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CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICA E PERITONEAL DA PROTEÍNA DE 

FASE AGUDA HMGB1 EM BEZERROS PORTADORES OU NÃO DE 

HÉRNIAS UMBILICAIS 

 

RESUMO 

A HMGB1 pode atuar promovendo uma resposta inflamatória. Desta 

forma, os objetivos deste estudo foram quantificar sua concentração no plasma 

e no líquido peritoneal de bezerros com um processo crônico de hérnia 

umbilical, antes e após a herniorrafia, além de avaliar seu níveis durante 

paracenteses seriadas utilizadas como meio diagnóstico auxiliar para se avaliar 

a resposta inflamatória na cavidade abdominal. A presença de hérnia elevou os 

valores de HMGB1 no plasma e líquido e peritoneal. A herniorrafia não foi 

estímulo suficiente para aumentar as concentrações desta proteína no sangue. 

No entanto, no líquido peritoneal houve elevação dos níveis de HMGB1 em 7 a 

15 dias após a cirurgia, decorrente do processo inflamatório esperado 

estabelecido na cavidade abdominal no pós-operatório. A realização de 

paracenteses seriadas foi capaz de elevar a concentração da HMGB1 apenas 

no líquido peritoneal, demonstrando um processo inflamatório local discreto, 

cujos valores retornam aos basais após um intervalo maior entre uma punção e 

outra. Sendo assim, a presença de hérnia umbilical congênita em bezerros 

causa reação local e sistêmica alterando os valores de HMGB1 tanto no 

plasma quanto no líquido peritoneal, enquanto a herniorrafia e a paracenteses 

seriadas provocam alterações nas concentrações de HMGB1 tardiamente 

apenas no líquido peritoneal. 

 

 

Palavras-chave: bovinos, herniorrafia, inflamação, paracentese, proteína 

HMGB1. 

  



 

 

 

PLASMATIC AND PERITONEAL CONCENTRATION OF ACUTE PHASE 

PROTEIN HMGB1 IN CALVES WITH OR WITHOUT CONGENITAL 

UMBILICAL HERNIAS 

 

SUMMARY 

HMGB1 protein may act by promoting an inflammatory response. Thus, 

the goals of this study were to quantify plasma and peritoneal fluid 

concentrations of HMGB1 in calves with or without congenital umbilical hernia 

before and after surgery, as well as assess their levels during serial 

paracentesis used as an auxiliary diagnostic tool for assessing the inflammatory 

response in the abdominal cavity. The presence of a congenital umbilical hernia 

caused increased values of HMGB1 in plasma and peritoneal fluid. The 

herniorraphy was not a stimulus intense enough to increase the concentration 

of this protein in the peripheral blood. However, in the peritoneal fluid, HMGB1 

levels were increasead from 7 to 15 days after surgery, in response to the 

inflammatory process established in the abdominal cavity postoperatively. Serial 

paracentesis caused an increase of HMGB1 levels in the peritoneal fluid only, 

showing a mild inflammatory process, returning to baseline values after a longer 

interval between punctures. Thus, the presence of congenital umbilical hernias 

in calves cause local and systemic changes in HMGB1 levels both in plasma 

and in the peritoneal fluid while herniorraphy and serial paracentesis cause later 

changes in HMGB1 levels only in the peritoneal fluid. 

 

 

Keywords: cattle, herniorrhaphy, inflammation, paracentesis, HMGB1 protein 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

A hérnia umbilical é uma enfermidade observada em todas as raças de 

bovinos e acredita-se que esteja relacionada a fatores hereditários (MULLER et 

al., 1988; REBHUN, 1995) ou em associação com inflamação do umbigo (AL-

BADRANY, 2001; CHUANG et al., 2000; REBHUN, 1995; TRENT, 1987) 

representando de 8 a 30% dos defeitos congênitos encontrados em bovinos 

(BAHR; DISTL, 2005). Em alguns animais a hérnia pode desaparecer em até 

quatro dias, mas apenas aquelas que persistem após este período são 

consideradas hérnias umbilicais verdadeiras (ENZERINK et al., 2000).  

A onfaloflebite em bovinos está associada ao risco de aparecimento de 

hérnia umbilical durante os dois primeiros meses de vida (STEENHOLDT; 

HERNANDES, 2004). Dependendo do tamanho do anel herniário, o rúmen 

(KUMAR, 2001), o omento, o abomaso, intestino delgado (STEINMAN et al., 

2000), ou uma combinação destes podem se alojar no saco herniário. As 

hérnias de longa duração são mais prováveis de desenvolver aderências entre 

estas estruturas e o peritônio evertido. Encarceramento (FIELD, 1988, 

VOERMANS et al., 2004), estrangulamentos de alças (HYLTON; 

ROUSSEAUX, 1985; RIJKENHUIZEN; SICKMANN, 1995), podem ocorrer. 

Associadas a hérnia umbilical outras enfermidades congênitas podem 

aparecer, como por exemplo o úraco dilatado (PARRAH; BUCHOO, 2004).  

Vários parâmetros são úteis para especificar condições patológicas 

dentro da cavidade abdominal, mais precisamente, incluindo indicadores de 

processos inflamatórios (como o gradiente de albumina soro-ascite [SAAG], 

fibrinogênio, proteína C-reativa [CRP], D-dímero e citocinas, e indicadores de 

infecção bacteriana (glicose, bactérias e D-lactato) ou os danos celulares e 

isquémia (L-lactato, hemoglobina, D-dimer, fosfato inorgânico, e as enzimas 

lisossomais fosfatase alcalina [ALP], LDH e creatina quinase [CK]) (ACOSTA; 

BJORK, 2003; BERATIS et al., 2002; DELAURIER et al., 1994; GROSCHE et 
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al., 2006; GUNEL et al., 1998; GUPTA et al., 1995; HERWIG et al., 2002; VAN 

HOOGMOED et al., 1999). 

Há mais de 30 anos a proteína de alta mobilidade Box 1, anteriormente 

conhecida como anfoterina (BUSTIN, 2001), foi descoberta como uma proteína 

abundantemente nuclear, sendo altamente conservada entre as espécies 

(YOTOV; St-ARNAUD, 1992; WALKER et al., 1980). A HMGB1 presente em 

macrófagos/monócitos é importante na estimulação da liberação de várias 

quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias em monócitos (YANG et al.,2005), 

entre elas o TNF, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-6, IL-8, MIP-1α, MIP-1β 

(ANDERSSON et al., 2000); induz a expressão de moléculas de adesão 

(ICAM-1, VCAM-1) (FIUZA et al., 2003; TREUTIGER et al., 2003); ativa 

neutrófilos humanos para produção de citocinas pró-inflamatórias (PARK et al., 

2003); aumenta a permeabilidade em cultura de enterócitos através da via 

dependente de óxido nítrico (NO) (LI et al., 2003; SAPPINGTON et al., 2002); 

possui atividade imunoestimulante que induz a maturação de células 

dendríticas (MESSMER et al., 2004); atua como um forte agente quimiotático 

para células do músculo liso implicando a patologias em doenças vasculares 

(DEGRYSE et al., 2001; DEGRYSE et al., 2003). 

Também participa da resposta inflamatória em diversos órgãos, entre 

eles o cérebro, induzindo febre, anorexia, apetite seletivo, perda de peso pela 

expressão de citocinas (TNF, IL-1 e IL-6) neste órgão (AGNELLO et al., 2002; 

O’CONNOR et al., 2003); lesão aguda pulmonar aumentando os níveis de TNF, 

IL-1β e MIP-2, além de edema e acúmulo de neutrófilos (ABRAHAM et al., 

2000; LUTZ; STETKIEWIG, 2004; UENO et al., 2004); no intestino causa 

disfunção da barreira e translocação de bactérias (SAPPINGTON et al., 2002); 

induz artrite e inflamação nas articulações em humanos (KOKKOLA et al., 

2002; PALMBLAD et al., 2007; PULLERITS et al., 2003; TANIGUCHI et al., 

2003; WITTEMANN et al., 1990) e em equinos (LEY et al., 2009); na glândula 

mamária em bovinos está correlacionada à severidade dos processos de 

mastite (FURUKAWA et al., 2011); arritmias em humanos, entre outras 

atividades (YANG et al., 2005).  
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O efeito biológico da HMGB-1 extracelular envolve o receptor para 

produtos finais da glicosilação (RAGE) para ativar vias de sinalização pró-

inflamatória (KOKKOLA et al., 2005). Durante condições sépticas, os níveis de 

HMGB1 estão elevados tanto em seres humanos e em animais (YANG et al., 

2004; WANG et al., 1999). O acúmulo de HMGB1 na circulação sistêmica 

ocorre muito mais tardiamente em relação aqueles considerados classicamente 

os primeiros mediadores pró-inflamatórios como o TNF-e IL-1 (ITO et al., 2008; 

WANG et al., 1999; WANG et al., 2001).  

A avaliação seriada do líquido peritoneal é um indicador útil na avaliação 

da resposta da peritonite e do trauma abdominal ao tratamento clínico 

(DYSON, 1983; NAZIFI et al., 2000). Caso alterações ou complicações se 

desenvolvam durante o período pós-operatório (ANDERSON et al., 1993), a 

determinação dos parâmetros normais do líquido peritoneal no período pós-

operatório seriam extremamente importantes para a subsequente interpretação 

destes dados (ANDERSON et al., 1994; PEIRÓ et al., 2009).  

Contudo, dados das concentrações da proteína de fase aguda HMGB1, 

no plasma e no líquido peritoneal de bezerros jovens nas condições de com ou 

sem hérnia umbilical não estão disponíveis.  
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

   2.1 HMGB1 

Em 1973 Goodwin detectou uma proteína de 30kDa co-purificada de 

núcleos com histomas na qual observou uma elevada mobilidade eletroforética 

em géis de poliacrilamida, chamando-as de HMG (High Mobility Group). A 

HMGB1, pertencente à esta família de proteínas nucleares de alta mobilidade, 

foi encontrada ancorada em membrana plasmática de neuritos em crescimento, 

sendo chamada de anfoterina, a qual após análises descobriu-se ser a HMGB1 

(MERENMIES et al., 1991; TAGUCHI et al., 2000). 

Existem três proteínas HMGB, com a identidade de aminoácidos de 80% 

entre elas, sendo todas compostas por dois domínios de bases ligantes de 

DNA e uma longa cauda terminal ácida COOH. HMGB1 é quase ubíquo 

(GUAZZI et al., 2003.) enquanto que as HMGB2 e HMGB3 são expressos 

durante a embriogênese e possuem um padrão de expressão muito restrito em 

adultos (PALUMBO et al., 2004; RONFANI et al., 2001; VACCARI et al., 1998).  

HMGB1 está entre as proteínas mais onipresentes, abundante e 

evolutivamente conservada em eucariotos (WANG et al., 2004), presente no 

núcleo de todas as células de mamíferos em que induz atividades estruturais e 

transcricionais sob condições fisiológicas (BONALDI et al., 2002; GOODWIN et 

al., 1977; LEE et al., 2012; TRAVERS, 2003). Por ser uma proteína altamente 

conservada, observa-se 100% de similaridade entre camundongos e ratos, e 

de 99% entre roedores e humanos (FERRARI et al., 1994; PAONESSA et al., 

1987; WANG et al., 2004; WEN et al., 1989), assim como em bovinos e 

humanos. 

Esta proteína altamente carregada contém um trecho de carga negativa 

(ácido aspártico e glutâmico) resíduo na região C-terminal e duas repetições 

internas de domínios de carga positiva ("HMG box" conhecido como "A box" e 

"B box") na N-terminal (LANDSMAN; BUSTIN, 1993; WANG et al., 2004) que 

funcionam de forma diferente quando isoladas, sendo o domínio “B box” 
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importante em muitas das propriedades pró-inflamatórias de HMGB1, incluindo 

a libertação de citocinas (LI et al., 2003; MESSMER et al., 2004), enquanto que 

o domínio “A box” compete com HMGB1 para os sítios de ligação que 

conduzem a atenuação da cascata inflamatória (KLUNE et al., 2008; YANG et 

al., 2004). Os complexos DNA-proteínas são formados pela ligação das 

proteínas reguladoras que se ligam no DNA na região do dobramento gerado 

pela ligação com o HMGB1 (BUSTIN, 1999).  

