversos pesquisadores focam seus estudos na complexa 

fisiopatologia da doença, buscando a sua total compreensão. Foi relatada uma 

anormalidade na expressão de proteínas reguladoras do processo de proliferação 
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e apoptose, o que resulta em uma regeneração endometrial ineficiente em cadelas 

com HEC (REUSCHE et al., 2018). Ainda referente ao epitélio endometrial, sugere-

se que cadelas com piometra têm uma expressão anormal de receptores de lipídios 

(scavenger receptors) que, a princípio, fazem parte da linha de defesa, auxiliando 

na modulação das citocinas, mas que se expressos em altas quantidades, 

favorecem o acúmulo de lipídeos no endométrio e a adesão bacteriana (GABRIEL 

et al., 2016). 

            O agente causador mais comumente isolado é Escherichia coli, bactérias 

oportunistas oriundas da própria microbiota vaginal, com prevalência variando de 

50% a 90%. Outras bactérias também descritas como agentes causadores da 

piometra são Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Klebisiella sp. Proteus sp. e 

Pseudomonas sp. (DOW, 1959; FRANSSON et al., 1997; COGGAN et al., 2008; DA 

SILVA SANCHES et al., 2015).  

            Algumas cepas apresentam fatores de virulência que as tornam mais 

propensas a causar  piometra, sendo mais patogênicas que outras (CHEN et al., 

2003). Essa compreensão abre caminho para futuros estudos que avaliem a 

possibilidade de imunização contra fatores de virulência essenciais para o 

acometimento da piometra, como por exemplo as adesinas fimbriais de Escherichia 

coli (KREKELER et al., 2013; HAGMAN, 2017b) 

 

2.1.3 Sinais clínicos 

            A apresentação clínica da doença depende da condição da cérvix, podendo 

ser aberta, com presença de secreção vaginal, ou fechada, sem secreção vaginal; 

sendo ainda que a cérvix pode abrir-se ou fechar-se ao longo do curso da doença 

(VOLPATO; LOPES, 2015). Os sinais clínicos vão depender, na maioria das vezes, 

da capacidade da cérvix propiciar ou não a drenagem do fluido purulento. Cadelas 

com piometra aberta podem apresentar apenas secreção purulenta ou 

mucopurulenta, enquanto cadelas com piometra fechada, quadro mais grave, 

podem apresentar sinais inespecíficos como aumento do volume abdominal (Figura 

2), anorexia, letargia, poliúria e polidipsia, episódios de êmese e diarreia (HAGMAN 

et al., 2006; SMITH, 2006; VERSTEGEN et al., 2008). 
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FIGURA 2. Aumento de volume abdominal em cadela diagnosticada com piometra. 

Fonte: acervo pessoal. 

 

            Os sinais clínicos são agravados pela liberação de endotoxinas na corrente 

sanguínea devido a proliferação e desintegração celular de bactérias (HAGMAN et 

al., 2006). Nesses casos, nota-se aumento da temperatura corporal e da contagem 

total de leucócitos (BIGLIARDI et al., 2004). 

            Devido a esse alto risco de liberação de endotoxinas, a piometra é uma 

infecção com potencial de progredir para um quadro de SIRS, pela produção e 

liberação exacerbada de mediadores inflamatórios, podendo assim causar danos 

aos órgãos internos, levar à sepse e, consequentemente, ao óbito (FRANSSON et 

al., 2007; PELANDER et al., 2008; HAGMAN et al., 2009; JITPEAN et al., 2014b).  

 

2.1.4 Diagnóstico 

             O diagnóstico é feito levando-se em consideração a apresentação clínica, a 

anamnese, exame físico, avaliação ultrassonográfica e alterações laboratoriais 
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(HAGMAN et al., 2006). Na anamnese, o período do ciclo estral deve ser informado, 

já que a piometra é uma doença que, na maioria das vezes, ocorre no diestro 

(BIGLIARDI et al., 2004). 

            No hemograma nota-se anemia normocítica normocrômica e é comum a 

hiperproteinemia plasmática devido à desidratação do paciente ou pelo aumento da 

permeabilidade vascular e sequestro pela inflamação. O leucograma indica 

leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda regenerativo, o que pode indicar 

resposta à infecção e sepse. Nos casos mais graves observa-se desvio à esquerda 

degenerativo com neutrófilos tóxicos (EMANUELLI et al., 2012). A ultrassonografia 

mostra o órgão aumentado, com espessura da parede variável e preenchido por 

fluido de aspecto anecóico e uniforme (Figura 3) (BIGLIARDI et al., 2004; SMITH, 

2006). 
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FIGURA 3. Imagem ultrassonográfica uterina com espessura de parede aumentada 

(setas vermelhas) e órgão preenchido por fluido anecóico (setas azuis). Fonte: 

acervo pessoal. 

 

            O diagnóstico da piometra é usualmente feito sem complicações, 

principalmente quando o clínico se depara com o quadro clássico de aumento 

uterino, secreção vaginal purulenta e alteração no estado geral. No entanto, em 

alguns casos a sintomatologia é tão inespecífica que pode confundir-se com outras 

doenças, havendo comprometimento do diagnóstico (HAGMAN, 2012; HAGMAN, 

2017a). A ausência de secreção vulvar é um dos fatores que dificulta o diagnóstico, 

bem como casos com exames de sangue atípicos, como ausência de leucocitose 

(FALDYNA et al., 2001). 

            O diagnóstico diferencial mais desafiador é frente às alterações que 

envolvem a presença de fluido estéril, como hemometra, mucometra e hidrometra 

(HAGMAN et al., 2006). É importante que a diferenciação seja feita o quanto antes 

devido ao alto risco de endotoxemia, sepse e complicações sistêmicas severas que 

podem ocorrer quando o tratamento da piometra é postergado (HAGMAN et al., 

2017a).  

            Dado à gravidade da doença, fica claro que o diagnóstico precoce e o rápido 

reconhecimento da gravidade da doença são fundamentais para otimizar o 

tratamento e diminuir as chances de óbito do animal (PURVIS; KIRBY, 1994; 

GEBHARDT et al., 2009). É válido o emprego de ferramentas diagnósticas que 

possibilitem reconhecer se há presença e qual a gravidade da inflamação sistêmica, 

bem como a diferenciação entre outras doenças uterinas não bacterianas, para que 

se minimize o uso desnecessário de antibióticos na rotina clínica (HAGMAN, 2017b; 

WEDLEY et al., 2017). Ainda, um diagnóstico precoce, quando a piometra não se 

desenvolveu extensivamente, amplia as possibilidades de se empregar terapias não 

invasivas, a fim de preservar a capacidade fértil de fêmeas reprodutoras (HAGMAN, 

2017b). 

            As pesquisas de critérios adicionais que identifiquem pacientes de alto risco 

e estabeleçam prognósticos mais precisos estão em alta (FRANSSON et al., 2007; 



10 
 

 

GEBHARDT et al., 2009; JITPEAN et al., 2014a; JITPEAN et al., 2014b). Novos 

estudos testando métodos diagnósticos promissores estão surgindo, com o intuito 

de auxiliar o clínico nos casos em que os sinais clínicos são muito inespecíficos e 

as alterações uterinas são de difícil interpretação. Tem crescido o interessem por 

marcadores moleculares e pela expressão gênica na piometra (VOORWALD et al., 

2015; HAGMAN, 2017b); bem como por marcadores inflamatórios, que refletem a 

intensidade do processo (FRANSSON et al., 2004). 

 

2.1.5 Tratamento 

            O tratamento de eleição para as cadelas mais velhas, sem fim reprodutivo, 

com alterações sistêmicas severas e/ou quadros de piometra fechada é a 

ovariohisterectomia (OH). É importante que a paciente seja estabilizada o quanto 

antes com fluidoterapia intravenosa e antibioticoterapia de amplo espectro, que 

preferencialmente atinja Escherichia coli, já que esse é o patógeno mais 

frequentemente encontrado. Os antibióticos mais efetivos são amoxicilina, a 

associação clavulanato e amoxicilina, cefalosporinas e sulfonamidas. A equipe deve 

estar preparada para lidar com endotoxemia e sepse, e nesses casos é 

recomendado uma combinação de antimicrobianos, para cobrir um maior espectro 

de patógenos. A endotoxemia e sepse não devem ser motivos para adiar a cirurgia, 

já que a remoção da infecção é primordial (SMITH, 2006; HAGMAN, 2018).  

            A técnica cirúrgica é similar à OH eletiva, mas deve-se ter cautela para evitar 

ruptura uterina, devido a fragilidade do útero por estar aumentado e friável. A 

cavidade abdominal deve ser protegida contra possíveis acidentes envolvendo 

vazamentos de conteúdo purulento. O tratamento cirúrgico deve ser acompanhado 

da recuperação do animal, com taxa de complicações em torno de 20% (KEMPISTY 

et al., 2013; HAGMAN, 2018).  

            Já o tratamento farmacológico pode ser aplicado se a fêmea não tem idade 

avançada e apresenta um bom estado geral, sem lesões morfológicas graves 

notadas na ultrassonografia uterina (KEMPISTY et al., 2013). O tratamento 

medicamentoso é uma alternativa viável para fêmeas reprodutoras e para cadelas 

que não podem serem anestesiadas. Existem vários fármacos relatados para o 
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tratamento da piometra, como prostaglandinas associadas à antibioticoterapia; e 

também antiprogestágenos, como o aglepristone, que apresentou 100% de eficácia 

quando administrado nos dias zero, dois, cinco e oito após o diagnóstico em estudo 

conduzido por CONTRI et al (2015). 

            A prevenção da piometra é certamente melhor do que a tentativa de 

tratamento visando possibilidade da cura. A OH eletiva tem a vantagem de ser 

realizada em indivíduos saudáveis ao contrário da OH terapêutica realizada em 

animais debilitados devido a doença. Os possíveis benefícios e efeitos colaterais 

indesejáveis da OH eletiva devem ser investigados e diferenças entre raças devem 

ser consideradas. 

 

2.2 Biomarcadores 

            Existem diversas definições de biomarcadores na literatura. A mais utilizada 

é a proposta pelo grupo de pesquisadores do “National Institutes of Health 

Biomarkers Definitions Working Group”, que descreveu um biomarcador como uma 

característica que pode ser mensurada objetivamente e avaliada como um indicador 

de processo biológico natural, processo patogênico ou como respostas 

farmacológicas à intervenção terapêutica. A aplicação de um biomarcador 

compreende a utilização como ferramenta diagnóstica, como forma de 

estabelecimento do grau de acometimento de determinada enfermidade, como 

indicador de prognóstico e como forma de monitoração da resposta clínica a uma 

terapia (BIOMARKERS DEFINITIONS WORKING GROUP, 2001). 

