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PFA, tendo sido isolada e caracterizada por Caspi et al. (1984). Esta proteína desenvolve
papel importante na proteção contra infecções, na prevenção de resposta auto-imune e na
regulação da resposta inflamatória (MURATA et al., 2004).
De acordo com Kajikawa et al. (1999) e Ceron et al. (2005), os métodos para
detecção da proteína C reativa na espécie felina permanecem escassos, já que se acredita que
tal proteína não esteja envolvida na resposta de fase aguda nesta espécie.
Kajikawa et al. (1999) estudaram as concentrações séricas de proteína C reativa em
felinos sadios e naqueles com inflamação induzida (pós cirúrgico), contudo não foram
observadas alterações significativas em tais concentrações entre os dois grupos (controle e
experimental), ao contrário do que já foi constatado em cães (MURATA et al., 2004; MERLO
et al., 2007), nos quais a proteína C reativa aumenta significativamente em várias doenças
infecciosas, inflamatórias e neoplásicas, estando este aumento relacionado diretamente com a
extensão e a atividade da doença.
Em dois estudos distintos, Merlo et al. (2007) e Nielsen et al. (2007) avaliaram a
PCR em cães com linfoma durante a quimioterapia e concluíram de maneira similar que há
um aumento significativo em suas concentrações no momento do diagnóstico, diminuição
durante o tratamento bem-sucedido dos pacientes, porém não ocorre novo aumento
relacionado à recidiva do linfoma.
Matijatko et al. (2007) constataram evidências de resposta de fase aguda em cães
naturalmente infectados por Babesia canis por meio da mensuração da proteína C reativa e
amilóide sérica A, e essas proteínas foram úteis para monitoração do tratamento.
Tecles et al. (2009) constataram que a resposta de fase aguda, avaliada pela
mensuração da PCR, ASA e haptoglobina, foi estimulada na cadela com neoplasia mamária
principalmente quando da presença de metástases, não se relacionando diretamente com o
câncer primário.
O impacto da quimioterapia sobre a resposta de fase aguda foi avaliado por Merlo
(2005), por meio da mensuração da amilóide sérica A e da proteína C reativa em cães
clinicamente sadios, e não foram observadas alterações significativas nos níveis séricos das
proteínas de fase aguda em dois grupos controles de cães sadios submetidos aos protocolos
quimioterápicos COP (ciclofosfamida, vincristina e prednisona) e VCM (vincristina,
ciclofosfamida e metotrexato) se comparados ao grupo controle de animais hígidos não
tratados, indicando que a quimioterapia por si só não induz à resposta de fase aguda.
Martinez-Subiela et al. (2004) avaliaram a influência da administração de
corticosteróide na produção das proteínas de fase aguda de cães e concluíram que a
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haptoglobina apresentou aumento significativo em suas concentrações, enquanto que a ASA,
PCR e ceruloplasmina não foram afetadas.
Ainda não está completamente esclarecido o real significado da resposta de fase
aguda em felinos com linfoma, principalmente no que tange a relacionar as PFA como
marcadores de remissão da doença, não estando definido o quanto elas estão aumentadas
quando do diagnóstico e se a melhora clínica do paciente felino com linfoma em tratamento
quimioterápico é acompanhada por uma progressiva diminuição em seus níveis séricos.
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2

OBJETIVOS

Considerando-se a importância dos linfomas na rotina de atendimento clínico de
felinos, a mensuração sérica das proteínas de fase aguda, notadamente a alfa-1 glicoproteína
ácida, amilóide sérica A e proteína C reativa, pode ser de grande valia para monitorar o
tratamento.
Desta forma, os objetivos do presente estudo foram:

a) avaliar o perfil eletroforético de felinos com linfoma pela técnica de acetato de
celulose

b) determinar as concentrações séricas das proteínas de fase aguda amilóide sérica
A, α1-glicoproteína ácida e proteína C reativa em felinos com linfoma, no diagnóstico e
durante 12 semanas de quimioterapia antineoplásica;
c) verificar se as PFA podem atuar como indicadores de remissão da doença.
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Após descongelamento das amostras em temperatura ambiente, as mesmas foram
aplicadas em fitas de acetato celulose sob um suporte (após imergir as tiras em solução tampão a
10%, para preencher todos os poros da fita com a solução tampão, durante 10 minutos e enxutas
com papel filtro) e realizou-se a corrida eletroforética em cuba específica para eletroforese (cuba
horizontal Biosystem® modelo 280) preenchida com solução tampão a 10% (tampão tris-veronal,
pH 8,8 e força iônica 0,05) durante 35 minutos, a 220mV (Figura 1). Cada fita de acetato de
celulose de 5,7 X 14 cm abrigava 8 amostras de soro. Desligou-se o aparelho, retiraram-se as
tiras, deixando o excesso de tampão escorrer, sem entrar em contato com a área da corrida. As
fitas foram colocadas em uma cuba plástica para coloração com corante Ponceau-S (ponceau-S a
0,5% em solução ácido tricloroacético a 5%) por 15 a 20 minutos (Figura 2).
Então, procedeu-se com a descoloração das tiras, lavando-as com água destilada e
ácido acético glacial a 5% de forma alternada (3 vezes de água e 2 vezes do ácido acético a 5%).
Na seqüência, adicionou-se metanol (álcool metílico - agente desidratante), deixando agir por 3
minutos, seguido da solução diafanizadora (metanol PA 42mL + ácido acético glacial 8 mL +
glicerina 0,3mL), durante mais 3 minutos. Decorrido esse tempo, as tiras foram estendidas em
uma placa de vidro liso, e levadas rapidamente para a estufa a 70°C, aguardando
aproximadamente 7 minutos para secar.
Depois de secas, após o resfriamento da placa, procedeu-se com a identificação das
fitas com caneta permanente, em área diferente da corrida eletroforética. Por fim, a leitura foi
realizada em densitômetro, para transformação da distribuição das manchas (Figura 3) em um
gráfico representativo (Figura 4) e posterior integração das áreas discriminadas, obtendo-se
resultados em porcentagem e em concentração.
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4.2 GRUPO EXPERIMENTAL