Por ser uma proteína cromossômica não-histona, a HMGB1 tem sido 

implicada em diversas funções celulares, entre elas na determinação de 

estrutura e estabilidade nucleossomal, e ligação de fatores de transcrição para 

sua sequência de DNA cognato (BUSTIN, 1999; WANG et al., 2004). Sua 

localização no núcleo e sua afinidade pelo DNA é regulada pela fosforilação e 

acetilação além de apresentar uma relação dinâmica com a cromatina, 

possuindo dessa forma um importante papel na arquitetura do DNA e 

regulação da transcrição (KLUNE et al., 2008). 

A HMGB1 não contem um sequência de sinal, o que a impossibilita de 

atravessar o retículo endoplasmático/sistema de Golgi (WANG et al., 2004). É 

liberada passivamente durante uma necrose celular de células nucleadas e por 

células vizinhas danificadas (KLUNE et al., 2008; SCAFFIDI et al., 2002), 

sendo liberada de forma ativa para o meio extracelular por meio de várias 

células que participam do processo inflamatório, entre elas 

macrófagos/monócitos ativados (ANDERSSON et al., 2000), células dentríticas 

(DUMITRIU et al., 2005) e células endoteliais (FIUZA et al., 2003).  

Durante a homeostase celular normal a relação dinâmica de HMGB1 

com o núcleo e o citoplasma favorece fortemente o núcleo. No entanto, a 

HMGB1 localiza-se nos lisossomos secretores quando hiperacetilada em 

resíduos de lisina e, em seguida, é liberada mediante estímulos de sinalização 

adequada (BONALDI et al., 2002; NICKEL, 2003). Quando ela não é acetilada, 

permanece localizada no núcleo e não é segregado ou libertado, como por 

exemplo, durante a apoptose (KLUNE et al., 2008; SCAFFIDI et al., 2002). 

Para as células sofrerem apoptose o processo de liberação de HMGB1 pode 
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depender do tipo de célula, dos estímulos, bem como o estágio do processo de 

morte. Alguns estudos indicaram que, com a apoptose, HMGB1 permanece 

intracelular e aumenta a sua adesão na cromatina, mostrando uma mobilidade 

nuclear diminuída, o que implica numa alteração estrutural da cromatina ou da 

HMGB1 para aumentar a ligação. Estudos subsequentes indicaram que pelo 

menos algumas células liberaram HMGB1 em apoptose tardia, uma fase 

denominada necrose secundário, quando as barreiras de permeabilidade se 

quebram (BELL et al., 2006; KAZAMA et al., 2008; PISETSKY et al., 2011). 

Tem sido demonstrado que a HMGB1 se liga a pelo menos cinco 

diferentes receptores de superfície expressos em células do sistema 

imunológico, isto é, o receptor de produtos finais com glicosilação avançada 

(RAGE) (KANG et al., 2010; RAUVALA; ROUHIAINEM, 2007; SPARVERO, et 

al., 2009), TLR-2 (YU et al., 2006), TLR-4 (MASSULLO et al., 2005; YU et al., 

2006), receptores de gatilho expressos em células mielóides-1 (EL MEZAYEN 

et al., 2007), e CD24 (CHEN et al., 2009). Após a interação elas ativam vias de 

sinalização MAPKs, NF-κB, e fosfatidilinositol 3 quinases/AKT, mediando as 

respostas de migração, ativação, proliferação e diferenciação celular (TANG et 

al., 2011), desencadeando a cascata inflamatória em suas múltiplas vias, entre 

elas a ativação de macrófagos e liberação de citocinas pro-inflamatórias, a 

ativação das células endoteliais e aumento da expressão de moléculas de 

adesão, o aumento da expressão de PAI-1 e tPA, que estão envolvidos na 

regulação da coagulação, e aumento da permeabilidade epitelial e tradução 

bacteriana no intestino, podendo resultar em uma respostas inflamatórias que 

possa causar danos teciduais e até mesmo a morte (YANG et al., 2005). 

Quando extracelular, funciona como um modulador modificando 

potenciais imunogênicos do DNA e potencialmente outros PAMPs e DAMPS 

além de citocinas. Curiosamente, os PAMPs e estímulos para secreção de 

HMGB1 de citocinas por macrófagos ocorre através de caminhos distintos 

(JIANG; PISETSKY, 2006). Enquanto o LPS regula a liberação do HMGB1 pela 

hiperacetilação, a secreção de TNFα é mediada através da fosforilação 

dirigindo-o para o citoplasma (KLUNE et al., 2008; YOUN; SHIN, 2006).  
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Endotoxinas, TNF-α e IFN-γ induzem a translocação nuclear e 

agregação de HMGB1 em vesículas citoplasmáticas. Estímulos pró-

inflamatórios induzem sua liberação por várias cascatas de sinalização 

convergem para a sua via secretora. Ativação celular através da 

endotoxina/CD14/TLR4 ativa vias de sinalização através da MAP quinase p38 

e ERK1/2, levando à ativação da transcrição das primeiras citocinas pró-

inflamatórias incluindo TNF e IL-1β (FENTON et a., 1987; TAPPING et al., 

2000). TNF também ativa a cascata de sinalização que convergem para MAP 

quinase e ERK1 / 2 WANG et al., 2004). IFN-γ ativa liberação do HMGB1 

através de uma JAK2/mecanismo STAT1-dependente (RENDON-MITCHELL et 

al., 2003). Outras citocinas pró-inflamatórias, como MIF proteína 1-β 

inflamatória de macrófagos (MIP-1β), e IL-6, não induzem liberação de 

HMGB1, sugerindo que a cascata de sinalização de seus receptores não 

ativam a via secretora de HMGB1 (CZURA et al., 2004; RENDON-MITCHELL 

et al., 2003).  

Enquanto os primeiros trabalhos sobre HMGB1 demonstraram o seu 

papel como um mediador tardio da sepse (WANG et al., 1999), mais 

recentemente, tem sido implicado como um sinal putativo de lesão envolvida na 

patogênese de várias condições inflamatórias não-infecciosas, tais como 

autoimunidade, câncer, trauma e choque hemorrágico, e lesão de isquemia-

reperfusão. Além disso, tem sido estudada em vários sistemas de órgãos 

incluindo fígado, coração, pâncreas, cérebro, ossos e rins, destacando em 

geral seus efeitos pró-inflamatórios, sugerindo sua participação na reparação e 

remodelação do tecido (KLUNE et al., 2008). 

Em equinos, a maioria dos estudos com HMGB1 realizados em doenças 

articulares onde observa-se a presença da citocina no citoplasma e extracelular 

em doenças articulares equina (LEY et al., 2009). Em fragmentos 

osteocondrais identifica-o como uma fonte de mediadores inflamatórios em 

osteoartrites de equinos pela observação da presença de IL-6 e HMGB1 

extracelular no fragmento (LEY et al., 2009). Ainda, a lesão osteocondral foi 

associado com um aumento significativo de HMGB1 na concentração de fluido 
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sinovial na região metarcarpofalangeal-metatarsofalangeal e carpal de cavalos, 

não sendo correlacionadas com os escores radiográficos ou artroscópicos.  

Aindam, indicam a HMGB1 como um importante biomarcador como ferramenta 

diagnóstico para várias articulações (BROWN et al., 2009). 

Em bovinos em 2011 foi reportado a existência da HMGB1 em leite 

originado do animal com mastite apresentando correlação positiva com a 

contagem das células somáticas, sugerindo mais estudos para avaliar a 

terapêutica realizada com anti-HMGB1 (FURUKAWA et al., 2011). 
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III OBJETIVOS 

 

 

 A finalidade deste estudo foi: 

  Determinar se as concentrações plasmáticas e peritoneais da proteína 

de fase aguda HMGB1 sofreram alteração em bezerros portadores de hérnias 

umbilicais antes e após a correção cirúrgica.  

 Determinar o comportamento dessa proteína frente a um 

procedimento cirúrgico de herniorrafia em bezerros com hérnia umbilical. 

 Determinar o comportamento dessa proteína frente ao procedimento 

de paracentese seriada em animais sadios. 

 Determinar em qual compartimento essa proteína reflete melhor e 

mais rapidamente as alterações inflamatórias, comparando-se com os valores 

obtidos em animais sadios. 

 Confirmar as condições clínicas e laboratoriais de ambos os grupos 

experimental e controle, realizando avaliação de frequências cardíacas e 

respiratórias e temperatura retal, além da determinação hematológica das 

hemácias, hematócrito, hemoglobina, leucócitos, linfócitos, monócitos e 

granulócitos, comparando os grupos. 
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IV MATERIAL E MÉTODO 

    

 

   4.1 Animais 

Dezoito bezerros, raça Holandesa, idade variando entre 3 e 12 meses, 

de ambos os sexos, foram divididos em 2 grupos: controle (animais sem 

alteração na região umbilical, n=10) e experimental (animais portadores de 

hérnias umbilicais, n=08). Todos os animais foram vermifugados com 

abamectina1 por via subcutânea, mantidos em pasto de tifton, receberam água 

ad libitum e concentrado (ração comercial). Animais lactentes receberam leite 

através de mamadeira. Os animais incluídos neste estudo foram avaliados 

clinicamente e somente bezerros com valores normais de hemograma foram 

incluídos neste estudo. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) local. 

 

   4.2 Delineamento experimental 

Os animais sadios e com hérnia umbilical foram encontrados em 6 

propriedade diferentes na região de Araçatuba. Os proprietários emprestavam 

os animais com hérnia e quando possível, animais sadios, sendo isentos de 

qualquer gasto. Foi realizado acompanhamento do peso, exame clínico geral e 

hemograma até o momento em que apresentassem normalidade quando era 

iniciado as colheitas. Todos os animais eram submetidos a exame clínico, 

sedação e colheita do sangue e do líquido peritoneal no período da manhã. 

Nos animais com hérnia as colheitas foram realizadas nos momentos 0, 

realizado imediatamente anterior à cirurgia, 1, 3, 5, 7 e 15 dias após a cirurgia 

(Figura 1). Estes momentos de colheita foram coincidentes para os animais do 

grupo controle (não portadores de hérnia umbilical) no entanto sem a 

realização do procedimento cirúrgico (Figura 2). 

 

                                                           
1
Agebendazol a 15%, Agener União, São Paulo, SP, Brasil. 
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FIGURA 1 – Esquema representando os momentos experimentais nos animais 
do grupo experimental (animais com hérnia umbilical – submetidos 
ao procedimento cirúrgico) 

 

 

FIGURA 2 – Esquema representando os momentos experimentais nos animais 
do grupo controle (animais sadios não submetidos ao procedimento 
cirúrgico) 

 

Apenas nos animais que passaram por procedimento cirúrgico (grupo 

experimental) foi realizado curativo diário com polivinil pirrolidona iodo, 

repelente e ducha, além de antibioticoterapia com oxitetraciclina de longa 

duração2 e retirada dos pontos com 10 dias de pós-operatório. As amostras de 

líquido peritoneal e de sangue foram colhidas em tubos contendo citrato de 

sódio. Imediatamente após as colheitas, estas amostras foram centrifugadas a 

10.000 rpm durante 5 minutos. O sobrenadante do líquido peritoneal e o 

plasma foram alicotados em tubos de polipropileno de 1,5 mL e congelados a -

80oC até o momento de quantificação da HMGB1 pelo ELISA. As amostras de 

                                                           
2
Terramicina LA 20%, Pfizer Ltda, Campinas, SP, Brasil. 
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sangue colhidas em EDTA foram homogeneizadas e utilizadas para realização 

de hemograma em um contador automático de células. 