            Exemplos de biomarcadores podem ser desde batimentos cardíacos e 

pressão sanguínea até testes laboratoriais mais complexos envolvendo sangue e 

outros tecidos (STRIMBU; TAVEL, 2010). É desejável que um biomarcador seja 

relativamente estável, de bom custo-benefício, de análise prática e rápida. Esses 

tipos de biomarcadores já foram identificados em diversas doenças, tanto na 

medicina quanto na veterinária (CERÓN et al., 2005; KOSUGE et al., 2007; 

ECKERSALL; BELL; 2010). A pesquisa de biomarcadores, principalmente os 

mensurados em laboratório, ainda é recente e as melhores abordagens para a sua 

prática ainda estão sendo definidas (STRIMBU; TAVEL, 2010).  
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            Ainda não foram relatados biomarcadores específicos para doenças 

uterinas (HAGMAN, 2017a). Mas independentemente da especificidade, os 

biomarcadores podem ser ferramentas úteis no diagnóstico diferencial da piometra 

e outras doenças uterinas, bem como no auxílio da escolha terapêutica. A sua 

análise pode colaborar com a redução de taxas de mortalidade na medida em que 

auxilia na determinação da urgência da intervenção cirúrgica (HAGMAN et al., 2006; 

HAGMAN, 2017a). Da mesma forma, a mensuração de variáveis inflamatórias no 

período pós-cirúrgico pode ser útil na monitoração do reestabelecimento do animal 

e na detecção precoce de complicações que podem surgir nesse período 

(DABROWSKI et al., 2015; HAGMAN, 2017b). 

 

2.2.1 Proteínas de Fase Aguda 

             A resposta de fase aguda é um processo complexo de reação não específica 

do sistema imune que ocorre frente a uma infecção, inflamação ou trauma, na 

tentativa de eliminar o microorganismo e/ou realizar o reparo tecidual. Entre essas 

alterações, incluem-se a liberação de citocinas pró-inflamatórias na circulação, 

como interleucinas IL-6, IL-1 e fator de necrose tumoral alfa (Figura 3) (MURATA et 

al., 2004; GRUYS et al., 2005; JACOBSEN; ANDERSEN, 2007). A liberação de 

lipopolissacarídeos (LPS) da parede celular da E. coli é justamente um dos fatores 

que inicia uma cascata de eventos que culminam com a secreção de citocinas pró-

inflamatória (FRANSSON et al., 1997; SILVA et al., 2010). 

           A liberação dessas citocinas ativa células e órgãos a distância resultando na 

produção e liberação de proteínas de fase aguda (PFA), que tem suas 

concentrações alteradas em >25%. A função das PFAs é conter a inflamação, 

restabelecer a homeostase e eliminar fatores que causam danos celular. Essas 

proteínas são biomarcadores de alta sensibilidade à inflamação, baixa 

especificidade e apresentam diversas variações de comportamento entre as 

espécies (MURATA et al., 2004; GRUYS et al., 2005; ECKERSALL; BELL, 2010).  
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Figura 3. Esquematização da resposta de fase aguda. Citocinas pró-inflamatórias 

como interleucina-1, interleucina-6 e fator de necrose tumoral alfa são liberados de 

células, principalmente monócitos e macrófagos, como resposta a um estímulo 

inflamatório, seja ele séptico ou asséptico. As citocinas têm efeitos em diferentes 

células e tecidos no organismo, incluindo no fígado e tecidos extra-hepáticos,onde 

induzem a síntese de proteínas de fase aguda. Fonte: JACOBSEN; ANDERSEN 

(2007) 

            As PFAs são classificadas como positivas ou negativas dependendo das 

concentrações detectadas na corrente sanguínea. As PFAs negativas diminuem a 

concentração frente ao estímulo, enquanto as PFAs positivas têm sua síntese 

aumentada, principalmente pelos hepatócitos, durante a resposta inflamatória 
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(MURATA et al., 2004). As positivas ainda são classificadas de acordo com a 

dimensão da resposta frente à lesão tecidual: PFAs major apresentam 

concentrações basais em animais sadios, aumentando drasticamente de 100 a 

1000 vezes frente a uma inflamação, com pico após 24-48h, meia-vida curta, 

seguido de uma queda rápida durante a recuperação. PFAs moderate estão 

presentes nos animais sadios e apresentam aumento de cinco a dez vezes diante 

do estímulo, com pico após dois a três dias e posterior declínio lento e gradual. Já 

as PFAs minor aumentam suas concentrações gradualmente entre 50% a 100% da 

concentração basal (ECKERSALL; BELL, 2010).  

            As concentrações de PFAs estão relacionadas com a gravidade da 

desordem e com a grandeza da lesão tecidual, refletindo a ativação do sistema 

imune inato durante o curso da resposta inflamatória (MURATA et al., 2004; CERÓN 

et al., 2005). A análise das concentrações dessas proteínas ainda apresenta 

algumas vantagens sobre outros marcadores, como por exemplo leucograma, já 

que as PFAs não dependem de respostas da medula óssea e expressam uma 

resposta mais rápida na inflamação (KJELGAARD-HANSEN et al., 2003). Assim, 

podem ser usadas para a avaliação da saúde do animal, auxiliando no diagnóstico, 

prognóstico e na monitoração da eficácia do tratamento (DABROWSKI et al., 2007; 

ECKERSALL; BELL, 2010). 

            Especificamente em cirurgias, as PFAs são ferramentas úteis para o 

monitoramento da resposta inflamatória no pós-operatório, pois estão diretamente 

relacionadas com o grau de lesão tecidual, apresentando concentrações elevadas 

nos casos em que há complicações nesse período (DABROWSKI et al., 2009; 

SCHMIDT et al., 2018). 

            Por tais razões, as concentrações de PFA já foram amplamente usadas na 

medicina como ferramentas de diagnóstico e prognóstico (ECKERSALL, 1995; 

POVOA et al., 2011; WANG et al., 2012; ZHANG et al, 2012). O uso na medicina 

veterinária é mais recente, apresentando potencial na predição de mortalidade e 

morbidade dos pacientes (ECKERSALL; BELL; 2010). As doenças uterinas de 

cadelas induzem inflamação sistêmica, sendo  a identificação de biomarcadores 
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que auxiliem na diferenciação das alterações e no diagnóstico precoce altamente 

desejáveis (HAGMAN, 2017a). 

            É recomendado que uma PFA não seja avaliada isoladamente, e sim que 

se faça ao menos a associação de uma proteína major, de resposta rápida, com 

uma moderate, de resposta lenta, para se ter mais informações relevantes sobre o 

curso da inflamação. Assim, duas das principais proteínas de fase aguda nos cães 

são a Proteína C-Reativa (CRP) e a Haptoglobina (Hp), que quando avaliadas em 

conjunto fornecem informações importantes sobre a diferenciação de estados 

patológicos e da evolução temporal da doença (ECKERSALL, 2003; CERON et al., 

2005).  

 

2.2.1.1 CRP 

            A CRP foi descrita em humanos em 1930 (TILLET; FRANCIS, 1930), isolada 

no soro canino em 1970 (RILEY; COLEMAN, 1970), mas só começou a ser 

realmente estudada no final do século XX, quando cresceu o interesse em utilizar 

cães como modelo experimental para os humanos na análise da resposta de fase 

aguda (YAMAMOTO et al., 1992). Esse lapso temporal tão significativo mostra que 

a medicina utiliza a CRP como um biomarcador da inflamação na rotina clínica há 

décadas, enquanto na veterinária são recentes os estudos envolvendo proteínas de 

fase aguda (ECKERSALL; BELL, 2010). 

            CRP é uma proteína de fase aguda major tanto em humanos quanto em 

cães, sendo a mais frequentemente requisitada nos exames laboratoriais 

(ECKERSALL; BELL, 2010). Estruturalmente, é um anel pentamérico da família 

pentraxina e entre suas funções estão a ativação do complemento para facilitar a 

fagocitose de bactérias, indução de citocinas anti-inflamatórias e a modulação dos 

neutrófilos (MORTENSEN; ZHONG, 2000; DU CLOS; MOLD, 2001, MURATA et al., 

2004). A CRP não tem relação com idade e sexo (KURIBAYASHI et al., 2003), nem 

é modulada pela administração de medicamentos (PEPYS; HIRSCHFIELD, 2003; 

MARTINEZ-SUBIELA et al., 2004), evidenciando que o aumento dessa proteína 

ocorre unicamente pela presença de processo inflamatório. 
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            Sendo uma proteína major, a CRP é sensível em cães, elevando-se rápida 

e precocemente na resposta de fase aguda (CERÓN et al., 2005). Foi demonstrado 

que a CRP tem suas concentrações aumentadas em diversas doenças, mesmo nos 

casos em que a inflamação não é detectada pelo leucograma (NAKAMURA et al., 

2008; CHRISTENSEN et al., 2014). Ainda, a CRP parece ser promissora na 

correlação positiva com a mortalidade e período de hospitalização (FRANSSON et 

al., 2007; MCCLURE et al., 2013). 

            A CRP também aparenta potencial como marcador do pós-operatório. O 

súbito aumento com posterior diminuição da concentração sérica após a 

intervenção cirúrgica foi relacionado com a recuperação do trauma em cadelas com 

piometra submetidas a OH terapêutica (DĄBROWSKI et al. 2007; 2015) e em cães 

com Dioctophyme renale submetidos a nefrectomia (SCHMIDT et al., 2016). 

            Em cadelas com piometra, sugere-se que o aumento da CRP causado pelo 

processo inflamatório da doença pode ajudar no diagnóstico, além de ser usado 

para verificar a gravidade do processo inflamatório (JITPEAN et al., 2014a; 

DABROWSKI et al., 2015).  

 

2.2.1.2 Hp 

            A Hp é uma proteína moderate nos cães, ou seja, é uma PFA que leva mais 

tempo para aumentar suas concentrações frente ao estímulo inflamatório (CERON 

et al., 2005). É constituinte do grupo da alfa 2 globulinas, produzida pelo fígado, 

além do pulmão, baço, tecido adiposo e rim (EBERSOLE; CAPELLI, 2000). 

            Dentre as suas funções destaca-se a capacidade de se ligar a hemoglobina 

livre, formando um mecanismo antioxidante contra os produtos tóxicos e pró-

inflamatórios resultantes da hemólise (YANG et al., 2003; MURATA et al., 2004). A 

Hp também tem efeito bactericida, limitando o substrato livre e tornando o ferro 

indisponível para o crescimento do microrganismo. Outras funções também incluem 

inibição da quimiotaxia e fagocitose (ROSSBACHER et al., 1999; MURATA et al., 

2004; CECILIANI et al., 2012).  