 

   4.3 Amostras 

        4.3.1 Sangue 

O sangue foi colhido, em duplicata, em tubos a vácuo 3, contendo EDTA, 

para a realização do hemograma completo de cada animal por meio de um 

contador automático de células, e citrato de sódio para a análise da proteína 

HMGB1, nos momentos 0, 1, 3, 5, 7, e 15 dias conforme indicados 

anteriormente. 

  

        4.3.2 Líquido peritoneal 

O líquido peritoneal foi colhido de acordo com a técnica de Burton et al. 

(1997) e Peiró et al. (2009) e transferido para tubos contendo citrato de sódio2, 

a fim de se efetuar a quantificação da HMGB1. As colheitas ocorreram nos 

momentos 0, 1, 3, 5, 7 e 15 dias conforme descrito anteriormente.  

Brevemente, os bezerros foram sedados com diazepam 4 (0,05 mg/kg de 

peso vivo, IV) e xilazina 5 (0,05 mg/kg peso vivo, IM), e posicionados em 

decúbito lateral esquerdo com o membro pélvico direito abduzido dorsal e 

caudalmente. O pelo foi tricotomizado sobre uma área de aproximadamente 15 

cm de diâmetro dorsal e caudal ao umbigo. Os pelos também foram 

tricotomizado em uma área de aproximadamente 10 a 15 cm de diâmetro em 

um segundo ponto localizado no centro da região inguinal (10 cm caudal à 

cicatriz umbilical e 10 cm lateralmente em direção à região inguinal). A pele em 

ambos os locais foi preparada assepticamente com polivinil pirrolidona iodo6. 

No primeiro ponto para a realização da abdominocentese (oposto a cicatriz 

umbilical, 4 a 5 cm dorso-lateral a partir da linha branca) foi inserida uma 

agulha 14G x 5,9 cm penetrando inicialmente o subcutâneo e finalmente a 

                                                           
3
Vacutainer, BD, Plymouth, Reino Unido. 

4
Compaz, Cristália, Itapira, SP, Brasil.. 

5
Coopazine, Coopers, Cotia, SP, Brasil. 

6
Riodeíne tópico p.v.p.i. 10%, Rioquímica, São José do Rio Preto, SP, Brasil. 
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cavidade abdominal, em sentido caudal à cicatriz umbilical, mantendo a agulha 

paralela à parede abdominal para evitar perfuração de alças intestinais ou 

órgãos abdominais. Um cateter de poliestireno7 (30,4 cm de comprimento) foi 

passado pelo interior da agulha e uma seringa estéril de 20 mL foi acoplada ao 

cateter para permitir a aspiração do líquido peritoneal. O cateter foi movido 

delicadamente, em seu comprimento total e em todas as direções (dorsal, 

caudal ou ventralmente), enquanto o êmbolo for tracionado, dentro da cavidade 

abdominal para maximizar a colheita do líquido peritoneal. Quando a amostra 

no primeiro local foi de volume inadequado ou não permitiu a colheita do líquido 

peritoneal, foi realizada nova tentativa de colheita no centro da região inguinal, 

utilizando-se a mesma técnica descrita anteriormente. O líquido peritoneal foi 

transferido para tubos contendo citrato de sódio. As amostras foram 

centrifugadas à 10.000 rpm durante 5 minutos e transferidas para tubos de 

polipropileno (1,5 mL) sendo congeladas a -80 ºC até o momento da 

quantificação.  

 

        4.4 Procedimento Cirúrgico  

Os bezerros foram sedados com diazepam3 (0,05 mg/kg de peso vivo, 

IV) e xilazina4 (0,05 mg/kg peso vivo, IM), e posicionados em decúbito dorsal. 

O pelo foi tricotomizado sobre uma área de aproximadamente 15 cm de 

diâmetro dorsal e caudal ao umbigo. A pele e a parede abdominal próximas ao 

anel herniário foram infiltradas com lidocaína a 2%8. Após a assepsia da pele 

com polivinil pirrolidona iodo5, uma incisão fusiforme na base do umbigo foi 

realizada na pele e tecido subcutâneo com bisturi. A cavidade abdominal foi 

aberta através de uma incisão sobre a linha branca imediatamente cranial à 

base do saco herniário e a exploração da cavidade abdominal foi feita pela 

palpação digital cuidadosa para verificar possíveis aderências de órgãos 

abdominais ao anel ou ao saco herniário. Em seguida, procedeu-se a 

ressecção do saco herniário em toda a sua extensão com o auxílio de uma 

                                                           
7
I-Cath, Becton-Dickinson Ltd., Juiz de For a, MG, Brasil. 

8
Lidovet, Bravet Ltd., Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
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tesoura curva de Metzenbaum de pontas rombas. O anel herniário foi suturado 

no padrão sultan com fio inabsorvível de poliéster trançado com cobertura 

número 2 agulhado9. O tecido subcutâneo foi aproximado com fio absorvível de 

poliglactina 910 2-0 agulhado10 no padrão Cushing. Finalmente, a sutura de 

pele foi realizada com fio de náilon 2-0 agulhado10 no padrão Wolf 11.  

A antibioticoterapia foi realizada com oxitetraciclina de longa ação12 na 

dose de 10 mg/kg a cada 48 horas por via intramuscular, no total de 5 

aplicações. Os curativos foram realizados com gaze embebida em solução de 

iodo povidine5. Os pontos foram removidos no décimo dia do pós-operatório.  

 

        4.5 Avaliação clínica e laboratorial 

Antes de cada colheita foram aferidas as frequências cardíaca e 

respiratória, e temperatura retal. Os dados obtidos durante os exames clínico-

laboratoriais foram utilizados para assegurar que os animais de ambos os 

grupos apresentaram variações dos parâmetros analisados dentro do esperado 

para a idade e espécie em estudo. 

Após as colheitas as amostras de sangue colhidas em tubos contendo 

EDTA foram homogeneizadas até realização do hemograma em um contador 

automático de células, obtendo os valores de hemácias (x109/L), hematócrito 

(%), hemoglobina (g/dL), leucócitos (x109/L), linfócitos (x109/L), monócitos 

(x109/L) e granulócitos (x109/L). 

 

        4.6 Quantificação das concentrações de HMGB1 

As concentrações de HMGB1 foram quantificadas pelo teste ELISA 

sanduíche disponível comercialmente13 conforme descrito por Brown et al. 

(2009), seguindo-se as instruções de fabricante. Resumidamente, os poços da 

placa foram revestidos com um anticorpo policlonal humano para HMGB-1, 

                                                           
9
Ethibond Excel, Johnson & Johnson Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil. 

10
Vicryl II, Johnson & Johnson Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil. 

11
Mononylon, Jonson & Jonson Ltda.., São José dos Campos, SP, Brasil. 

12
Terramicina LA 20%, Pfizer Ltda, Campinas, SP, Brasil. 

13
kit ST 51011, IBL International, Toronto, ON, Canadá. 
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seguido da adição de 10μL de cada amostra/poço. Após a adição de anticorpo 

monoclonal anti-HMGB-1 e -2 ligado a uma peroxidase, ocorreu a formação de 

um complexo antígeno-anticorpo. Foi adicionado tetrametil benzidina para 

promover a reação colorimétrica. A leitura da placa foi realizada em leitor de 

ELISA a 450 nm. A coloração da reação foi proporcional à quantidade da 

HMGB-1 na amostra. O grau de correlação linear da curva foi de 0,99. A curva 

padrão realizada com a citocina recombinante apresentou sensibilidade mínima 

de 0,05 ng/ml. As amostras foram corridas em duplicatas. Furukawa et al. 

(2011) realizaram a quantificação das concentrações de HMGB1 em leite de 

vacas com mastite utilizando teste de ELISA semelhante. Foi realizado “blast” 

entre a HMGB1 de humanos com a de bovinos observando-se uma homologia 

de 99%, garantindo assim, a confiabilidade para utilização do kit de ELISA de 

humanos para amostras de bovinos. 

 

 

        4.7 Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância com medidas 

repetidas entre os momentos estudados (ANOVA). Para os dados da HMGB1 

no plasma foram utilizadas as medianas para análise não paramétrica, seguida 

do teste de Friedman para comparar os momentos em cada grupo e o teste de 

Mann-Whitney para se comparar grupos no mesmo momento. Os demais 

dados analisados por teste paramétrico, utilizando-se a diferenças entre as 

médias para comparações múltiplas entre os momentos dentro de cada grupo 

pelo teste de Dunn. Foi realizado análise de correlação entre as concentrações 

de HMGB1 no plasma e no líquido peritoneal, e desta proteína com as análises 

laboratoriais (hemoglobina, leucócitos, linfócitos, monócitos e granulócitos), 

utilizando-se a correlação de Sperman para HMGB1 no plasma, e correlação 

de Pearson para HMGB1 no líquido peritoneal. Foram considerados 

significativos valores com        p < 0,05. 
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V RESULTADOS 

 

 

A concentração plasmática da HMGB1 em animais com hérnia já se 

apresentou aumentada no momento inicial deste estudo quando comparada 

com o grupo controle. Após a cirurgia, não foram observadas alterações 

plasmáticas significativas para as concentrações desta proteína ao longo do 

tempo, nem entre os grupos estudados. Os animais do grupo controle não 

apresentaram alterações nas concentrações de HMGB1 no plasma ao longo do 

tempo        (Tabela 1).  

No grupo controle, as concentrações de HMGB1 no líquido peritoneal 

(Tabela 2) estiveram significativamente aumentadas nos dias 5 e 7 em 

comparação com o momento basal. Entretanto, os animais portadores de 

hérnias umbilicais apresentaram diminuição significativa nas concentrações de 

HMGB1 no líquido peritoneal nos dias 1, 3 e 5 após a cirurgia em relação ao 

momento basal. Comparando-se aos valores obtidos em animais do grupo 

controle, as concentrações de HMGB1 no líquido peritoneal de bezerros 

pertencentes ao grupo experimental foram significativamente mais elevadas no 

momento basal e 15 dias após a cirurgia (Tabela 2). Durante o estudo, os 

bezerros desenvolveram pequenas alterações na frequência cardíaca e na 

temperatura retal (Tabela 3). Os valores de frequência cardíaca estiveram 

significativamente elevados em bezerros do grupo experimental 24 horas após 

a cirurgia, enquanto nos animais do grupo controle a elevação da frequência 

cardíaca somente foi observada no dia 5 da avaliação clínica em relação ao 

momento basal. Ao se comparar os grupos, observou-se que a frequência 

cardíaca foi significativamente maior nos animais do grupo experimental 24 

horas após a realização da herniorrafia.  

Nenhuma alteração nos valores da frequência respiratória foi observada 

ao longo do tempo dentro de cada grupo ou entre os grupos avaliados          

(Tabela 3).  
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Elevações na temperatura retal foram observadas no 1º e 7º dia após a 

cirurgia em comparação ao momento basal no grupo experimental e em 

relação ao grupo controle nestes mesmos momentos (Tabela 3).  

Ao se avaliar o hemograma do grupo controle, observou-se que as taxas 

de hematócrito apresentaram uma diminuição significativa nos dias 5 e 15 em 

relação ao momento basal. Contudo, no grupo experimental, nenhuma 

diferença estatística foi detectada ao longo do tempo. Não houve diferença 

significativa nas taxas de hematócrito entre os grupos (Tabela 4).  

Nos animais do grupo controle, a contagem de hemácias diminuiu 

significativamente a partir do 5º até o 15º dia de avaliação; enquanto nos 

bezerros do grupo experimental, observou-se elevação significativa na 

contagem de hemácias no 15º dia após a cirurgia. Não foram observadas 

alterações significativas entre os valores de hemácias entre os grupos (Tabela 

4). 