            As concentrações dessa PFA parecem ser influenciadas pela presença de 

glicocorticoides. Níveis elevados de Hp foram identificados em cães diagnosticados 
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com hiperadrenocorticismo e após tratamentos com corticosteroides (MARTINEZ-

SUBIELA et al., 2004; MCGROTTY et al., 2005), sugerindo cautela na interpretação 

de resultados nesses casos. Em estudo realizado por Schmidt et al. (2016), foram 

observadas concentrações elevadas de Hp e baixas de CRP e amilóide sérico A em 

cães infectados com dioctophyme renale, sugerindo estresse pela presença dos 

parasitas e consequente aumento nas concentrações de cortisol endógeno. 

            À parte dos casos que envolvem presença de glicocorticoides, o pico e 

magnitude do aumento nas concentrações da Hp foi observado e estudado em cães 

com quadros de inflamação, avaliando a capacidade dessa PFA como marcador de 

diagnóstico e prognóstico (SOLTER et al., 1991; MARTINEZ-SUBIELA et al., 2002; 

MURATA et al., 2004). Ainda, as concentrações de Hp parecem ser um marcador 

útil para se avaliar o processo inflamatório pós-cirúrgico, atingindo o pico das 

concentrações cerca de 48 a 72 horas após o estímulo inflamatório (DABROWSKI 

et al., 2007; DABROWSKI et al., 2009; SCHMIDT et al., 2018). 

            Concentrações altas de Hp também já foram identificadas em cadelas e 

gatas com piometra (DABROWSKI et al., 2007; DABROWSKI et al., 2009; VILHENA 

et al., 2018), mas os melhores critérios para utilização dessa PFA como um 

marcador de diagnóstico e prognóstico ainda estão sendo estabelecidos. 

 

2.2.2 Estresse oxidativo 

            O oxigênio (O2), o terceiro elemento mais abundante no universo, representa 

um paradoxo: apesar de ser indispensável para a vida de todo ser vivo aeróbio, ele 

é capaz de causar danos celulares quando se apresenta em concentrações 

elevadas (KOHEN; NYSKA, 2002).  

            Em condições fisiológicas normais, todo processo metabólico produz 

agentes oxidantes através da redução de O2, principalmente no metabolismo 

mitocondrial (HALLIWELL, 1994; 2012). Esses agentes oxidantes são os radicais 

livres, que se definem por átomos ou moléculas que contém um ou mais elétrons 

desemparelhados em sua última camada, tornando-os espécies altamente reativas, 

instáveis, de meia vida curta e com necessidade urgente de se estabilizar com outra 

molécula. O radical hidroxila (OH•) e o superóxido (O2•-) são exemplos de radicais 
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livres (HALLIWELL, 1994; 2012; DE VASCONCELOS et al., 2014). Além desses, 

existem também as espécies relacionadas, que apesar de não apresentarem 

elétrons desemparelhados também são produtos do metabolismo de oxirredução. 

São moléculas como o peróxido de hidrogênio (H2O2), com habilidade de se 

transformar facilmente e atravessar membranas celulares, causando danos 

(ANDERSON, 1996; DE VASCONCELOS et al., 2014).  

            De forma geral, todos esses agentes altamente reativos e patogênicos, 

sendo eles tanto radicais livres quanto espécies relacionadas, são denominados 

pelo termo coletivo de espécies reativas de oxigênio (ROS: reactive oxygen species) 

(BIRBEN et al., 2012; DE VASCONCELOS et al., 2014). 

            Para prevenir, diminuir ou retardar os potenciais danos oxidativos existem 

os sistemas antioxidantes, que garantem o equilíbrio entre os processos de 

oxidação e redução, mantendo a produção de ROS dentro dos limites fisiológicos 

(GOLDFARB, 1993; BARBOSA et al., 2010). Os sistemas antioxidantes são 

divididos em duas partes: o enzimático, composto por enzimas produzidas no 

próprio organismo (como superóxido dismutase e catalase), atua principalmente na 

detoxificação de ROS; enquanto o não enzimático, composto por substâncias 

exógenas provindas da dieta (como vitaminas, betacaroteno, entre outros), atua na 

regeneração da lesão ocorrida. (BIRBEN et al., 2012; DE VASCONCELOS et al., 

2014).  

            A complicação acontece quando surge um desequilíbrio entre o dano 

oxidativo e ação dos antioxidantes, levando ao acúmulo de ROS e caracterizando 

o estresse oxidativo. Essa condição é decorrente do excesso na produção de 

oxidantes, que acontece em situações de poluição ambiental, aditivos químicos 

presentes nos alimentos, atuação de toxinas, tabagismo, radiação, exercício físico 

extremo, combate a patógenos, entre outros; e/ou devido a uma baixa produção de 

antioxidantes, resultado de dietas inadequadas, processos patológicos, mutações e 

envelhecimento (Figura 4) (HALLIWELL, 1994; 2012; DE VASCONCELOS et al., 

2014). 

            Por serem altamente reativas, ROS são capazes de reagir com moléculas 

do organismo e causar danos nos lipídeos, proteínas e DNA, levando a alterações 
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enzimáticas, celulares e na permeabilidade da membrana, mutações e morte celular 

(MARNETT 1999; BIRBEN et al., 2012). Assim, o estresse oxidativo contribui para 

a evolução de diversas doenças, tanto em humanos quanto em animais, podendo 

destacar o câncer, arterosclerose, doenças degenerativas como alzheimer e 

parkinson, hipertensão, diabetes, isquemia entre outras; além de estimular a 

produção de citocinas pró-inflamatórias.  (LANTOS et al., 1997; HALLIWELL, 2007; 

BIRBEN et al., 2012). 

            

 

                                                

Figura 4. Esquematização de estresse oxidativo. Diversos fatores internos e/ou 

externos levam ao desequilíbrio entre velocidade de eliminação e produção de 

oxidantes e antioxidantes, resultando no acúmulo de ROS e consequentes danos 

aos liídeos, proteínas e ao DNA. Fonte: adaptado de ĎURAČKOVÁ (2010). 
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            Em cadelas com piometra, a liberação de LPS da Echerichia coli causa um 

aumento nas concentrações de radicais livres, resultando no estresse oxidativo 

(FRANSSON et al., 1997). Além disso, aumento da peroxidação lipídica e baixas 

concentrações de antioxidantes foram relatados em cadelas diagnosticadas com 

piometra (KARABULUT et al., 2016). 

            No entanto, o papel direto do estresse oxidativo na maioria das doenças 

ainda não está claro. Discute-se se em alguns casos as ROS podem ser a causa 

principal da doença, participando ativamente da fisiopatologia, ou se são formadas 

como uma consequência do processo patológico. O emprego de biomarcadores 

para o estresse oxidativo ajuda a compreender a relação entre os danos causados 

pelas ROS e a patologia da doença, além de ajudar no estabelecimento do 

diagnóstico, prognóstico e de um melhor tratamento. Um número crescente de 

estudos sobre marcadores de estresse oxidativo em um vasto espectro de doenças 

vem sendo publicado (DE ZWART et al., 1999; FRIJHOFF et al., 2015).  

            A princípio, a forma mais direta de se determinar a presença de estresse 

oxidativo no sangue seria através da mensuração das concentrações de ROS. No 

entanto, essas espécies reativas têm baixa estabilidade e meia-vida muito curta, o 

que dificulta a realização de ensaios específicos e abre caminho para marcadores 

que avaliem as reações de oxidação e redução (VESKOUKIS et al., 2016). 

Atualmente existem diversos biomarcadores sendo estudados, em diferentes 

categorias (Figura 5).  

            O estresse oxidativo é um fenômeno complexo que envolve numerosos 

fatores, por isso é indicado que mais de um marcador seja analisado 

simultaneamente, a fim de se obter mais informações sobre os possíveis danos que 

estão sendo causados (DE ZWART et al., 1999; FRIJHOFF et al., 2015). Esses 

biomarcadores apresentam potencial para uso clínico, mas ainda há necessidade 

de mais estudos. Por esse motivo, a busca pela validação de biomarcadores do 

estresse oxidativo tem recebido grande atenção (Costa et al., 2006; FRIJHOFF et 

al., 2015; Rubio et al., 2016a).  
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Figura 5. Exemplos de biomarcadores de estresse oxidativo divididos em três 

categorias. Os biomarcadores de determinação direta avaliam objetivamente um 

único elemento; os produtos do dano oxidativo avaliam substâncias resultantes das 

reações de oxidação de lipídios, proteínas e DNA; e os biomarcadores globais 

analisam diversos elementos de forma conjunta. Os marcadores destacados em 

vermelho são os selecionados para este estudo. Fonte: esquema cedido e adaptado 

de Camila Peres Rubio.  

 

2.2.2.1 Capacidade antioxidante total (TAC) 

          A TAC está entre os biomarcadores globais para o estresse oxidativo (figura 

5), o que significa dizer que ela avalia diversos elementos de uma só vez. Assim, 

através da determinação da TAC é possível avaliar vários antioxidantes ao mesmo 

tempo. Existem vários ensaios diferentes para a determinação da TAC, que variam 

quanto ao tipo de radical gerado e ao indicador de oxidação escolhido (CAO; 

PRIOR, 1998; VASCONCELOS et al., 2007). De forma geral, esses métodos são 

colorimétricos, onde a presença de antioxidantes na amostra é avaliada através de 

reações que levam a alteração de cor (VASCONCELOS et al., 2007). 
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            É um método frequentemente utilizado para se avaliar a resposta 

antioxidante em uma determinada doença, já que a queda nas concentrações de 

antioxidantes pode indicar uma produção excessiva de ROS, levando ao estresse 

oxidativo e consequentes danos a proteínas, lipídeos e DNA (BIRBEN et al., 2012; 

RUBIO et al., 2016a). 

            As maiores vantagens dos ensaios que determinam a TAC são economia 

de tempo, simplicidade e baixo custo (EREL, 2004; RUBIO et al., 2016a). No 

entanto, é importante ressaltar que os resultados devem ser interpretados com 

cautela, pois esses métodos se baseiam em reações químicas in vitro que 

representam um modelo reducionista dos sistemas biológicos. Além disso, esses 

ensaios determinam somente o sistema não-enzimático, não avaliando enzimas 

relevantes na atividade antioxidante, como por exemplo superóxido dismutase e 

peroxidase (VASCONCELOS et al., 2007; RUBIO et al., 2016a). 