As concentrações de hemoglobina nos bezerros do grupo controle 

diminuíram significativamente a partir do 5º dia até o 15º dia de avaliação. Nos 

bezerros do grupo experimental, observou-se que as taxas de hemoglobina 

não sofreram alteração ao longo do tempo em comparação com o momento 

basal. Contudo, as taxas de hemoglobina foram maiores no 15º dia em 

bezerros do grupo experimental em relação aos animais do grupo controle 

(Tabela 4).  

Nenhuma alteração na contagem de leucócitos, linfócitos, monócitos e 

granulócitos foi observada no grupo controle durante todo o período de 

experimentação (Tabela 5). Entretanto, aumentos significativos na contagem 

de linfócitos foram observados no 15º dia após a cirurgia nos animais do grupo 

experimental. Comparando-se aos valores basais, não se observou alterações 

nos valores de leucócitos, monócitos e granulócitos nos animais do grupo 

experimental ao longo do tempo.  

Quando se comparou os grupos, a contagem de leucócitos foi 

significativamente mais elevada nos dias 3, 7 e 15 após a cirurgia em animais 

do grupo experimental em relação ao controle (Tabela 5). Os valores de 
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monócitos e linfócitos aumentaram significativamente no 3º e 15º após a 

cirurgia, respectivamente em bezerros do grupo experimental (Tabela 5). 

Aumentos nos valores de granulócitos também foram observados no 3º e 7º 

dias após a cirurgia em bezerros do grupo experimental (Tabela 5). 

Não foi encontrado correlação significativa entre as concentrações 

plasmáticas de HMGB1 com as concentrações de HMGB1 no líquido 

peritoneal, tanto nos animais do grupo experimental quanto nos animais do 

grupo controle. Não houve correlação entre os valores das análises 

laboratoriais de hemoglobina, leucócitos, linfócitos, monócitos e granulócitos 

com as concentrações plasmáticas ou peritoneais de HMGB1, em nenhum dos 

momentos de avaliação em ambos os grupos. 
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Tabela 1 – Valores (mediana, mínimo e máximo) da concentração plasmática 
de HMGB1 (ng/mL) de bezerros submetidos à herniorrafia (Grupo 
experimental = E) e de bezerros normais (Grupo controle = C) 

HMGB 1 plasmática 

Momentos (dias) 

Grupo 0 1 3 5 7 15 

C 
0,06B 

(0,06-0,06) 

0,06 

(0,06-0,06) 

0,58 

(0,06-5,3) 

0,18 

(0,06-1,26) 

0,06 

(0,06-0,06) 

0,58 

(0,06-4,14) 

E 
0,65A 

(0,06-20,35) 

0,06 

(0,06-29,50) 

0,06 

(0,06-28,17) 

0,06 

0,06-7,34 

0,06 

(0,06-10,70) 

0,06 

(0,06-1,19) 

Ausência de letras minúsculas na linha indicam que não houve diferença ao longo do 
tempo (teste de Friedman, P< 0,05). 
Letras maiúsculas na coluna diferem entre si (teste de Mann Whitney, P < 0,05), sua 
ausência na coluna indica que não teve diferença entre os grupos. 
 
 
Tabela 2 – Valores (médias e desvio padrão) da concentração de HMGB1 

(ng/mL) no líquido peritoneal de bezerros submetidos à herniorrafia 
(Grupo experimental = E) e de bezerros normais (Grupo controle = 
C) 

 
HMGB 1 no líquido peritoneal 

Momentos (dias) 

Grupo 0 1 3 5 7 15 

C 
71,25 bB 84,33 b 81,89 b 169,75 a 144,06 a 93,46 bB 

± 64,89 ± 77,17 ± 61,41 ± 85,16 ± 76,53 ± 55,14 

E 
198,53aA 137,33cb 95,53c 129,68cb 155,56abc 173,85abA 

± 50,52 ±77.38 ± 66,58 ± 74,74 ± 46,50 ± 70,75 

Letras minúsculas na linha diferem entre si, sua ausência na linha indica que não 
houve diferença estatística ao longo do tempo (teste de Dunn, P< 0,05). 
Letras maiúsculas na coluna diferem entre si, sua ausência na coluna indica que não 
houve diferença estatística entre os grupos (teste de Dunn, P < 0,05). 
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Tabela 3 – Valores (médias e desvio padrão) das frequências cardíaca 
(batimentos/minuto) e respiratória (movimentos/minuto), e 
temperatura retal (ºC) de bezerros submetidos à herniorrafia 
(Grupo experimental) e de bezerros normais (Grupo controle). 

Variável Dia Grupo Controle Grupo Experimental 

Frequência Cardíaca 
(batimentos/minuto) 

0 62,20b ± 14,18 64,12cb ± 8,76 

1 65,40B ± 16,52 82,65aA ±13,62 

3 63,50 ± 11,93 71,50b ± 10,94 

5 68,90a ± 13,24 66,12cb ± 8,25 

7 66,90 ± 9,39 67,62cb ± 13,09 

15 66,40 ± 10,70 59,62c ± 9,41 

Frequência 
Respiratória 

(movimentos/minuto) 

0 34,60 ± 4,43 39,75 ± 10,83 

1 37,40 ± 13,74 40,00 ± 12,62 

3 33,50 ± 8,15 40,12 ± 11,59 

5 38,30 ± 11,18 38,87 ± 11,06 

7 37,00 ± 9,04 38,00 ± 12,56 

15 36,40 ± 9,79 40,50 ± 14,12 

Temperatura 
(ºC) 

 
 
 
 

0 38,32 ± 0,60 38,71± 0,28 

1 38,32 B ± 10,94 39,01 A ± 0,34 

3 38,30 ± 0,75 38,82 ± 0,35 

5 38,57 ± 0,57 38,97 ± 0,37 

7 38,46 B± 0,53 39,02 A ± 0,37 

15 38,50 ± 0,39 38,79 ± 0,41 

Letras minúsculas na linha diferem entre si, sua ausência na linha indica que não 
houve diferença estatística ao longo do tempo (teste de Dunn, P< 0,05). 
Letras maiúsculas na coluna diferem entre si, sua ausência na coluna indica que não 
houve diferença estatística entre os grupos (teste de Dunn, P < 0,05). 
 

  



34 

 

Tabela 4 – Valores (médias e desvio padrão) dos valores de hemácias (x109/L), 
hematócrito (%) e hemoglobina (g/dL) de bezerros submetidos à 
herniorrafia (Grupo experimental) e de bezerros normais (Grupo 
controle). 

Variável Dia Grupo Controle Grupo Experimental 

Hemácias 

(x109/L) 

0 7,71 ab ± 1,52 7,34 bc ± 1,90 

1 7,82 a ± 1,69 7,32 bc ± 1,86 

3 7,55 abc ± 1,76 6,94 bc ± 1,38 

5 6,82 cd ± 2,04 6,51 c ± 0,77 

7 6,92 bcd ± 2,59 7,72 ab ± 1,64 

15 6,43 d ± 2,45 8,21a ± 0,64 

Hematócrito 

(%) 

0 29,09 ab ± 4,13 27,07abc ± 5,78 

1 29,98 a ± 4,52 27,07 abc ± 5,39 

3 28,24 abc± 5,33 25,75bc ± 3,51 

5 25,53 cd ± 7,32 24,64c ± 2,23 

7 25,83 bcd ± 8,80 28,20ab ± 5,77 

15 24,55 d ± 6,67 28,96a ± 2,76 

Hemoglobina 

(g/dL ) 

 

 

 

 

0 8,88 a ± 1,34 8,57 ab ± 1,88 

1 9,19 a ± 1,61 8,61 ab ± 1,79 

3 8,69 ab ± 1,68 8,27 ab ± 1,24 

5 7,70 c ± 2,25 7,84 b ± 0,72 

7 7,81 bc ± 2,61 9,07 a ± 1,89 

15 7,46 cB ± 2,23 9,29 aA ± 0,68 

Letras minúsculas na linha diferem entre si, sua ausência na linha indica que não 
houve diferença estatística ao longo do tempo (teste de Dunn, P< 0,05). 
Letras maiúsculas na coluna diferem entre si, sua ausência na coluna indica que não 
houve diferença estatística entre os grupos (teste de Dunn, P < 0,05). 
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Tabela 5 – Valores (médias e desvio padrão) dos valores de leucócitos 
(x109/L), linfócitos (x109/L), monócitos (x109/L) e granulócitos 
(x109/L) de bezerros submetidos à herniorrafia (Grupo experimental) 
e de bezerros normais (Grupo controle). 

Variável Dia Grupo Controle Grupo Experimental 
Leucócitos 
(x109/L) 

0 6,83 ± 2,54 8,37 ab ± 2,92 

1 6,88 ± 3,37 10,63 ab ± 5,18 

3 6,53 B ± 2,09 9,74 abA ± 3,89 

5 7,96 ± 3,10 7,58 b ± 1,09 

7 7,87 B ± 2,50 11,41 aA ± 2,99 

15 6,95 B ± 2,91 11,12 aA ± 2,47 

Linfócitos  
(x109/L) 

0 2,34 ± 1,13 2,75 b ± 1,92 

1 2,23 B ± 0,71 4,11 bA ± 1,98 

3 2,45 ± 1,03 2,76 b ± 2,01 

5 2,34 ± 1,09 2,94 b ± 1,69 

7 3,03 ± 1,61 3,05 b ± 1,82 

15 2,09 B ± 1,21 5,40 aA ± 1,41 

Monócitos 
(x109/L) 
 
 
 
 

0 0,90 B ± 0,29 1,38 A ± 0,54 

1 0,92 ± 0,47 1,36 ± 0,61 

3 0,87 B ± 0,28 1,32 A ± 0,30 

5 1,07 ± 0,39 1,16 ± 0,40 

7 0,99 ± 0,38 1,27 ± 0,50 

15 0,91 ± 0,33 1,00 ± 0,55 

Granulócitos 
(x109/L) 
 
 
 
 

0 3,59 ± 2,18 4,92 ab ± 2,12 

1 3,72 ± 2,44 5,16 ab ± 2,92 

3 3,21 B ± 1,86 5,65 abA ± 2,58 

5 4,55 ± 2,82 4,34 b ± 0,99 

7 3,85 B ± 1,93 7,09 aA ± 1,87 

15 3,95 ± 2,30 4,72 b ± 2,38 

Letras minúsculas na linha diferem entre si, sua ausência na linha indica que não 
houve diferença estatística ao longo do tempo (teste de Dunn, P< 0,05). 
Letras maiúsculas na coluna diferem entre si, sua ausência na coluna indica que não 
houve diferença estatística entre os grupos (teste de Dunn, P < 0,05). 
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VI DISCUSSÃO 

 

 

Com base nos resultados obtidos, demonstrou-se que a presença de 

hérnias umbilicais congênitas provoca elevação nas concentrações da HMGB1 

no plasma e no líquido peritoneal. Após a cirurgia, houve uma diminuição nas 

concentrações de HMGB1 nos primeiros 5 dias do pós-operatório, tanto no 

sangue quanto no líquido peritoneal, indicando condições mínimas de 

inflamação provocadas pelo estímulo cirúrgico.  

A HMGB1 tem sido identificada como uma importante citocina pró-

inflamatória tardia mediadora de endotoxemia, sepse, artrite (WANG et al., 

2004), mastite em bovinos (LI et al., 2012; FURUKAWA et al., 2011), sinovites 

(KOKKOLA et al., 2002) entre outras. Em alguns casos, como os de choque 

séptico (WANG et al., 1999) e lesão pulmonar aguda (ABRAHAM et al., 2000) 

quando tratados com anti-HMGB1 a inflamação é diminuída. Furukawa et al. 