            Dentre os testes que determinam TAC, TEAC (trolox equivalent antioxidante 

capacity), FRAP (ferric reducing ability of plasma) e CUPRAC (cupric reducing 

antioxidant capacity) são métodos espectrofotômetros baseados em reações que 

envolvem transferência de elétrons (HUANG et al., 2005; RUBIO et al., 2016a).  

            TEAC é o método baseado na produção do radical ABTS, de cor azul 

esverdeada, que é inibido na presença de antioxidantes e sofre consequente 

descoloração. Assim, a perda de cor é proporcional a capacidade antioxidante da 

amostra (MILLER et al., 1993; RE et al., 1999). Albumina e ácido úrico são os 

principais antioxidantes determinados pelo TEAC, além de ácido ascórbico, α-

tocoferol e bilirrubina (EREL, 2004). Atualmente existem mais de uma versão de 

ensaio TEAC, pois diferentes reações podem ser aplicadas para que ocorra a 

oxidação (MILLER et al., 1993; RE et al., 1999; EREL, 2004). 

            FRAP testa a capacidade de antioxidantes do plasma através da redução 

do complexo férrico para ferroso. Esse método ocorre em meio ácido e, ao contrário 

do TEAC, é avaliado de forma quantitativa pela cor azul intensa que é formada com 

o complexo ferroso. FRAP avalia principalmente o ácido úrico, mas também 

determina ácido ascórbico, bilirrubina, α-tocoferol, entre outros (BENZIE; STRAIN, 

1996).  
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            CUPRAC é o método que avalia a capacidade dos antioxidantes de reduzir 

o complexo cúprico para cuproso, resultando na cor amarela. Assim, a intensidade 

do amarelo está diretamente relacionada com a quantidade de antioxidantes na 

amostra (APAK et al., 2005; ÖZYÜREK, et al., 2011). O método avalia 

principalmente o grupo tiol, além de ácido ascórbico, α-tocoferol, betacaroteno, 

ácido úrico, albumina e bilirrubina. (APAK et al., 2005). 

            Para se obter uma avaliação ampla e geral da TAC é recomendado que 

esses diferentes ensaios sejam aplicados e analisados em conjunto, já que cada 

método determina componentes diferentes e ainda não existe um método de 

referência ideal (RUBIO et al., 2016). Assim, a determinação da TAC através desses 

métodos foi estabelecida em cães diagnosticados com diversas doenças, como 

doença inflamatória intestinal (RUBIO et al., 2017a), erliquiose canina (RUBIO et 

al., 2017b), cardiomiopatia dilatada (HATYEY et al., 2007), dermatite atópica 

(ALMELA et al., 2018) e sarna sarcóptica (CAMKERTEN et al., 2009); e também em 

gatas diagnosticadas com piometra (VILHENA et al., 2018).  

 

2.2.2.2 Tiol 

            O grupo tiol é caracterizado pela presença do grupo sulfidrila (-SH). É uma 

das principais defesas antioxidantes do organismo, presentes no meio intra e 

extracelular, e desempenha um papel crítico de proteção em proteínas e DNA 

devido a sua forte habilidade de redução e capacidade de reagir com radicais livres 

(WLODECK, 2002). 

            Os tióis têm uma versatilidade química muito ampla e podem atuar por 

diferentes mecanismos antioxidantes (WLODECK, 2002; TURELL et al., 2013). 

Ainda, as concentrações de tióis no soro apresentaram correlações positivas com a 

TAC em diversos estudos (COSTA et al., 2006). 

            A determinação da concentração do grupo tiol já foi utilizada como um 

marcador de gravidade e de prognóstico em humanos com insuficiência cardíaca 

crônica (KONING et al., 2016) e como um marcador precoce de complicações renais 

em pacientes com lúpus (LALWANI et al., 2015). Em cães, foram observadas baixas 

concentrações de tiol em animais diagnosticados com leishmaniose, com posterior 
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aumento acompanhado pelo sucesso do tratamento estabelecido (RUBIO et al., 

2016b). Já em gatas diagnosticadas com piometra, o tiol se mostrou um bom 

biomarcador para acompanhar a recuperação no período pós-operatório dos 

animais (VILHENA et al., 2018). As concentrações desse grupo antioxidante em 

cadelas com piometra ainda não foram determinadas.  

 

2.2.2.3 Produtos da oxidação avançada de proteínas (AOPP) 

            As proteínas são um dos principais alvos de ROS no organismo. Os danos 

podem acometer desde a estrutura até os aminoácidos, e existem fortes evidências 

de que a oxidação de proteínas desempenha um papel importante no 

desenvolvimento de diversas doenças (DAVIES, 2005).  

            Uma das formas de determinar o grau de dano proteico que ocorre no 

estresse oxidativo é avaliando AOPP. Esse biomarcador foi detectado pela primeira 

vez no plasma de humanos com doença renal crônica, através de 

espectrofotometria. É um marcador relacionado aos produtos de glicação 

pentosidina e ditirosina (WITKO-SARSAT et al., 1996). 

            Diversos estudos relacionam AOPP com o desenvolvimento de doenças em 

humanos como Alzheimer (MARKESBERRY, 1997), aterosclerose (KANEDA et al., 

2002) e diabetes mellitus (KALOUSOVÁ et al., 2002). Além disso, sugere-se que 

AOPP é um mediador inflamatório, já que ativa monócitos e consequentemente leva 

ao aumento de citocinas pró-inflamatórias (ALAGOZLU, 2013). 

            Em cães foi constatado o aumento de AOPP em animais com carcinoma 

mamário (MACHADO et al., 2015); linfoma, com aumento ainda mais significativo 

após a quimioterapia (BOTTARI et al., 2015) e em animais diagnosticados com 

Erliquia canis (SILVA et al., 2013; BOTTARI et al., 2016); indicando que há 

influência de uma desproporção nas reações de redução e oxidação nessas 

patologias. O comportamento do AOPP em cadelas diagnosticadas com piometra 

ainda não foi estabelecido.   
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A despeito de décadas de estudo sobre a piometra canina, a etiopatogenia 

da doença ainda não está totalmente esclarecida. O componente hormonal tem sido 

extensivamente estudado e a inflamação desempenha um papel importante no 

desenvolvimento da doença. Recentemente, tem sido postulado que a bactéria 

infectante pode ser mais importante do que se acreditava anteriormente na 

determinação do início da doença e da resposta sistêmica à piometra. A resposta 

inflamatória a componentes bacterianos são suspeitos de causar diminuição da 

sobrevida e imunossupressão nos cães com piometra. O uso de biomarcadores 

pode agregar mais informações sobre o diagnóstico e prognóstico da piometra bem 

como parâmetros para monitorar e tratar pacientes graves.  
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HIPÓTESE 

As concentrações séricas dos biomarcadores inflamatórios (CRP e Hp) e do 

estresse oxidativo (TEAC, FRAP, CUPRAC, AOPP e Tiol) auxiliam na determinação 

da gravidade da piometra, proporcionando um diagnóstico e prognóstico 

mais seguro, contribuindo assim no monitoramento do período pós-

operatório, na escolha terapêutica e na resolução do quadro. 

 

OBJETIVO 

Geral 

Investigar e comparar as concentrações de CRP, Hp, TEAC, FRAP, CUPRAC e Tiol 

em animais com diagnóstico de piometra e em animais controle em 3 momentos: 

imediatamente antes da OH (M1), três dias após a OH (M2) e 10 dias após a OH 

(M3). 

 

Específicos 

 Avaliar e comparar as concentrações séricas das proteínas de fase aguda 

e marcadores do estresse oxidativo em cadelas com piometra e sadias.  

 Correlacionar as concentrações das proteínas de fase aguda e marcadores 

do estresse oxidativo com a gravidade do processo inflamatório em animais 

com piometra. 

 Monitorar a resolução do processo inflamatório por meio das concentrações 

séricas das proteínas de fase aguda e marcadores do estresse oxidativo 

durante o tratamento instituído (OH) em animais com piometra. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2



39 
 

Artigo redigido segundo as normas da Reproduction in Domestic Animals, ISSN 

1439-0531, ranqueada como A2 pelo QUALIS – CAPES quadriênio 2013 - 2016. 

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14390531/homepage/forauthors.html#

manuscript 

 

 

BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS E DO ESTRESSE OXIDATIVO NA 

PIOMETRA CANINA 

 

 

Marina Andrade Cyrino1, Elizabeth Moreira dos Santos Schmidt2, Camila Peres 

Rubio3, Carolina Lechinski4, Fabio Sossai Possebon4, Adriana Aparecida Lopes de 

Souza2, José Joaquín Cerón3, Asta Tvarijonaviciute3, Maria Denise Lopes1 

 

 

1Departamento de Reprodução Animal e Radiologia Veterinária, Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista - UNESP, 

Botucatu, Brasil 

2Departamento de Clínica Veterinária, Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Botucatu, Brasil 

3INTERLAB, Laboratório Interdisciplinar de Análises Clínicos, Universidade de 

Murcia, Murcia, Espanha  

4 Departamento de Higiene Veterinária e Saúde Pública, Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Botucatu, Brasil 

 

Correspondência 

Dr.ª Maria Denise Lopes, Departamento de Reprodução Animal e Radiologia 

Veterinária, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP, Rua Prof. 

Doutor Walter Mauricio Correa, s/n, Bairro: Unesp Campus de Botucatu, CEP 

18618-681, Botucatu, SP. 

E-mail: denise.lopes@unesp.br 

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14390531/homepage/forauthors.html#manuscript
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14390531/homepage/forauthors.html#manuscript


40 
 

 

Resumo 

 

A piometra canina é uma afecção frequente nas cadelas adultas e idosas, que se 

caracteriza por um acúmulo de secreção purulenta no lúmen uterino. Nesse 

contexto, nosso objetivo foi investigar e comparar as concentrações das proteínas 

de fase aguda CRP, Hp e dos marcadores de estresse oxidativo TEAC, FRAP, 

CUPRAC, Tiol e AOPP em animais com diagnóstico de piometra e submetidos a 

ovariohisterectomia (OH) terapêutica e em animais controle submetidos a OH 

eletiva. Foram estudadas 16 cadelas, com idade variando de 1 a 10 anos e peso 

médio de 11kg. As fêmeas foram divididas em 2 grupos, sendo 7 cadelas 

diagnosticadas com piometra e 9 cadelas sadias (controle). Amostras de sangue 

foram colhidas da jugular para dosagem das proteínas de fase aguda e dos 

marcadores de estresse oxidativo em três momentos: imediatamente antes da OH 

(M1), três dias após a OH (M2) e dez dias após a OH (M3) nos dois grupos. No 

primeiro momento foram avaliados hemoglobina, hematócrito, proteína plasmática 

e número total de leucócitos em ambos os grupos; e no grupo piometra foram 

realizadas hemocultura e cultura da secreção uterina. Escherichia coli foi a bactéria 

mais frequentemente isolada (57% dos casos). Observou-se que em M1, os valores 

de CRP, Hp, FRAP e Tiol diferiram entre os grupos. Em M2, houve diferença nos 

valores de CUPRAC e Tiol e, em M3, nos valores de CUPRAC, Tiol e Hp. Nos 

animais com piometra, houve diferença entre os momentos para os valores de 

FRAP e CRP, com diminuição nas concentrações destes biomarcadores após a 

cirurgia. Tais resultados indicam a presença de inflamação sistêmica e de estresse 

oxidativo em cadelas com piometra, bem como sua conseguinte resolução no 

decorrer do período pós-operatório. Os biomarcadores FRAP, Tiol, CRP e Hp se 

mostraram os mais promissores para a rotina clínica, podendo ser úteis no 

diagnóstico, prognóstico e monitoração do tratamento. 

 

Palavras chave: proteínas de fase aguda, estresse oxidativo, antioxidantes, cadela, 

piometra 
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1. INTRODUÇÃO 

            A piometra é a alteração ginecológica mais frequente em cadelas adultas, 

principalmente idosas, geralmente tratada cirurgicamente. A doença é caracterizada 

por infecção bacteriana uterina, levando ao acúmulo de conteúdo purulento no 

interior do útero e alterações sistêmicas. Embora a doença seja estudada há anos, 

a fisiopatologia é complexa e ainda não está completamente elucidada (Dow, 1959; 

De Bosschere et al., 2002; Smith, 2006). O diagnóstico precoce e o rápido 

reconhecimento da gravidade da doença são fundamentais para otimizar o 

tratamento e diminuir os riscos de óbito do animal (Purvis; Kirby, 1994; Gebhardt et 

al., 2009). 

            Na maioria dos casos, a piometra está associada com hiperplasia cística do 

endométrio, tendo como fator determinante para a ocorrência da doença a 

contaminação bacteriana uterina (De Bosschere et al., 2001). O agente etiológico 

mais frequentemente isolado é Escherichia coli (Dow, 1959; Fransson et al., 1997; 

Coggan et al., 2008; da Silva Sanches et al., 2015). Os sinais exógenos de perigo 

incluem principalmente moléculas microbianas, como lipopolissacarídeo (LPS) e 

flagelina de bactérias gram-negativas e ácido lipoteicóico de bactérias gram-

positivas. Por isso, o reconhecimento apropriado do patógeno pelo hospedeiro é 

fundamental para a elaboração de respostas antimicrobianas e adaptativas 

adequadas (Lugrin et al., 2014). 

            A resposta imune inata não específica inclui vários sinais endógenos que 

ativam a liberação de mediadores químicos e citocinas pró-inflamatórias, 

estimulando a produção de proteínas de fase aguda (PFAs) (Fransson et al., 1997; 

Fransson et al., 2007). Ainda, a invasão de patógenos pode resultar na produção 

excessiva de espécies reativas de oxigênio (ROS). Essa liberação acontece 

diretamente pelos invasores ou por uma resposta endógena induzida pelas células 

brancas, principalmente por neutrófilos, através de mecanismos de combate as 

bactérias. Assim, as ROS têm um papel fundamental na defesa contra bactérias e 

está intimamente ligada com o processo inflamatório (Kohen; Nyska 2002; Lugrin et 

al., 2014). 
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            Tem crescido na medicina veterinária o interesse por critérios adicionais que 

reconheçam a gravidade da inflamação sistêmica durante a piometra, possibilitando 

a identificação de pacientes de alto risco e, assim, estabelecendo prognósticos mais 

seguros (Fransson et al., 2007; Gebhardt et al., 2009; Hagman, 2017b; Wedley et 

al., 2017). O processo inflamatório que ocorre na piometra causa mudanças nas 

concentrações de diversos biomarcadores. Dentre estes, as PFAs estão 

relacionadas com a gravidade da desordem e com a grandeza da lesão tecidual, 

ocasionando a ativação do sistema imune inato durante o curso da resposta 

inflamatória (Murata et al., 2004; Cerón et al., 2005). As PFAs ainda são ferramentas 

úteis para o monitoramento da resposta inflamatória no pós-operatório (Dabrowski 

et al., 2009; Schmidt et al., 2018).  

            Já o estresse oxidativo pode ser determinado através da análise das defesas 

antioxidantes, como o grupo Tiol e capacidade antioxidante total (TAC), e também 

pela análise dos produtos finais da oxidação, como produtos da oxidação avançada 

de proteínas (AOPP); que podem ser bons biomarcadores para a piometra (Rubio 

et al., 2016b; Rubio et al., 2018). O estresse oxidativo está associado com diferentes 

doenças nos animais domésticos, incluindo piometra em éguas (El-Bahr; El-Deeb, 

2016), gatas (Vilhena et al., 2018) e cadelas (Szczubial; Dabrowski, 2009; Szczubial 

et al., 2019). 

            Apesar da piometra ser a doença reprodutiva mais relevante em cadelas 

não castradas, ainda faltam informações sobre o comportamento das proteínas de 

fase aguda e condição do estresse oxidativo na doença. Assim, o objetivo deste 

estudo foi avaliar as concentrações das PFAs proteína C reativa (CRP) e 

Haptoglobina (Hp) e dos marcadores de estresse oxidativo trolox equivalent 

antioxidant capacity (TEAC), ferric reducing ability of plasma (FRAP), cupric 

reducing ability of plasma (CUPRAC), Tiol e AOPP em animais com diagnóstico de 

piometra e em animais controle em 3 momentos: imediatamente antes da 

ovariohisterectomia (OH) (M1), três dias após a OH (M2) e 10 dias após a OH (M3); 

e correlacionar as concentrações desses marcadores com a gravidade do processo 

inflamatório e com a resolução do quadro no período pós-operatório.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Animais 

            O experimento foi realizado no Departamento de Reprodução Animal e 

Radiologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

UNESP, Botucatu, sob autorização dos proprietários das cadelas e de acordo com 

as normas e aprovação do Comitê Institucional de Ética sobre o Uso de Animais 

(CEUA), protocolo no. 0188/2018. 

            No grupo piometra, foram avaliadas 7 cadelas, de 5 a 10 anos (7,86 ± 2,12), 

2 a 34kg (12,64 ± 10,53), diagnosticadas pelo serviço de Reprodução Animal do 

Hospital Veterinário da FMVZ, Unesp Botucatu, Brasil. No grupo controle, foram 

avaliadas 9 cadelas, de 1 a 10 anos (3,84 ± 2,99), 4,5 a 25 kg (11,26 ± 7,38), sadias 

submetidas à OH eletiva.  

            Todas as fêmeas foram submetidas ao exame clínico completo e 

hemograma para confirmar os diagnósticos de sanidade nas cadelas controle e a 

piometra no grupo tratamento. A condição clínica das cadelas com piometra foi 

classificada de acordo com 4 critérios: leucocitose (ausente/presente; +/-), anorexia 

(ausente/presente; +/-), febre (ausente/presente; +/-) e prostração. O estado de 

prostração das cadelas com piometra foi classificado em: ausência de prostração (-

), leve (+), moderado (++) ou intenso (+++).  

            No momento do exame clínico, as cadelas com piometra que apresentaram 

qualquer problema relacionado com outras doenças do trato genital ou de outros 

órgãos foram excluídas do estudo.  

 

2.2 Hemograma 

            Antes da OH (M1), amostras de sangue dos dois grupos de 

aproximadamente 5mL foram colhidas da veia jugular externa, transferidas para 

tubo com anticoagulante (BD Vacutainer® K2 EDTA 7.2mg – USA) e encaminhadas 

para realização de hemograma no Laboratório Clínico do Hospital Veterinário da 

FMVZ, Unesp Botucatu, Brasil. Para esse estudo foram considerados hemoglobina, 

hematócrito, VCM (volume corpuscular médio), CHCM (concentração de 
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hemoglobina corpuscular média), proteína total no plasma, leucócitos e 

segmentados.  

            O aparelho hematológico utilizado para a contagem de células totais foi o 

Sysmec pocH-100 iv Diff, quanto aos leucócitos, a contagem total bem como o 

diferencial foram submetidos a conferência pela análise de lamina de esfregaço 

sanguíneo, onde a porcentagem de cada linhagem celular foi determinada. A lâmina 

foi corada usando o corante do tipo panótico rápido (LaborClin) e o VG conferido 

pela técnica de micro hematócrito, nesta técnica foi utilizado capilar de vidro 

preenchido em 2/3 da capacidade máxima, centrifugado na centrífuga da marca 

IBRAS modelo MH 11.5, numa velocidade de 12.000 rpm (rotações por minuto) por 

5 minutos. A determinação do hematócrito foi feita no cartão de leitura de capilar e 

a proteína total plasmática foi mensurada através da técnica de refratometria.  Os 

intervalos de referência foram os adotados pelo Laboratório Clínico do Hospital 

Veterinário – FMVZ Unesp Botucatu de acordo com valores descritos por Jain 

(1993). 

 

2.3 Ultrassonografia 

            A ultrassonografia foi realizada em modo B (MyLab™ Five VET – ESAOTE) 

com transdutor micro-convexo e com frequências variando entre 5 e 8 MHZ, de 

acordo com o porte e condição corpórea de cada cadela. Foram avaliadas 

dimensões uterinas, grau de espessamento da parede, presença ou não de cistos 

e conteúdo no interior do útero. 

 

2.4 Procedimento cirúrgico 

            As cadelas diagnosticadas com piometra foram submetidas à OH 

terapêutica e as cadelas sadias foram submetidas à OH eletiva. Os protocolos 

anestésicos e tratamentos pós-operatórios seguiram os padrões do setor de 

pequenos animais do serviço de Reprodução Animal do Hospital Veterinário da 

FMVZ – Unesp Botucatu. Durante o procedimento cirúrgico foram coletados sangue 

para hemocultura e secreção uterina para posterior exame bacteriológico. 
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2.5 Hemocultura 

            Amostras de sangue do grupo piometra foram colhidas da veia jugular 

externa após antissepsia cuidadosa (tricotomia, álcool iodado e secagem). Foram 

colhidos 5mL de sangue em seringa heparinizada e encaminhados para o setor de 

microbiologia do serviço de Moléstias Infecciosas do Hospital Veterinário da FMVZ, 

Unesp Botucatu, Brasil. 