(2011) também sugere o uso de anti-HMGB1 como uma alternativa futura no 

tratamento de mastite em bovinos. Observou-se neste estudo que os animais 

portadores de hérnias umbilicais congênitas já possuíam as concentrações de 

HMGB1 elevadas tanto no sangue quanto no líquido peritoneal, demonstrando 

a existência de uma reação inflamatória na cavidade abdominal, apesar do 

leucograma apresentar-se dentro dos parâmetros considerados normais 

(SMITH, 2002). Após a realização da herniorrafia, a concentração dessa 

proteína diminuiu, indicando que a cirurgia provocou lesão celular mínima na 

parede abdominal. 

A intensidade de uma resposta inflamatória depende de inúmeros 

fatores, entre eles, a magnitude de danos teciduais, doenças, do tipo de 

cirurgia e da experiência do cirurgião, além do tipo de anestesia empregado 

(MANGANELLI et al., 2012; KUROSAWA; KATO, 2008; NI CHOILEAIN; 

REDMOND, 2006). Sendo assim, o aumento das concentrações séricas de 

HMGB1 pode também depender da liberação desta proteína a partir de células 

lesionadas em procedimentos cirúrgicos, bem como a partir de manipulação 
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intestinal provocando a translocação de endotoxina que, por sua vez, poderia 

induzir a liberação HMGB1 (KIM et al., 2009; LI et al., 2013; MANGARELLI et 

al., 2010). No entanto, durante a realização das herniorrafias não foi realizada 

manipulação excessiva de alças intestinais que pudessem causar, desta forma, 

lesão tecidual cirúrgica suficiente para elevar os níveis de HMGB1 nos 

momentos imediatos do pós-operatório, porém tardiamente apenas no líquido 

peritoneal. Portanto, a cirurgia resultou em uma resposta inflamatória leve 

como descrito anteriormente (PEIRÓ et al., 2009) e comprovado por análises 

hematológicas e bioquímicas tanto em líquido peritoneal quanto em plasma de 

bezerros portadores de hérnias umbilicais e bezerros normais. 

Ainda, a elevação das concentrações de HMGB1 no líquido peritoneal 

aos 7 e 15 dias após a cirurgia, indica que o processo cirúrgico pode aumentar 

a HMGB1 tardiamente assim como observado em cirurgias de laringe (LI et al., 

2012), demonstrando, dessa forma que esta proteína pode atuar como um 

disparador precoce ou tardio de moduladores da inflamação dependendo do 

estímulo (LI et al., 2012).  

Apesar da paracentese seriada causar estímulo inflamatório mínimo 

(PEIRÓ et al., 2009), não foi capaz de provocar alterações significativas em 

hemograma e em algumas variáveis do líquido peritoneal. Observou-se que a 

HMGB1 no líquido peritoneal dos animais sem hérnia elevaram-se entre 5 e 7 

dias depois do início das colheitas, retornando aos valores normais após um 

intervalo de 1 semana entre as mesmas. Em um estudo prévio (PEIRÓ et al., 

2009), observou-se que as concentrações de fibrinogênio também estavam 

aumentadas nestes mesmos momentos. Esses aumentos podem estar 

relacionados já que sabe-se que a HMGB1 aumenta a expressão de PAI-1 e 

tPA, atuando na regulação da fibrinólise (YANG et al., 2005). Desta forma, a 

HMGB1 comportou-se como uma proteína mediadora tardia de inflamação 

(WANG et al., 2004) indicando que paracenteses seriadas causam um 

processo inflamatório mínimo na cavidade abdominal como já descrito (PEIRÓ 

et al., 2009).  
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A HMGB1 também age recrutando células inflamatórias, contribuindo 

para a maturação de células dentríticas e a proliferação de células T ativadas 

(WALLE et al., 2011; ROUHIAINEN et al., 2007; TIAN et al., 2007), é capaz de 

ativar o receptor para RAGE através de um complexo de DNA HMGB1/CpG, 

além de induzir a secreção de citocinas e quimiocinas  pró-inflamatórias 

induzindo a sinalização de NF-κB via receptores Toll-like 2 e 4 (PARK et al., 

2004; PARK et al., 2006; VAN ZOELEN et al., 2009; WALLE et al., 2011). 

Dessa maneira, pode ligar-se a componentes microbianos e em substâncias 

endógenas liberadas a partir de um tecido lesionado para induzir e aumentar 

mediadores inflamatórios durante uma infecção (WALLE et al., 2011). No 

entanto, como a liberação de HMGB1 é dose e tempo dependente (WANG et 

al., 2004), o período compreendido para o estabelecimento de uma hérnia 

umbilical em bezerros e os transtornos circulatórios que sua presença provoca, 

são estímulos suficientes para alterar as concentrações de HMGB1 no sangue 

e no líquido peritoneal como observado no momento 0 das colheitas, enquanto 

que a paracentese seriada e o processo cirúrgico, por serem estímulos de curta 

duração com lesões mínimas, resultam em alterações apenas no líquido 

peritoneal, sem modificações em suas concentrações séricas evidentes, 

demonstrando a importância da realização de análise do líquido peritoneal para 

melhor interpretação de uma situação clínica.  

A fim de se avaliar clínica e laboratorialmente os animais sadios e com 

hérnia, foi realizada a avaliação clínica e laboratorial dos mesmos. Apesar de 

algumas alterações nos valores da frequência cardíaca, estes se mantiveram 

dentro dos valores de referência para a espécie (FEITOSA, 2008), exceto 24 

horas após a realização da herniorrafia, o que pode ter sido provocado por dor 

ou resultado da tensão na parede abdominal provocada pela cirurgia (PEIRÓ et 

al., 2009; SMITH, 2002). Embora a frequência respiratória tenha se mantido 

com valores pouco acima do intervalo de referência (FEITOSA, 2008) em todos 

os momentos, isto poderia estar relacionado ao estresse à manipulação no 

momento da realização do exame clínico.  
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As variações nos valores de temperatura retal entre os animais do grupo 

controle e o experimental no 1º e 7º dia podem estar relacionadas à liberação 

de IL-6 durante o processo cicatricial da incisão cirúrgica (AGNELLO et al., 

2002), além de já ser esperado uma variação diária de 1ºC na temperatura 

corpórea (PEIRÓ et al., 2009). Devido à realização de hemostasia durante a 

cirurgia e à utilização de antibioticoterapia no pós-operatório, a liberação de 

pirógenos endógenos foi mínima e insuficiente para provocar febre nestes 

animais (PEIRÓ et al., 2009), pois os valores observados para temperatura 

retal mantiveram-se dentro dos valores de referência (FEITOSA, 2008).  

Apesar de observadas alterações nas taxas de hematócrito, na 

contagem de hemácias e concentrações de hemoglobina, todos os parâmetros 

permaneceram dentro dos valores de referência para bezerros jovens (MONKE 

et al., 1998; SMITH, 2002) e foram semelhantes aos descritos anteriormente 

(PEIRÓ et al., 2009) para bezerros submetidos à herniorrafia e paracenteses 

seriadas.  

Os aumentos nas contagens de leucócitos, linfócitos, monócitos e 

granulócitos observados no sangue dos animais do grupo experimental 

demonstraram que a presença da hérnia umbilical causa uma discreta 

alteração hematológica variável durante o processo inflamatório instalado na 

cavidade abdominal (PEIRÓ et al., 2009), embora tenham permanecido dentro 

dos valores de referência para a espécie (ANDERSON et al., 1995; BURTON 

et al., 1997; MONKE et al., 1998; RINGS, 1995). 
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VII CONCLUSÃO 

 

 

Este é o primeiro estudo a determinar as concentrações plasmáticas e 

peritoneais da HMGB1 em bezerros normais ou portadores de hérnias 

umbilicais congênitas. Sendo assim:  

 Demonstrou-se que a presença de hérnia umbilical em bezerros 

causa reação local e sistêmica alterando os valores de HMGB1 tanto no 

plasma quanto no líquido peritoneal.  

 A herniorrafia é um procedimento cirúrgico que provoca lesão 

abdominal com um aumento nos valores de HMGB1 apenas local, no líquido 

peritoneal, e tardio, após 7 dias da cirurgia, sem alterações em seus valores 

plasmático.  

 A realização de paracenteses seriadas foi capaz de elevar a 

concentração da HMGB1 localmente, apenas no líquido peritoneal, 

demonstrando um processo inflamatório local discreto, cujos valores retornam 

aos basais após um intervalo maior entre uma punção e outra.  

 O líquido peritoneal demonstrou ser o compartimento no qual as 

alterações inflamatórias ocorrem mais rapidamente quando comparado com o 

plasma.  

 Os animais apresentaram-se sadios de acordo com os parâmetros 

clínicos e laboratoriais aferidos, sendo observado algumas pequenas 

alterações sem significado clínico, já que se apresentaram dentro dos valores 

de normalidade. 

  



41 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABRAHAM, E.; ARCAROLI, J.; CARMODY, A.; WANG, H.; TRACEY, K. J. 

HMG-1 as a mediator of acute lung injury. The Journal of Immunology, v.165, 

p.2950–2954, 2000. 

ACOSTA, S.; BJORK, M. Acute thrombo-embolic occlusion of the superior 

mesenteric artery: a prospective study in a well defined population. European 

Journal of Vascular and Endovascular Surgery, v.26, p.179-183, 2003. 

AGNELLO, D.; WANG, H.; YANG, H.; TRACEY, K. J.; GHEZZI, P. HMGB1, a 

DNA-binding protein with cytokine activity, induces brain TNF and IL-6 

production, and mediates anorexia and taste aversion. Cytokine, v.18, p.231–

236, 2002. 

AL-BADRANY, M.S. Clinical and surgical assessment of umbilical masses in 

calves. Journal Veteterinary Science, v.14, p.119-124, 2001. 

ANDERSON, D.E.; CONSTABLE, P.D.; ST.-JEAN, G.; HULL, B.L. Small-

intestinal volvulus in cattle: 35 cases (1967-1992). Journal American 

Veteterinary Medicine Association, v.155, p.1923-127, 1993. 

ANDERSON, D.E.; CORNWELL, D.; ANDERSON, L.S.; ST-JEAN, 

G.; DESROCHERS, A. Comparative analyses of peritoneal fluid from calves 

and adult cattle. American Journal of Veterinary Research, v.56, p.973–976, 

1995. 

ANDERSON, D.E.; CORNWELL, D.; ST-JEAN, G.; DESROCHERS, 

A.; ANDERSON, L.S. Comparison of peritoneal fluid analysis before and after 

exploratory celiotomy and omentopexy in cattle. American Journal Veterinary 

Research, v.55, p.1633-1637, 1994. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=St-Jean%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7887503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=St-Jean%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7887503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Desrochers%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7887503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cornwell%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7887503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=St-Jean%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7887503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Desrochers%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7887503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Desrochers%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7887503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anderson%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7887503


42 

 

ANDERSSON, U.; WANG, H.; PALMBLAD, K.; AVEBERGER, A.C.; BLOOM, 

O.; ERLANDSSON-HARRIS, H.; JANSON, A.; KOKKOLA, R.; ZHANG, M.; 

YANG, H.; TRACEY, K.J. HMG-1 stimulates proinflammatory cytokine synthesis 

in human monocytes. The Journal of Experimental Medicine, v.192, p.565–

570, 2000. 

BAHR, C.; DISTL, O. Frequency of congenital anomalies in cattle: results from 

the practice in comparison with literature. Deutsche Tierärztliche 

Wochenschrift, v.112, p.149-154, 2005. 

BELL, C.W.; JIANG, W.; REICH, C.F.; PISETSKY, D.S. The extracellular 

release of HMGB1 during apoptotic cell death. American Journal of 

Physiology, v.291, p.1318-1325, 2006. 

BERATIS, N. G.; GEORGIOU, G.; ELIOPOULOU, M. Increased activity of 

lysosomal enzymes in peritoneal fluid of bacterial peritonitis. Pediatrics, v.109, 

p.44, 2002. 

BONALDI, T.; LÄNGST, G.; STROHNER, R.; BECKER, P.B.; BIANCHI, M.E. 

The DNA chaperone HMGB1 facilitates ACF/CHRAC dependent nucleosome 

sliding. The EMBO Journal, v.21, p.6865-6873, 2002. 

BROWN, M.P.; TRUMBLE, T.N.; MERRITT, K.A. High-mobility group box 

chromosomal protein 1 as a potential inflammatory biomarker of joint injury in 

Thoroughbreds. American Journal Veterinary Research, v.70, p.1230 – 

c1235, 2009. 

BURTON, S.; LOFSTEDT, J.; WEBSTER, S.; MCCONKEY, S. Peritoneal fluid 

values and collection technique in young, normal calves. Vetererinary Clinical 

Pathology, v.26, p.38-44, 1997. 

http://jem.rupress.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15900680
http://vetline.de/zeitschriften/dtw/
http://vetline.de/zeitschriften/dtw/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lofstedt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12658612
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Webster%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12658612
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McConkey%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12658612


43 

 

BUSTIN, M. Regulation of DNA-dependent activities by the functional motifs of 

the high-mobility-group chromosomal proteins. Molecular and 

cellular Biology,v.19, p.5237–5246, 1999. 

BUSTIN, M. Revised nomenclature for high mobility group (HMG) chromosomal 

proteins. Trends in Biochemical Sciences,v.26, p.152–153, 2001. 

CHEN, G.Y.; TANG, J.; ZHENG, P.; LIU, Y. CD24 and Siglec-10 selectively 

repress tissue damage-induced immune responses. Science, v.323, p.1722–

1725, 2009. 

CHUANG, S.T., LIU, P.C., CHANG, L.T., CHUNG, C.F., FUNG, H.P., CHAN, 

P.W. Umbilical hernia and infection in calves. Taiwan Journal of Veterinary 

Medicine and Animal Husbandry, v.70, p.85-92, 2000. 

CZURA, C.J.; YANG, H.; AMELLA, C.A.; TRACEY, K.J. HMGB1 in the 

Immunology of Sepsis (Not Septic Shock) and Arthritis. Advances in 

Immunology, v.84, p.181-200, 2004. 

DEGRYSE, B.; DE VIRGILIO, M. The nuclear protein HMGB1, a new kind of 

chemokine? FEBS Letters, v.553, p.11–17, 2003. 

DEGRYSE, B.; BONALDI, T.; SCAFFIDI, P.; MULLER, S.; RESNATI, M.; 

SANVITO, F.; ARRIGONI, G.; BIANCHI, M. E. The high mobility group (HMG) 

boxes of the nuclear protein HMG1 induce chemotaxis and cytoskeleton 

reorganization in rat smooth muscle cells. The Journal of Cell Biology, v.152, 

p.1197–1206, 2001. 

DELAURIER, G. A.; IVEY, R. K.; JOHNSON, R. H. Peritoneal fluid lactic acid 

and diagnostic dilemmas in acute abdominal disease. American Journal of 

Surgery, v.167, p.302-305, 1994.  

http://mcb.asm.org/
http://mcb.asm.org/
http://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Chuang+ShihTe%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Liu+PanChen%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Chang+LiTian%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Chung+ChengFang%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Fung+HangPoung%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Chan+PengWen+%5BChan%2C+P.+W.+J.+%5D%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Chan+PengWen+%5BChan%2C+P.+W.+J.+%5D%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Taiwan+Journal+of+Veterinary+Medicine+and+Animal+Husbandry%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Taiwan+Journal+of+Veterinary+Medicine+and+Animal+Husbandry%22


44 

 

DUMITRIU, I.E.; BARUAH, P.; MANFREDI, A.A.; BIANCHI, M.E.; ROVERE-

QUERINI, P. HMGB1: guiding immunity from within. Trends in Immunology, 

v.26, p.381–387, 2005. 

DYSON, S. Review of 30 cases of peritonitis in the horse. Equine Veterinary, 

v.15, p.25-30, 1983. 

EL MEZAYEN, R.; EL GAZZAR, M.; SEEDS, M.C.; MCCALL, C.E.; DRESKIN, 

S.C.; NICOLLS, M.R. Endogenous signals released from necrotic cells augment 

inflammatory responses to bacterial endotoxin. Immunololy Letters, v.111, 

p.36–44, 2007. 

ENZERINK, E. VAN WEEREN, P.R.; VAN DER VELDEN, M. A. Closure of the 

abdominal wall at the umbilicus and the development of umbilical hernias in a 

group of foals from birth to 11 months of age. Veterinary Record, v.147, p.37-

39, 2000. 

FEITOSA, F.L.F. Semiologia veterinária: a arte do diagnóstico, 2 ed., São 

Paulo: Roca, 2008. p.77-102. 

FENTON, M. J.; CLARK, B. D.; COLLINS, K. L.; WEBB, A. C.; RICH, A.; 

AURON, P. E. Transcriptional regulation of the human prointerleukin 1 beta 

gene. The Journal of Immunology, v.138, p.3972–3979, 1987. 

FERRARI, S.; RONFANI, L.; CALOGERO, S.; BIANCHI, M.E. The mouse gene 

coding for high mobility group 1 protein (HMG1). The Journal of 

Biological Chemistry, v.269, p.28803–28808, 1994. 

FIELD, J.R. Umbilical hernia with abomasal incarceration in a calf. Journal 

American Veterinary Medicine Association, v.192, p.665-666, 1988. 

FIUZA, C.; BUSTIN, M.; TALWAR, S.; TROPEA, M.; GERSTENBERGER, E.; 

SHELHAMER, J.H.; SUFFREDINI, A.F. Inflammation-promoting activity of 

http://www.jbc.org/
http://www.jbc.org/


45 

 

HMGB1 on human microvascular endothelial cells. Blood, v.101, p.2652–2660, 

2003. 

FURUKAWA, Y.; HAYASHI, T.; MIZUTA, M.; EBARA, S.; KIKU, Y.; OZAWA, T.; 

MATSUBARA, T.; ITO, I.; KITAMURA, D.; MIZUTA, R. Increased concentration 

of high-mobility group box 1 protein in milk is related to the severity of bovine 

mastitis. Veterinary Research Communications, v.35, p.47-54, 2011. 

GOODWIN, G.H.; JOHNS, E.W. The isolation and purification of the high 

mobility group (HMG) nonhistone chromosomal proteins. Methods in Cell 

Biology, v.16, p.257-67, 1977.  

GOODWIN, G. H.; SANDERS, C.; JOHNS, E. W. A new group of chromatin-

associated proteins with a high content of acidic e basic amino acids. European 

Journal of Biochemistry, v.38, p.14-19, 1973. 

GROSCHE, A.; SCHR ODL, W.; SCHUSSER, G.F. Spezifische Parameter im 

Blut und Bauchpunktat zur Ermittlung des Schweregrades von intestinaler 

Ischamie bei Kolikpferden. Tierärztliche Praxis, v.34, p.387-396, 2006. 

GUAZZI, S.; A. STRANGIO, A.T. FRANZI, AND M.E. BIANCHI. HMGB1, an 

architectural chromatin protein and extracellular signalling factor, has a spatially 

and temporally restricted expression pattern in mouse brain. Gene Expression 

Patterns, v.3, p.29–33, 2003. 

GUNEL, E.; CAGLAYAN, O.; CAGLAYAN, F. Serum D-lactate levels as a 

predictor of intestinal ischemia-reperfusion injury. Pediatric Surgery 

International, v.14, p.59-61, 1998. 

GUPTA, R.; MISRA, S.P.; DWIVEDI, M.; MISRA, V.; KUMAR, S.; GUPTA, S.C. 

Diagnosing ascites: value of ascitic fluid total protein, albumin, cholesterol, their 

ratios, serum-ascites albumin and cholesterol gradient. Journal of 

Gastroenterology and Hepatology, v.10, p.295-299, 1995. 

http://link.springer.com/journal/11259
http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/0091679X
http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/0091679X


46 

 

HERWIG, R.; GLODNY, B.; KUHLE, C.; SCHL UTER, B.; BRINKMANN, O.A.; 

STRASSER, H.; SENNINGER, N.; WINDE, G. Early detection of peritonitis by 

peritoneal cytokine measurement. Diseases of the Colon and Rectum, v.45, 

p.514-521, 2002. 

HYLTON, W.E.; ROUSSEAUX, C.G. Intestinal strangulation associated with 

omphaloarteritis in a calf. Journal American Veterinary Mededicine 

Association, v.186, p.1099, 1985. 

ITO, T.; KAWAHARA, K.; OKAMOTO, K.; YAMADA, S.; YASUDA, M.; 

IMAIZUMI, H.; NAWA, Y.; MENG, X.; SHRESTHA, B.; HASHIGUCHI, T.; 

MARUYAMA, I. Proteolytic Cleavage of High Mobility Group Box 1 Protein by 

Thrombin–Thrombomodulin Complexes. Arteriosclerosis, Thrombosis, and 

Vascular Biology, v.28, p.1825-1830, 2008. 

JIANG, W.; PISETSKY, D.S. The role of IFN-alpha and nitric oxide in the 

release of HMGB1 by RAW 264.7 cells stimulated with polyinosinicpolycytidylic 

acid or lipopolysaccharide. The Journal of Immunology, v.177, p.3337–3343, 

2006. 

KANG, R.; TANG, D.; SCHAPIRO, N.E.; LIVESEY, K.M.; FARKAS, A.; 

LOUGHRAN, P.; BIERHAUS, A.; LOTZE, M.T.; ZEH, H.J. The receptor for 

advanced glycation end products (RAGE) sustains autophagy and limits 

apoptosis, promoting pancreatic tumor cell survival. Cell Death & 

Differentiation, v.17, p.666–676, 2010. 

KAZAMA, H.; RICCI, J.E.; HERDON, J.M.; HOPPE, G.; GREEN, D.R.; 

FERGUSON, T.A. Induction of immunological tolerance by apoptotic cells 

requires caspase-dependent oxidation of highmobility group box-1 protein. 

Immunity, v.29, p.21–32, 2008. 



47 

 

KIM, J.H.; KIM, S.J.; LEE, I.S.; LEE, M.S.; UEMATSU, S.; AKIRA, S.; OH, K.I. 

Bacterial endotoxin induces the release of High Mobility Group Box 1 via the 

IFN-beta signaling pathway. Journal Immunology, v.182, p.2458-2466, 2009. 

KLUNE, J.R.; DHUPAR, R.; CARDINAL, J.; BILLIAR, T.R.; TSUNG, A. HMGB1: 

endogenous danger signaling. Journal of Molecular Medicine, v.14, p.476-

484, 2008. 

KOKKOLA, R.; ANDERSSON, A.; MULLINS, G.; OSTBERG, T.; TREUTIGER, 

C.J.; ARNOLD, B.; NAWROTH, P.; ANDERSSON, U.; HARRIS, R.A.; HARRIS, 

H.E. RAGE is the major receptor for the proinflammatory activity of HMGB1 in 

rodent macrophages. Scandinavian Journal Immunology, v.61, p.1–9, 2005. 

KOKKOLA, R.; SUNDBERG, E.; ULFGREN, A.K.; PALMBLAD, K.; LI, 

J.; WANG, H.; ULLOA, L.; YANG, H.; YAN, X.J.; FURIE, R.; CHIORAZZI, 

N.; TRACEY, K.J.; ANDERSSON, U.; HARRIS, H.E. High mobility group box 

chromosomal protein 1: a novel proinflammatory mediator in synovitis. Arthritis 

& Rheumatism, v.46, p.2598–2603, 2002. 

KUMAR, R.V.S. Repair of umbilical hernia involving rumen in a cross-bred calf. 

Indian Journal of Veteterinary Surgery, v.22, p.134, 2001. 

KUROSAWA, S.; KATO, M. Anesthetics, immune cells, and immune 

responses. Journal Anesthesia, v.22, p.263–277, 2008. 