           Para o isolamento de microrganismos em amostras de sangue foi utilizado o 

kit “Hemocult I Pediátrico – Laborclin, Pinhais, PR, Brasil”. Amostras de sangue 

foram incubadas a 35-37º C por 96 horas.  

 

2.6 Exame bacteriológico da secreção uterina 

            Após a retirada da peça cirúrgica, o útero foi isolado e aberto para colheita 

da secreção uterina. Foram utilizadas seringas de 3mL para aspirar a secreção 

uterina, que após vedação adequada foram encaminhadas para o setor de 

microbiologia do serviço de Moléstias Infecciosas do Hospital Veterinário da FMVZ, 

Unesp Botucatu, Brasil. 

        O isolamento dos microrganismos provenientes da piometra foi realizado 

semeando-se o material nos meios de ágar sangue bovino desfibrinado (5%) e ágar 

MacConkey. As placas foram mantidas em condições de aerobiose a 37°C, por três 

dias, avaliadas a cada 24 horas. As colônias lactose-positivas no meio de 

MacConkey foram submetidas a testes bioquímicos MILI (motilidade, lisina, indol), 

EPM (glicose, gás, LTD, H2S, réase) e citrato (TRABULSI, 2005). 

 

2.7 Biomarcadores 

            Amostras de sangue de todas as cadelas do grupo controle e do grupo 

piometra foram colhidas com tubo sem anticoagulante nos 3 momentos: 

imediatamente antes da OH (M1), três dias após OH (M2) e 10 dias após OH (M3). 

O sangue foi centrifugado a 1500 g, durante 10 minutos, e o soro foi armazenado 

em tubos do tipo eppendorf em freezer a -80ºC até análise. Os biomarcadores foram 

analisados no INTERLAB - UMU (Laboratório Interdisciplinar de Análises Clínicas, 

Universidade de Murcia, Espanha). 
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            As concentrações de CRP foram determinadas por ensaio 

imunoturbidimétrico para humamos (CRP OSR6147 Olympus Life and Material 

Science). As concentrações de Hp foram determinadas por método colorimétrico 

(kit haptoglobin Tridelta phase range, Tridelta Development). As duas 

determinações foram feitas com Olympus AU600 (Olympus Diagnostica), e os 

métodos foram previamente validados para soro canino (Martínez-Subiela; Cerón, 

2005; Muñoz-Prieto et al., 2017). 

            A capacidade antioxidante total foi determinada por três métodos 

espectrofotômetros: FRAP (ferric reducing ability of plasma) descrito para humanos 

(Benzie; Strain, 1996) e validado para cães (Rubio et al., 2017c), CUPRAC (cupric 

reducing antioxidant capacity) descrito para humanos (Campos et al., 2009) e 

validado para cães (Rubio et al., 2016a) e TEAC (trolox equivalente antioxidante 

capacity), sendo este último pelo método de síntese através da enzima HRP (Arnao 

et al., 1996) validado para cães (Rubio et al., 2016b). As concentrações totais de 

Tiol foram determinadas pelo método descrito por Costa et al. (2006) e as 

concentrações de AOPP foram determinadas pelo método descrito por Witko-Sarsat 

et al. (1996), 

 

2.8 Análise estatística 

            A distribuição das variáveis foi verificada com testes de normalidade 

(Shapiro-Wilk) e análises gráficas (Histograma e QQ Plot), bem como a análise dos 

resíduos após os testes estatísticos. Todas as variáveis foram classificadas como 

normalmente distribuídas. O teste t de Student para medidas independentes foi 

utilizado para confrontar médias das variáveis resposta de hemograma, idade e 

peso, considerando como variável explanatória o grupo (piometra ou controle). A 

Análise de Variância (ANOVA) seguida pelo Teste de Tukey foi utilizada para 

confrontar a média de cada marcador perante as variáveis explanatórias grupo e 

momento, considerando o animal como um fator de repetição ao longo do tempo. 

Diferentes estruturas de covariância foram avaliadas. Valores p menores que 0,05 

foram considerados estatisticamente diferentes. As análises estatísticas foram 
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feitas com o Statistical Analysis Software – SAS versão 9.3 (SAS Institute. 2011. 

SAS/STAT User’s Guide. Version 9.3, SAS Institute Inc., Cary, NC). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Avaliação clínica 

            Todas as cadelas diagnosticadas com piometra apresentaram aumento de 

volume uterino significativo observado na ultrassonografia, com conteúdo luminal 

uniforme, de aspecto anecóico para hipoecóico.  

            A avaliação do estado geral das cadelas está apresentada na tabela 1. No 

momento do diagnóstico, todas as cadelas se apresentaram com hiporexia, 3 

apresentavam febre e 3 apresentavam leucocitose. Cinco cadelas apresentavam 

prostração, sendo que destas, 2 foram classificadas com prostração intensa. 

 

Tabela 1. Classificação do estado geral das cadelas com piometra no momento do 

diagnóstico. 

Animal  Agente etiológico Cérvix Prostração Leucocitose Hipertermia Hiporexia 

1 Escherichia coli Fechada ++ + - + 

2 Escherichia coli Fechada - - - + 

3 Escherichia coli Aberta - - + + 

4 Klebsiella pneumoniae Aberta + + + + 

5 Escherichia coli Aberta + - - + 
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6 
Escherichia   coli 

hemolítica 
Fechada +++ + - + 

7 
Streptococcus B 

hemolítico 
Aberta +++ - + + 

 

3.2 Hemograma 

            A hemoglobina e o hematócrito apresentaram valores inferiores no grupo 

piometra quando comparados ao grupo controle (P < 0.05; Tabela 1). Já a proteína 

plasmática total, os leucócitos e os segmentados apresentaram valores mais altos 

nas cadelas diagnosticadas com piometra (P < 0.05; Tabela 2). As medidas de VCM 

e CHCM não apresentaram diferença estatística entre os grupos.  

 

Tabela 2. Média ± desvio padrão de hemoglobina, hematócrito, VCM, CHCM, 

proteína plasmática, leucócitos e segmentados do grupo piometra (n=7) e grupo 

controle (n=9) no momento 0 (M1). 

 
Hemograma 

 
Grupo Piometra 

 
Grupo Controle 

 
Valor de P 

 
Hemoglobina (g/dL) 

 
13.11 ± 1.63 

 
15.86 ± 2.16 

 
0.0147* 

 
Hematócrito (vg)% 

 
34.57 ± 4.04 

 
44.00 ± 5.81 

 
0.0026* 

 
VCM (fL) 

 
60.84 ± 3.18 

 
64.42 ± 6.9 

 
0.2313 

 
CHCM 

 
37.95 ± 1.60 

 
36.05 ± 2.18 

 
0.0744 

 
Proteína (g/dL) 

 
8.63 ± 0.65 

 
6.98 ± 1.01 

 
0.0022* 



49 
 

 

 
Leucócito (103/uL) 

 
28.65 ± 20.99 

 
9.56 ± 2.64 

 
0.0163* 

 
Segmentados (103/uL) 

 
21.11 ± 14.58 

 
6.41 ± 2.02 

 
0.0092* 

* P < 0.05 = diferença estatística. 

Valores de referência para animais saudáveis de acordo com Laboratório Clínico do 

Hospital Veterinário da FMVZ, Unesp Botucatu, Brasil. Hemoglobina (12-18 g/dL), 

Hematócrito (37-55 (vg)%), VCM (60-77 fL), CHCM (32-36 %), Proteína (6-8 g/dL), 

Leucócito (6-17 x 103/uL), Segmentados (3-11.5 x 103/uL). 

 

3.3 Culturas bacterianas 

            As culturas bacterianas realizadas nas 7 amostras de conteúdo uterino do 

grupo piometra revelaram Escherichia coli em 71,4% (5/7) dos casos, sendo que 

uma das cepas isoladas foi de Escherichia coli hemolítica. Também foram 

identificadas Klebsiella pneumoniae 14,3% (1/7) e Streptococcus β hemolítico 

14,3% (1/7), como demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1.  Agentes bacterianos isolados do útero de cadelas do grupo piometra (n 

= 7). 
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3.4 Hemocultura 

            Quanto à hemocultura, não houve crescimento bacteriano em nenhuma das 

7 amostras coletadas do grupo piometra. 

 

3.5 Biomarcadores   

            As médias e desvios padrões de TEAC, FRAP, CUPRAC, Tiol, AOPP, CRP 

e Hp das cadelas do grupo controle e do grupo piometra nos três diferentes 

momentos estão apresentadas na tabela 3.  

 

Tabela 3. Média ± desvio padrão dos marcadores de estresse oxidativo e das 

proteínas de fase aguda no grupo piometra (n = 7) e grupo controle (n = 9) nos três 

diferentes momentos.  

 Grupo M1 M2 M3 

CRP 
(µg/ml) 

C 
P 

5.12 ± 0.36 Aa 
78.44 ± 42.40 Ba 

13.26 ± 8.53 Aa 
27.7 ± 10.69 Ab 

7.06 ± 5.11 Aa 
9.16 ± 7.14 Ab 

Hp 
(g/L) 

C 
P 

1.65 ± 1.19 Aab 
4.45 ± 0.66 Ba 

3.21 ± 1.38 Aa 
4.66 ± 0.59 Aa 

1.17 ± 1.22 Ab 
3.36 ± 1.68 Ba 

CUPRAC 
(mmol/L) 

C 
P 

0.44 ± 0.05 Aa 
0.40 ± 0.05 Aa 

0.47 ± 0.06 Aa 
0.38 ± 0.06 Ba 

0.46 ± 0.07 Aa 
0.34 ± 0.04 Ba 

FRAP 
(mmol/L) 

C 
P 

0.27 ± 0.13 Aa 
0.44 ± 0.12 Ba 

0.37 ± 0.12 Aa 
0.42 ± 0.09 Aa 

0.34 ± 0.09 Aa 
0.22 ± 0.10 Ab 

TEAC 
(mmol/L) 

C 
P 

0.36 ± 0.08 Aa 
0.43 ± 0.05 Aa 

0.35 ± 0.05 Aa 
0.40 ± 0.04 Aa 

0.34 ± 0.05 Aa 
0.36 ± 0.08 Aa 

Tiol 
(µmol/L) 

C 
P 

198.82 ± 51.82 Aa 
30.30 ± 10.07 Ba 

199.68 ± 41.78 Aa 
64.19 ± 44.72 Ba 

199.30 ± 49.62 Aa 
82.04 ± 42.25 Ba 

AOPP 
(µmol/L) 

C 
P 

203.66 ± 38.29 Aa 
368.00 ± 159.27 Aa 

277.97 ± 174.11 Aa 
432.11 ± 197.66 Aa 

272.50 ± 174.00 Aa 
342.63 ± 97.20 Aa 

C = grupo controle, P = grupo piometra. Letras maiúsculas diferentes indicam 

diferença entre os grupos com P < 0.05, letras minúsculas diferentes indicam 

diferença entre os momentos com P < 0,05. 