LANDSMAN, D.; BUSTIN, M. A signature for the HMG-1 box DNA binding  

proteins. Bioessays, v.15, p.539–546, 1993. 

LEE, J.J.; HSIAO, C.C.; YANG, I.H.; CHOU, M.H.; WU, C.L.; WEI, Y.C.; CHEN, 

C.G.; CHUANG, J.H. High-mobility group box 1 protein is implicated in 

advanced glycation end products–induced vascular endothelial growth factor A 

production in the rat retinal ganglion cell line RGC-5. Molecular Vision, v.18, 

p.838-850, 2012. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kokkola%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andersson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mullins%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ostberg%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Treutiger%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Treutiger%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arnold%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nawroth%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andersson%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harris%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harris%20HE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harris%20HE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15644117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kokkola%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sundberg%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ulfgren%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palmblad%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ulloa%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yan%20XJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Furie%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chiorazzi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chiorazzi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tracey%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andersson%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harris%20HE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12384917


48 

 

LEY, C.; EKMAN, S.; RONÉUS, B.; ELORANTA, M.L. Interleukin-6 and high 

mobility group box protein-1 in synovial membranes and osteochondral 

fragments in equine osteoarthritis.  Research in Veterinary Science, v.86, 

p.490-497, 2009. 

LI, G.; LIANG, X.; LOTZE, M.T. Frontiers in Immunology HMGB1: the central 

cytokine for all lymphoid cells. Frontiers in Immunology, v. 4, p.1-9, 2013. 

LI, J.H.; KOKKOLA, R.; TABIBZADEH, S.; YANG, R.; OCHANI, M.; QIANG, X.; 

HARRIS, H.E.; CZURA, C.J.; WANG, H.; ULLOA, L.; WANG, H.; WARREN, 

H.S.; MOLDAWER, L.L.; FINK, M.P.; ANDERSSON, U.; TRACEY, K.J.; YANG, 

H. Structural basis for the proinflammatory cytokine activity of high mobility 

group box 1. Molecular Medicine, v.9, p.37–45, 2003. 

LI, N.Y.K.; LEE BYUNG-JOO, M.D.; THIBEAULT, S.L. Temporal and Spatial 

Expression of High Mobility Group Box 1 in Surgically Injured Rat Vocal Folds. 

The Laryngoscope, v.122, p.364-369, 2012. 

LI, W.; WU, K.; ZHAO, E.; SHI, L.; LI, R.; ZHANG, P.; YIN, Y.; SHUAI, X.; 

WANG, G.; TAO, K. HMGB1  recruits  myeloid  derived  suppressor  cells  to         

promote peritoneal dissemination of colon cancer after resection. Biochemical 

and Biophysical Research Communications, v.436, p.156-161, 2013. 

LUTZ, W.; STETKIEWICZ, J. High mobility group box 1 protein as a late-acting 

mediator of acute lung inflammation. International Journal of Occupational 

and Environmental Health, v.17, p.245–254, 2004. 

MANGANELLI, V.; SIGNORE, M.; PCINI, I.; MISASI, R.; TELLAN, G.; 

GAROFALO, T.; LOCOCO, E.; CHIRLETTI, P.; SORICE, M.; DELOGU, G. 

Increased HMGB1 expression and release by mononuclear cells following 

surgical/anesthesia trauma. Critical care, v.14, p.197, 2010. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ley%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19041991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ekman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19041991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ron%C3%A9us%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19041991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eloranta%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19041991


49 

 

MASSULLO, P.; DRUHAN, L.J.; BUNNELL, B.A.; HUNTER, M.G.; ROBINSON, 

J.M.; MARSH, C.B.; AVALOS, B.R. Aberrant subcellular targeting of the G185R 

neutrophil elastase mutant associated with severe congenital neutropenia 

induces premature apoptosis of differentiating promyelocytes. Blood, v.105, 

p.3397–3404, 2005. 

MERENMIES, J.; PIHLASKARI, R.; LAITINEN, J.; WARTIOVAARA, J.; 

RAUVALA, H. 30-kDa heparin-binding protein of brain (amphoterin) involved in 

neurite outgrowth Amino acid sequence and localization in the filopodia of the 

advancing plasma membrane. Jounal Biolologi Chem. The Journal of 

Biological Chemistry, v.266, p.16722–16729, 1991. 

MESSMER, D.; YANG, H.; TELUSMA, G.; KNOLL, F.; LI, J.; MESSMER, B.; 

TRACEY, K. J.; CHIORAZZI, N. High mobility group box 1 (HMGB1) is an 

endogenous Th1 polarizing signal for dendritic cell maturation. The Journal 

Immunology, v.173, p.307–313, 2004. 

MONKE, D.R.; KOCIBA, G.J.; DEJARNETTE, M.; ANDERSON, D.E.; AYARS, 

W.H.JR. Reference values for selected hematologic and biochemical variables 

in Holstein bulls of various ages. American Journal of Veterinary Reseach, 

v.59, p.1386–1391, 1998. 

MULLER, W.; SCHLEGEL, F.; HAASE, H.; HAASE, G. Congenital umbilical 

hernia in the calf (Zum angeborenen Nabelbruch beim Kalb). Monatshefte fur 

Veterinarmedizin, v.43, p.161-163, 1988. 

NAZIFI, S.; DEHGHANI, S.; BARZEGAR, M.R. Evaluation of cellular and 

biochemical parameters of blood and peritoneal fluid following enterectomy in 

the goat. Small Ruminant Research, v.37, p.65-71, 2000. 

NI CHOILEAIN, N.; REDMOND, H.P. Cell response to surgery. Archive of 

Surgery, v.141, p.1132-1140, 2006. 

http://www.jbc.org/
http://www.jbc.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anderson%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9829394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ayars%20WH%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9829394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ayars%20WH%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9829394


50 

 

NICKEL, W. The mystery of nonclassical protein secretion. A current view on 

cargo proteins and potential export routes. European Journal of 

Biochemistry.; v.270, p.2109–2119, 2003. 

O’CONNOR, K.A.; HANSEN, M.K.; RACHAL, P.C.; DEAK, M.M.; 

BIEDENKAPP, J.C.; MILLIGAN, E.D.; JOHNSON, J.D.; WANG, H.; MAIER, 

S.F.; TRACEY, K.J.; WATKINS, L.R. Further characterization of high mobility 

group box 1 (HMGB1) as a proinflammatory cytokine: central nervous system 

effects. Cytokine, v.24, p.254–265, 2003.  

PALMBLAD, K.; SUNDBERG, E.; DIEZ, M.; SÖDERLING, R.; AVEBERGER, 

A.C.; ANDERSSON, U.; ERLANDSSON HARRIS, H. Morphological 

characterization of intra-articular HMGB1 expression during the course of 

collagen-induced arthritis. Arthritis Research and Therapy, v.9, p.35, 2007. 

PALUMBO, R.; SAMPAOLESI, M.; MARCHIS, F.; TONLORENZI, R.; 

COLOMBETTI, S.; MONDINO, A.; COSSU, G.; BIANCHI, M.E. Extracellular 

HMGB1, a signal of tissue damage, induces mesoangioblast migration and 

proliferation. The Journal of Cell Biology, v.164, p.441–449, 2004. 

PAONESSA, G.; FRANK, R.; CORTESE, R. Nucleotide sequence of rat liver 

HMG1 cDNA. Nucleic Acids Research, v.15, p.9077, 1987. 

PARK, J.S.; SVETKAUSKAITE, D.; HE, Q.; KIM, J.Y.; STRASSHEIM, D.; 

ISHIZAKA, A.; ABRAHAM, E. Involvement of toll-like receptors 2 and 4 in 

cellular activation by high mobility groupbox 1 protein. The Journal of 

Biological Chemistry, v.279, p.7370-7377, 2004.  

PARK, J.S.; ARCAROLI, J.; YUM, H.K.; YANG, H.; WANG, H.; YANG, K.Y.; 

CHOE, K.H.; STRASSHEIM, D.; PITTS, T.M.; TRACEY, K.J.; ABRAHAM, E. 

Activation of gene expression in human neutrophils by high mobility group box 1 

protein. Cell Physiology: American Journal of Physiology, v.284, p.870–

879, 2003. 

http://ajpcell.physiology.org/


51 

 

PARK, J.S.; GAMBONI-ROBERTSON, F.; HE, Q.; SVETKAUSKAITE, D.; KIM, 

J.Y.; STRASSHEIM, D.; SOHN, J.W.; YAMADA, S.; MARUYAMA, 

I.; BANERJEE, A.; ISHIZAKA, A.; ABRAHAM, E. High mobility group box 1 

protein interacts with multiple Toll-like receptors. Cell Physiology: American 

Journal of Physiology, v.290, p.917-924, 2006. 

PARRAH, J.D.; BUCHOO, B.A. Congenital hypoplastic urinary bladder and 

umbilical hernia with dilated urachus in a male calf – A case report. Indian 

Veterinary Journal, v.81, p.1040-1041, 2004. 

PEIRÓ, J.R.; LUCATO, B.; MENDES, L.C.N, CIARLINI, P.C.; FEITOSA, F.L.F.; 

BONELLO, F.L.; MAEMURA, S.M.; SOARES, G.T.; SANTANA, A.E.; PERRI, 

S.H.V. Evaluation of cytologic and biochemical variables in blood, plasma, and 

peritoneal fluid from calves before and after umbilical herniorrhaphy. American 

Jounal of Veterinary Research, v.70, p.423-432, 2009. 

PISETSKY, D.S.; GAULEY, J.; ULLAL, A.J. HMGB1 and Microparticles as 

Mediators of the Immune Response to Cell Death. Antioxidants & Redox 

Signaling, v.15, p.2209-2219, 2011. 

PULLERITS, R.; JONSSON, I.M.; VERDRENGH, M.; BOKAREWA, M.; 

ANDERSSON, U.; ERLANDSSON-HARRIS, H.; TARKOWSKI, A. High mobility 

group box chromosomal protein 1, a DNA binding cytokine, induces arthritis. 

Arthritis & Rheumatism, v.48, p.1693–1700, 2003.  

RAUVALA, H.; ROUHIAINEN, A. RAGE as a receptor of HMGB1 (Amphoterin): 

roles in health and disease. Current Molecular Medicine, v.7, p.725–734, 

2007. 

REBHUN, W.C.; GUARD, C.; RICHARDS, C.M. Diseases of dairy cattle. 

Philadelphia: Lippincott, 1995, 530p. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Park%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gamboni-Robertson%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=He%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Svetkauskaite%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strassheim%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sohn%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamada%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maruyama%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maruyama%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Banerjee%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ishizaka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abraham%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16267105
http://ajpcell.physiology.org/
http://ajpcell.physiology.org/


52 

 

RENDON-MITCHELL, B.; OCHANI, M.; LI, J.; HAN, J.; WANG, H.; YANG, H.; 

SUSARLA, S.; CZURA, C.; MITCHELL, R. A.; CHEN, G.; SAMA, A. E.; 

TRACEY, K. J.; WANG, H. IFN-gamma induces high mobility group box 1 

protein release partly through a TNF-dependent mechanism. The Journal 

Immunology, v.170, p.3890–3897, 2003. 

RIJKENHUIZEN, A.B.; SICKMANN, H.G. Hernia umbilicalis incarcerata met 

enterocutane fistel bij het kalf. (Incarcerated umbilical hernia with 

enterocutaneous fistula in a calf). Tijdschr-Diergeneeskd, v.120, p.8-10, 1995. 

RINGS, D.M. Umbilical hernias, umbilical abscesses, and urachal fistulas. 

Surgical considerations. Veterinary Clinics of North America: Food Animal 

Practice, v.11, p.137–149, 1995. 

RONFANI, L.; M. FERRAGUTI, L. CROCI, C.E. OVITT, H.R. SCHÖLER, G.G. 

CONSALEZ, AND M.E. BIANCHI. Reduced fertility and spermatogenesis 

defects in mice lacking chromosomal protein Hmgb2. Development, v.128, 

p.1265–1273, 2001. 