 

            Em relação aos biomarcadores de estresse oxidativo, no CUPRAC houve 

diferença entre os grupos nos momentos M2 e M3. No FRAP, houve diferença entre 

os grupos somente em M1. No Tiol, houve diferença significativa entre os grupos 
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nos 3 momentos. Já TEAC e AOPP não apresentaram diferença entre os grupos 

em nenhum momento. Com relação as PFAs, na CRP houve uma diferença entre 

os grupos no M1, enquanto na Hp houve diferença em M1 e M3.  

            Sobre os momentos entre o mesmo grupo, FRAP apresentou valores 

inferiores no M3 do grupo piometra. Em relação ao TEAC, CUPRAC, Tiol e AOPP 

não foram verificadas diferenças entre os momentos nos dois grupos estudados. 

Nas PFAs, o grupo controle apresentou concentrações menores de Hp em M3. Já 

a CRP apresentou concentrações maiores no grupo piometra em M1.   

 

4. DISCUSSÃO 

            Em relação a constituição dos grupos avaliados não foram encontradas 

diferenças significativas entre o peso dos animais, mas com relação à idade, as 

cadelas do grupo piometra foram estatisticamente mais velhas que as do grupo 

controle. Esse resultado está de acordo com os dados descritos na literatura; 

segundo Smith (2006); Verstegen et al. (2006) e Kida et al. (2010) a idade média 

das cadelas diagnosticadas com piometra é de 7,0 ± 3,4 anos. Em trabalho 

retrospectivo realizado no setor de reprodução de pequenos animais por Marceu at 

al. (2010) a idade média das fêmeas diagnosticadas com piometra foi de 7,1 ± 3,4 

anos. A idade é considerada um fator de risco para a doença, já que a piometra 

afeta principalmente fêmeas adultas e/ou idosas, nas quais a repetição dos ciclos 

estrais, somada à estimulação progestacional elevada e crônica durante a fase do 

diestro, propicia o aparecimento da hiperplasia cística do endométrio (HEC). A 

invasão e multiplicação bacteriana no endométrio comprometido pela HEC 

desencadeia a piometra. 

De acordo com as variáveis clinicas e hematológicas, o grupo controle 

apresentou o hemograma dentro dos intervalos de referências, reforçando a 

condição de sanidade deste grupo. Já os resultados obtidos no grupo piometra 

estão de acordo com os observados na literatura para a piometra, com contagem 

elevada de leucócitos totais e neutrófilos; hemoglobina e volume globular 

diminuídos, os quais acredita-se serem reflexo da anemia da inflamação, bem como 

da supressão tóxica da medula óssea. As variáveis VCM e CHCM não 
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apresentaram alterações no grupo piometra, caracterizando anemia normocítica e 

normocrômica característica da inflamação. A hiperproteinemia observada pode ser 

devido ao processo de aumento da permeabilidade vascular e sequestro pela 

inflamação (England & Heimendahl, 2010; Emanuelli et al., 2012) e também pelo 

aumento de globulinas devido ao estímulo causado pelos antígenos bacterianos. A 

hipergamaglobulinemia pode refletir uma alta concentração de proteínas 

plasmáticas totais. 

De acordo com os agentes bacterianos isolados nos animais do grupo 

piometra, cinco (71,4%) apresentaram infecção uterina por E. coli, reforçando a 

informação de que a bactéria isolada com maior frequência no útero de cadelas com 

piometra é a Escherichia coli, isolada de 57% a 96% das amostras de exsudato 

uterinos. A E. coli adere especificamente a sítios de ligação no endométrio 

previamente sensibilizados pela progesterona através de genes associados a 

fatores de virulência uropatogênicos. A E. coli está normalmente presente na urina 

e fezes de fêmeas afetadas e infecções sub-clínicas do trato urinário podem estar 

associadas com piometra (Coggan et al., 2004; Coggan et al. 2008; Volpato et al. 

2014) 

Na análise da condição clínica demonstrada pelas fêmeas com piometra, as 

cadelas 1 e 6 foram as que apresentaram estado clínico mais comprometido no 

momento do diagnóstico (leucocitose, hiporexia e prostração ++/+++, 

respectivamente); a ausência de hipertermia nessas fêmeas pode estar relacionada 

à queda da temperatura corpórea, comum em choque séptico; além disso, a cérvix 

fechada e o acúmulo de exsudato purulento no útero observado nesses animais 

gera uma condição mais severa, propiciando a SIRS (Volpato et al. 2014).  

            As cadelas 3, 5 e 7 apresentaram secreção vaginal, caracterizando um 

quadro de piometra aberta. Esses animais não apresentaram leucocitose, 

confirmando a maioria das pesquisas em piometra que mostram uma leucocitose 

pequena ou um número normal de leucócitos em piometra do tipo aberto; a 

eliminação do conteúdo purulento pela cervix relaxada diminui os fatores 

quimiotáticos responsáveis pelo afluxo de neutrófilos, diminuindo a demanda de 

leucócitos. As cadelas 2 e 4 não se encaixam nessa premissa: o animal 2, a despeito 
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de apresentar piometra fechada, não apresentou leucocitose; já a cadela 4 

apresentou leucocitose e piometra aberta. O relaxamento ou a fechamento cervical 

pode ocorrer durante a evolução da piometra, o que pode explicar o observado nas 

cadelas 2 e 4 (Volpato; Lopes, 2015). 

O grupo piometra, apesar de ser caracterizado pela avaliação clínica, 

hemograma e exame ultrassonográfico, ainda se constituiu em um grupo 

heterogêneo. Os sinais clínicos são na sua maioria inespecíficos, o hemograma é 

dependente da condição da cérvix, aberta ou fechada, da evolução da enfermidade 

e da condição imunológica da paciente, porém, a avaliação ultrassonográfica é 

determinante quando mostra um aumento de volume do lúmen uterino, embora o 

exsudato uterino posso ser mucoso ou aquoso.  

            Tais alterações, quando analisadas em conjunto com a avaliação clínica, 

histórico da paciente, hemograma e ultrassonografia, são relevantes para o 

diagnóstico da piometra. Complementarmente, as proteínas de fase aguda refletem 

a resposta imune inata do organismo frente à infecção, praticamente em tempo real. 

No presente estudo, CRP e Hp apresentaram concentrações elevadas nas cadelas 

com piometra no momento do diagnóstico, indicando presença de inflamação 

sistêmica nessa doença (Murata et al., 2004; Cerón et al., 2005). Esse aumento 

acontece pela resposta de fase aguda frente a infecção, que envolve a liberação de 

citocinas pró-inflamatórias responsáveis por estimular a produção e liberação de 

proteínas de fase aguda no fígado (Murata et al., 2004; Gruys et al., 2005) 

            A CRP é uma proteína de fase aguda major nos cães, que têm suas 

concentrações elevadas de forma drástica e rápida frente ao processo inflamatório, 

apresentando pico após 24-48 horas e diminuição rápida com a resolução do quadro 

(Eckersall; Bell, 2010). Isso explica o valor 15 vezes maior nas concentrações dessa 

proteína no grupo piometra quando comparada ao grupo controle no M1. Ainda no 

grupo piometra, a subsequente diminuição rápida nas concentrações durante o 

período pós-operatório indica a resolução do processo inflamatório, tanto da 

piometra quanto do estresse cirúrgico, já que nenhuma cadela teve complicações 

ao longo deste intervalo. Estes resultados estão de acordo com os descritos por 

Dabrowski et al. (2007; 2009; 2015), que sugerem que a CRP pode ser usada para 
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avaliar a gravidade da inflamação em cadelas com piometra e para monitorar o 

período pós-operatório. Neste estudo, em 10 dias após a cirurgia, tanto grupo 

controle quanto piometra apresentaram concentrações de CRP dentro dos valores 

de referência para a espécie canina (CRP <12ug/mL). 

            No M2, não foram evidenciadas diferenças estatísticas das concentrações 

de CRP entre o grupo piometra e controle. Nos estudos feitos por Dabrowski et al. 

(2007; 2009) e Schmidt et al. (2018) foi demonstrado que o pico das concentrações 

de CRP ocorre 24h após a OH, fato explicado pelo aumento rápido e marcante 

característico dessa PFA. No presente estudo, o M2 foi realizado 72h após o 

procedimento cirúrgico, portanto considera-se que o pico da CRP já tenha sido 

atingido e diminuído rapidamente de acordo com a boa recuperação das cadelas. 

            As concentrações de Hp nas cadelas do grupo piometra, apresentaram 

valores superiores no momento do diagnóstico (M1) e em M3 e sem diferença 

significativa após o procedimento cirúrgico (M2). Resultados similares foram 

descritos em gatas com piometra submetidas a OH terapêutica (Vilhena et al., 

2018). No M3, apesar das concentrações de Hp ainda estarem acima dos valores 

de referência para a espécie, assume-se que, caso as observações fossem 

continuadas por um período mais longo, teriam sido detectadas concentrações 

decrescentes até que fossem alcançados valores dentro da normalidade. Essa 

diferença na velocidade para retornar às concentrações basais entre os grupos 

controle e piometra pode indicar que o estresse induzido pela cirurgia, por si só, é 

menor do que o causado pela doença. Diferente da CRP, a Hp é uma proteína 

moderate, que eleva suas concentrações de forma lenta e moderada, com pico em 

cerca de três dias e diminuição gradual conforme ocorre a resolução do quadro 

(Eckersall; Bell, 2010). 

Já no grupo controle, ainda que não tenha tido diferença estatística, 

observou-se a tendência de aumento das concentrações de Hp no M2 comparado 

ao M1, que ultrapassaram os valores de referência para a espécie (<3 g/L). Isso 

significa que houve uma discreta inflamação sistêmica causada pelo estresse 

cirúrgico nas cadelas submetidas a OH eletiva, detectada pela Hp três dias após o 

procedimento. Esse resultado está de acordo com os apresentados por Dabrowski 
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et al. (2007); Schmidt et al. (2018) e Vilhena et al. (2018). Com o curso pós-

operatório normal e sem complicações, houve diminuição significativa das 

concentrações no M3 do grupo controle, refletindo a diminuição da inflamação pelo 

trauma cirúrgico; essas características estão de acordo com a curva descrita pelo 

grupo controle, confirmando que a Hp é uma PFA que reage paulatinamente. 

De acordo com os resultados dos marcadores de estresse oxidativo obtidos, 

a piometra canina está associada a um quadro de estresse oxidativo, visto que 

houve diferença nas concentrações de FRAP e tiol entre o grupo controle e grupo 

piometra. O estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilíbrio entre oxidantes e 

antioxidantes, havendo uma interrupção na homeostase das reações de oxidação 

e redução (Lugrin et al., 2014). 

Na última década, apresentaram-se evidências de que o estresse oxidativo 

está associado à fisiopatologia da inflamação, sendo que ambos os processos 

contribuem para alimentar um ao outro (Lugrin et al., 2014). O estresse oxidativo 

ainda influencia o sistema reprodutivo feminino e, em mulheres, parece estar 

diretamente ligado a doenças como síndrome do ovário policístico e endometriose. 

As ROS afetam uma variedade de funções fisiológicas no ovário, além disso o 

ambiente inflamatório criado por essas espécies também causa uma série de 

ativações e sinalizações no útero. Porém, ainda existem poucos estudos a respeito 

dos mecanismos envolvendo doenças uterinas, ovarianas e estresse oxidativo, 

sendo que tais vias de sinalização ainda não foram completamente elucidadas nos 

humanos e nas espécies animais (Lu et al., 2018). 

Neste estudo, CUPRAC, FRAP e TEAC foram os três métodos escolhidos 

para se analisar a TAC de cadelas com piometra. A TAC é a medida utilizada para 

avaliar a capacidade antioxidante de amostras biológicas (Rubio et al., 2016c). 

Resultados de diferentes magnitudes foram encontrados entre os três 

biomarcadores, uma vez que houve diferença entre os grupos no M1 do FRAP e 

em M2 e M3 do CUPRAC. Valores contrastantes entre os métodos que determinam 

TAC também foram observados em estudos feitos por Rubio et al. (2017a), Almela 

et al. (2018) e Vilhena et al. (2018). Essas diferenças encontradas nas 

concentrações podem ser explicadas pelos diferentes componentes antioxidantes 
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que cada método avalia, levando a diferentes resultados e interpretações. CUPRAC 

determina principalmente o grupo tiol, FRAP determina principalmente ácido úrico 

e TEAC, principalmente a albumina; entre outros antioxidantes. Além disso, cada 

um destes biomarcadores é determinado por reações químicas diferentes, já que 

se trata de diferentes antioxidantes. Por isso, até que haja um método de referência 

ouro, é importante que para avaliar a TAC, mais de um ensaio seja utilizado para 

fornecer um cenário amplo do estado antioxidante (Rubio et al., 2016c). 

O aumento da TAC verificado pelo FRAP nas cadelas com piometra no 

momento do diagnóstico corroboram com outros estudos que verificaram aumento 

deste biomarcador em cães com doenças cardíacas (Hetyey et al., 2007), erliquiose 

(Bottari et al., 2016), atopia (Almela et al., 2018) e gatas com piometra (Vilhena et 

al., 2018). Esse aumento nas concentrações de FRAP pode ser explicado por uma 

possível elevação do ácido úrico, que representa cerca de 60% dos antioxidantes 

componentes deste biomarcador (Benzie; Strain, 1996). O ácido úrico é um dos 

principais e mais abundantes antioxidantes em humanos (Ames et al., 1981), no 

entanto, mais estudos são necessários para avaliar o ácido úrico isoladamente, bem 

como sua relação com a piometra em cadelas.  

O aumento na concentração de antioxidantes durante um estado de estresse 

oxidativo está relacionado à maior produção desses componentes na tentativa de 

combater a liberação excessiva de ROS (Pascual et al., 1998). Dessa forma, houve 

diminuição significativa nas concentrações de FRAP no M3, ou seja, uma redução 

dos antioxidantes conforme ocorreu a recuperação cirúrgica e resolução do quadro 

da piometra. Apesar de não apresentarem diferenças estatísticas, também foi 

observada uma tendência de diminuição nas concentrações de CUPRAC e TEAC, 

acompanhando a melhora das cadelas. Esses dados estão em discordância com 

os resultados de Rubio et al. (2016d), onde observou-se aumento na TAC de cães 

após o tratamento bem-sucedido contra leishmaniose, mas é importante ressaltar 

que a leishmaniose e piometra são doenças com de etiologias bem distintas. Uma 

hipótese para essa contradição seria que os sistemas antioxidantes reagem de 

formas diferentes de acordo com a doença e o estado inflamatório em questão.    
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Ao contrário do observado na TAC, as cadelas diagnosticadas com piometra 

apresentaram concentrações menores de tiol quando comparadas ao grupo 

controle, em todos os momentos avaliados. Os grupos tióis protegem as células 

contra os danos causados por ROS reagindo com radicais livres. São antioxidantes 

indispensáveis para a vida que desempenham um papel fundamental na proteção 

celular (Costa et al., 2006; Groitl; Jakob, 2014). Concentrações diminuídas de tiol já 

foram demonstradas em cães com diversas doenças, como atopia (Almela et al., 

2018), doença inflamatória intestinal (Rubio et al., 2017a), leishmaniose (Rubio et 

al. 2016d), erliquiose (Rubio et al., 2017b) e gatas com piometra (Vilhena et al., 

2018). Essa condição provavelmente ocorre devido a depleção na síntese desse 

antioxidante, como uma consequência do consumo excessivo causado pelo estado 

persistente de estresse oxidativo (Moriarty-Craige; Jones, 2004). 

Com relação a AOPP, não foram encontradas diferenças significativas em 

nenhum dos momentos entre os dois grupos. AOPP avalia os danos causados pela 

oxidação de proteínas, peptídeos e aminoácidos, como por exemplo fragmentação 

e perda de propriedades enzimáticas e funcionais (Witko-Sarsat et al., 1996). 

Concentrações elevadas de AOPP já foram observadas por Bottari et al. (2016) em 

cães com erliquiose, e apesar de não haver diferença estatística neste estudo, 

pode-se observar a tendência de concentrações mais elevadas nas cadelas com 

piometra. O número relativamente baixo de cadelas com piometra pode ter sido um 

fator limitante na avaliação deste biomarcador. Mais estudos devem ser realizados 

para compreender quais são os danos protéicos causados pelo quadro de estresse 

oxidativo na piometra.  

Em uma análise individual, a cadela 6 do grupo piometra é a que apresenta 

o quadro clínico mais comprometido: E. coli hemolítica, leucocitose, prostração 

intensa, hiporexia, CRP elevada (113,7µg/mL), tiol baixo (14,9µmol/L) e FRAP, 

CUPRAC e TEAC altos, no momento do diagnóstico. A infecção uterina por E.coli é 

frequente em cadelas, causando injúria tecidual, evasão dos mecanismos de defesa 

do hospedeiro e estimulando uma resposta inflamatória local e/ou sistêmica 

(Kaipainen et al., 2002). A invasão de patógenos pode resultar na produção 

excessiva de ROS. FRAP, CUPRAC e TEAC altos sugerem forte resposta 
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antioxidante no plasma, além de indicar uma produção excessiva de radicais livres. 

Já o tiol, fundamental na proteção celular, apresenta-se em níveis baixos, 

provavelmente pela exaustão dos mecanismos de proteção celular devido a 

persistência de processo inflamatório. A CRP aumentada marca a presença da 

infecção sistêmica aguda, com produção e liberação de proteínas de fase aguda 

pelo fígado (Pascual et al., 1998; Dabrowski et al., 2015). 

Quando confrontado com os demais animais do grupo piometra, o quadro 

clínico mais comprometido da cadela 6 levanta a possibilidade de que a infecção 

por E. coli hemolítica seja o fator determinante, o que poderia explicar, ao menos 

em parte, os valores mais altos dentre o grupo para os marcadores CUPRAC, FRAP 

e CRP, e o mais baixo para Tiol. Após a OH, com a retirada do agente patológico, 

houve melhora e tendência de normalização dos parâmetros, semelhante às demais 

cadelas do grupo. 

Algumas E. coli uropatogênicas (UPEC) produzem a citotoxina hemolisina, 

codificada pelo gene hly. Esse fator de virulência é responsável por formar poros na 

membrana de diversas células do hospedeiro, como eritrócitos, causando morte 

celular (Coggan et al., 2008). Mesmo sendo um fator de virulência uropatogênico, o 

hly já foi detectado em cadelas com piometra, mostrando que as estirpes de E. coli 

associadas à piometra canina podem ser semelhantes às estirpes associadas a 

infecções do trato urinário e podem desempenhar papéis importantes na 

patogênese da piometra (Chen et al., 2003; Siqueira et al., 2008). Apesar da 

possibilidade levantada, o número baixo de animais no estudo não conferiu força 

estatística para comprovar que E. coli hemolítica como agente patológico da 

piometra induza um quadro clínico mais severo. Dessa forma, mais estudos são 

necessários para comprovar tal influência. 

 

5. CONCLUSÃO  

            De acordo com os resultados obtidos, observou-se a presença de 

inflamação sistêmica e de alteração na concentração dos antioxidantes nas cadelas 

com piometra, bem como sua conseguinte resolução no decorrer do período pós-

operatório. Os biomarcadores FRAP, Tiol, CRP e Hp se mostraram os mais 
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promissores para a rotina clínica, podendo ser úteis para auxiliar no momento do 

diagnóstico. Destes, se destacam CRP e FRAP por serem úteis também na 

monitoração do tratamento e resolução do caso.  
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Anexo – Dados referentes ao grupo piometra em M1 

 

 

Animal 
Idade 
(anos) 

Agente etiológico 
Leucócito 

10³/µl 
CUPRAC 

(mmol/L) 
FRAP 

(mmol/L) 
TEAC 

(mmol/L) 
Tiol 

(µmol/L) 
AOPP 

(µmol/L) 
Hp  

(g/l) 
CRP 

(µg/ml) 

1 10 Escherichia coli 62,75 0,347 0,432 0,408 23,8 385,0 4,9 11,7 

2 6 Escherichia coli 13,9 0,331 0,337 0,375 27,0 322,8 4,7 94 

3 9 Escherichia coli 10,5 0,426 0,434 0,399 40,9 336,1 3,0 102 

4 9 Klebsiella pneumoniae 43,1 0,381 0,318 0,408 43,9 378,4 4,8 22,8 

5 6 Escherichia coli 14,5 0,433 0,376 0,417 34,0 237,1 4,5 107,2 

6 6 Escherichia coli hemolítica 44,1 0,471 0,645 0,499 14,9 218,2 4,7 113,7 

7 10 Streptococcus B hemolítico 11,7 0,397 0,546 0,503 27,6 698,4 4,6 97,7 
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