ROUHIAINEN, A.; TUMOVA, S.; VALMU, L.; KALKKINEN, N.; RAUVALA, H. 

Pivotal advance: analysis of proinflammatory activity of highly purified 

eukaryotic recombinant HMGB1 (amphoterin). Journal of Leukocyte Biology, 

v.81, p.49-58, 2007. 

SAPPINGTON, P.L.; YANG, R.; YANG, H.; TRACEY, K.J.; DELUDE, R.L.; 

FINK, M.P. HMGB1 B box increases the permeability of Caco-2 enterocytic 

monolayers and impairs intestinal barrier function in mice. Gastroenterology, 

v.123, p.790–802, 2002. 

SCAFFIDI P.; MISTELI, T.; BIANCHI, M.E. Release of chromatin protein 

HMGB1 by necrotic cells triggers inflammation. Nature, v.418, p.191–195, 

2002. 

http://www.vetfood.theclinics.com/
http://www.vetfood.theclinics.com/
http://www.jleukbio.org/


53 

 

SMITH, B.P. Large animal internal medicine. 3rd. ed. St Louis: Mosby, 2002, 

p.1735. 

SPARVERO, L.J.; ASAFU-ADJEI, D.; KANG, R.; TANG, D.; AMIN, N.; IM, J.; 

RUTLEDGE, R.; LIN, B.; AMOSCATO, A.A.; ZEH, H.J.; LOTZE, M.T. RAGE 

(Receptor for Advanced Glycation Endproducts), RAGE ligands, and their role 

in cancer and inflammation. Journal of Translational Medicine, v.7, p.17, 

2009. 

STEENHOLDT, C.; HERNANDES, J. Risk factors for umbilical hernia in 

Holstein heifers during the first two months after birth. Journal American 

Veterinary Medicine Association, v.224, p.1487-1490, 2004. 

STEINMAN, A.; KELMER, G.; AVNI, G.; JOHNSTON, D.E. Omphalocele in a 

foal. Veterinary Record, v.146, p.341-343, 2000. 

TAGUCHI, A.; BLOOD, D.C.; DEL TORO, G.; CANET, A.; LEE, D.C.; QU, 

W.; TANJI, N.; LU, Y.; LALLA, E.; FU, C.; HOFMANN, MA.; KISLINGER, 

T.; INGRAM, M.; LU, A.; TANAKA, H.; HORI, O.; OGAWA, S.; STERN, 

D.M.; SCHMIDT, A.M. Blockade of RAGE-amphoterin signalling suppresses 

tumour growth and metastases. Nature,  v.18, p.354-360, 2000. 

TANG, D.; KANG, R.; ZEH, H.J.; LOTZE, M.T. High-Mobility Group Box 1, 

Oxidative Stress, and Disease. Antioxidants & Redox Signaling, v.14, 

p.1315-1335, 2011 

TANIGUCHI, N.; KAWAHARA, K.; YONE, K.; HASHIGUCHI, M.; GOTO, M. 

High mobility group box chromosomal protein 1 plays a role in the pathogenesis 

of rheumatoid arthritis as a novel cytokine. Arthritis & Rheumatism, v.48, 

p.971–981, 2003.  

TAPPING, R. I.; AKASHI, S.; MIYAKE, K.; GODOWSKI, P. J.; AND TOBIAS, P. 

S. Toll-like receptor 4, but not toll-like receptor 2, is a signaling receptor for 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taguchi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blood%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=del%20Toro%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Canet%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tanji%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lalla%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hofmann%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kislinger%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kislinger%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ingram%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tanaka%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hori%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ogawa%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stern%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stern%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmidt%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10830965


54 

 

Escherichia and Salmonella lipopolysaccharides. The Journal Immunology, 

v.165, p.5780–5787, 2000. 

TIAN, J.; AVALOS, A.M.; MAO, S.Y.; CHEN, B.; SENTHIL, K.; WU, 

H.; PARROCHE, P.; DRABIC, S.; GOLENBOCK, D.; SIROIS, C.; HUA, J.; AN, 

L.L.; AUDOLY, L.; LA ROSA, G.; BIERHAUS, A.; NAWORTH, P.; MARSHAK-

ROTHSTEIN, A.; CROW, M.K.; FITZGERALD, K.A.; LATZ, E.; KIENER, 

P.A.; COYLE, A.J. Toll-like receptor 9-dependent activation by DNA containing 

immune complexes is mediated by HMGB1 and RAGE. Nature Immunology, 

v.8, p.487-496, 2007. 

TRAVERS, A.A. Priming the nucleosome: a role for HMGB proteins? The 

EMBO Reports, v.4, p.131-136, 2003. 

TRENT, A.M. Surgical management of umbilical masses in calves. Bovine 

Practice, v.22, p.170-173, 1987. 

TREUTIGER, C.J.; MULLINS, G.E.; JOHANSSON, A.S.; ROUHIAINEN, A.; 

RAUVALA, H.M.; ERLANDSSON-HARRIS, H.; ANDERSSON, U.; YANG, H.; 

TRACEY, K.J.; ANDERSSON, J.; PALMBLAD, J.E. High mobility group 1 B-box 

mediates activation of human endothelium. Journal of Internal Medicine, 

v.254, p.375–385, 2003. 

UENO, H.; MATSUDA, T.; HASHIMOTO, S.; AMAYA, F.; KITAMURA, Y.; 

TANAKA, M.; KOBAYASHI, A.; MARUYAMA, I.; YAMADA, S.; HASEGAWA, N.; 

SOEJIMA, J.; KOH, H.; ISHIZAKA, A. Contributions of high mobility group box 

protein in experimental and clinical acute lung injury. American Journal of 

Respiratory and Critical Care Medicine, v.170, p.1310–1316, 2004. 

VACCARI, T.; M. BELTRAME, S. FERRARI, AND M.E. BIANCHI. Hmg4, a new 

member of the Hmg1/2 gene family. Genomics, v.49, p.247–252. 1998. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tian%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Avalos%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mao%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Senthil%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parroche%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Drabic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Golenbock%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sirois%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hua%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=An%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=An%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Audoly%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=La%20Rosa%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bierhaus%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Naworth%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marshak-Rothstein%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marshak-Rothstein%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crow%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fitzgerald%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Latz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kiener%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kiener%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coyle%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17417641


55 

 

VAN HOOGMOED, L.; RODGER, L.D.; SPIER, S.J.; GARDNER, I.A.; 

YARBROUGH, T.B.; SNYDER, J.R. Evaluation of peritoneal fluid pH, glucose 

concentration, and lactate dehydrogenase activity for detection of septic 

peritonitis in horses. Journal of the American Veterinary Medical 

Association, v.214, p.1032-1036, 1999. 

VAN ZOELEN, M.A.; YANG, H.; FLORQUIN, S.; MEIJERS, J.C.; AKIRA, S.; 

ARNOLD, B.; NAWROTH, P.P.; BIERHAUS, A.; TRACEY, K.J.; VAN DER 

POLL, T. Role of toll-like receptors 2 and 4, and the receptor for advanced 

glycation end products in high-mobility group box 1-induced inflammation in 

vivo. Shock, v.31, p.280-284, 2009. 

VOERMANS, M.; BUTLER, C.M.; VAN DER VELDEN, M.A.; SLOET VAN 

OLDRUITENBORGH-OOSTERBAAN, M.M. Inarcerated umbilical hernia in the 

horse: a case with a review of the literature. Tijdschr Diergeneeskd, v.129, 

p.142-149, 2004. 

WALKER, J.M.; GOODERHAM, K.; HASTINGS, J.R.; MAYES, E.; JOHNS, 

E.W. The primary structures of non-histone chromosomal proteins HMG 1 and 

2. FEBS Letters, v.122, p.264–270, 1980.  

WALLE, L.V.; KANNEGANTI, T.D.; LAMKANFI, M. HMGB1 release by 

inflammasomes. Virulence, v.2, p.162-165, 2011. 

WANG, H.; YANG, H.; TRACEY, K.J. Extracellular role of HMGB1 in 

inflammation and sepsis. Journal Internal of Medicine, v.255, p.320-331, 

2004. 

WANG, H.; YANG, H.; CZURA, C.J.; SAMA, A.E.; TRACEY, K.J. HMGB1 as a 

late mediator of lethal systemic inflammation. American Journal of 

Respiratory and Critical Care Medicine, v.164, p.1768-1773, 2001. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bierhaus%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19218854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tracey%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19218854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20der%20Poll%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19218854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20der%20Poll%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19218854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Butler%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15032035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20der%20Velden%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15032035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sloet%20van%20Oldruitenborgh-Oosterbaan%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15032035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sloet%20van%20Oldruitenborgh-Oosterbaan%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15032035


56 

 

WANG, H.; BLOOM, O.; ZHANG, M.; VISHNUBHAKAT, J.M.; OMBRELLINO, 

M.; CHE, J.; FRAZIER, A.; YANG, H.; IVANOVA, S.; BOROVIKOVA, L.; 

MANOGUE, K.R.; FAIST, E.; ABRAHAM, E.; ANDERSSON, J.; ANDERSSON, 

U.; MOLINA, P.E.; ABUMRAD, N.N.; SAMA, A.; TRACEY, K.J. HMG-1 as a late 

mediator of endotoxin lethality in mice. Science, v.285, p.248-251, 1999. 

WEIK, J.; MOORES, D. An unusual case of umbilical hernia rupture with 

evisceration. Journal of Pediatric Surgery, v.40, p.33-35, 2005. 

WEN, L.; HUANG, J.K.; JOHNSON, B.H.; REECK, G.R. A human placental 

cDNA clone that encodes nonhistone chromosomal protein HMG-1. Nucleic 

Acids Research, v.17, p.1197–1214, 1989. 

WITTEMANN, B.; NEUER, G.; MICHELS, H.; TRUCKENBRODT, H.; BAUTZ, 

F.A. Autoantibodies to nonhistone chromosomal proteins HMG-1 and HMG-2 in 

sera of patients with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism, 

v.33, p.1378–83, 1990. 

YANG, H.; WANG, H.; CZURA, C.J.; TRACEY, K.J. The cytokine activity of 

HMGB1. Journal of Leukocyte Biology, v.78, p.1–8, 2005. 

YANG, H.; OCHANI, M.; LI, J.; QIANG, X.; TANOVIC, M.; HARRIS, H.E.; 

SUSARLA, S.M.; ULLOA, L.; WANG, H.; DIRAIMO, R.; CZURA, C.J.; ROTH, 

J.; WARREN, H.S.; FINK, M.P.; FENTON, M.J.; ANDERSSON, U.; TRACEY, 

K.J. Reversing established sepsis with antagonists of endogenous high-mobility 

group box 1. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, v.101, p.296-301, 2004. 

YOTOV, W.V.; ST-ARNAUD, R. Nucleotide sequence of a mouse cDNA 

encoding the nonhistone chromosomal high mobility group protein-1 (HMG1). 

Nucleic Acids Research, v.20, p.3516, 1992.  

http://www.jpedsurg.org/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=proc%20natl%20acad%20sci%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2F&ei=US22Uc3pGci-0QGOq4HgCg&usg=AFQjCNF8L8b8kaHKmCj0CPzwGkSLYL9tsA&bvm=bv.47534661,d.dmQ


57 

 

YOUN, J.H.; SHIN, J.S. Nucleocytoplasmic shuttling of HMGB1 is regulated by 

phosphorylation that redirects it toward secretion. The Journal Immunology.; 

v.177, p.7889–7897, 2006. 

YU, M.; WANG, H.; DING, A.; GOLENBOCK, D.T.; LATZ, E.; CZURA, C.J.; 

FENTON, M.J.; TRACEY, K.J.; YANG, H. HMGB1 signals through toll-like 

receptor (TLR) 4 and TLR2. Shock, v.26, p.174–179, 2006. 

 