O grupo experimental foi composto por 16 animais com diagnóstico de linfoma
acompanhados durante 12 semanas de tratamento. No quadro 3 caracterizou-se os animais
conforme a idade, sexo, raça, forma anatômica da doença e a sorologia para FIV / FeLV.
Os quadros 4 e 5 demostram os valores relativos dos hemogramas e exames bioquímicos do
grupo experimental no momento do diagnóstico.
A idade média dos animais do grupo experimental foi de 9,3 ± 4,0 anos, com
predomínio de felinos machos (62,5% - 10/16) e sem raça definida (100% - 16/16). Dentre
estes, 12,5% (2/16) dos animais foram positivos para FeLV e 6,25 % (1/16) positivos para
FIV.
Com relação à forma anatômica do linfoma, a mais frequente foi a alimentar,
representando 68,75% (11/16), seguido pelas renal (12,5% - 2/16), mediastinal (6,25% 1/16), multicêntrica (6,25% - 1/16) e extra-nodal (6,25% - 1/16).
Quadro 3 – Caracterização do grupo experimental segundo a raça, sexo, idade, forma
anatômica, e sorologia para FIV/FeLV - São Paulo - 2012

Animal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Raça
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD

Sexo
fêmea
fêmea
macho
macho
macho
macho
macho
fêmea
macho
fêmea
fêmea
macho
macho
macho
macho
fêmea

Idade
14 anos
13 anos
9 anos
10 anos
5 anos
9 anos
8 anos
9 anos
5 anos
13 anos
7 anos
2 anos
10 anos
16 anos
2 anos
7 anos

Forma Anatômica
alimentar
alimentar
alimentar
alimentar
multicêntrica
alimentar
alimentar
alimentar
renal
alimentar
extra-nodal
mediastinal
alimentar
alimentar
renal
alimentar

FIV
positivo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo

FeLV
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
positivo
negativo
negativo
positivo
negativo
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Figura 16 - Representação dos valores da média e do desvio padrão de albumina sérica
do grupo experimental no momento do diagnóstico, na 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª e
12ª semana de tratamento (p=0,8944) - São Paulo - 2012

3
3
2
Albumina sérica
2
(em g/dL)
1
1
0

Diagn.

2ª s.

4ª s.

6ª s.

8ª s.

10ª s.

12ª s.

Média

2,822

2,933

2,904

2,749

2,773

2,843

2,710

Desvio padrão

0,700

0,434

0,506

0,467

0,566

0,506

0,494

Figura 17 – Representação dos valores da média e do desvio padrão de proteína
total do grupo controle e grupo experimental no momento do
diagnóstico (p=0,4261) - São Paulo - 2012

8
7
6
5
Proteína total
4
(em g/dL)
3
2
1
0

Controle

Diagnóstico

Média

7,226

7,602

Desvio padrão

0,516

1,319

63

Figura 20 - Representação dos valores da média e do desvio padrão de globulinas
do grupo experimental no momento do diagnóstico, na 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª
e 12ª semana de tratamento (p=0,6015) - São Paulo - 2012
5
4

Globulinas (em
g/dL)

3
2
1
0

Diagn.

2ª s.

4ª s.

6ª s.

8ª s.

10ª s.

12ª s.

Média

4,780

4,618

4,501

4,543

4,405

4,296

4,501

Desvio padrão

0,734

0,663

0,592

0,627

0,768

0,663

0,852

Figura 21 – Representação dos valores da média e do desvio padrão da relação
albumina: globulinas do grupo controle e grupo experimental no
momento do diagnóstico (p<0,0001) - São Paulo - 2012

1
1
0
Relação
albumina:
0
globulinas (em
g/dL)
0
0
0

Controle

Diagnóstico

Média

0,411

0,592

Desvio padrão

0,045

0,121
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Figura 26 - Representação dos valores da média e do desvio padrão da fração α-2
globulinas do grupo experimental no momento do diagnóstico, na 2ª, 4ª,
6ª, 8ª, 10ª e 12ª semana de tratamento (p=0,3974) - São Paulo - 2012

1
1
1
1
Alfa-2 globulinas 1
(em g/dL)
0
0
0
0
0

Diagn.

2ª s.

4ª s.

6ª s.

8ª s.

10ª s.

12ª s.

Média

0,788

0,808

0,715

0,729

0,724

0,646

0,804

Desvio padrão

0,301

0,234

0,157

0,180

0,233

0,256

0,216

Figura 27 – Representação dos valores da média e do desvio padrão da fração β-1
globulinas do grupo controle e grupo experimental no momento do
diagnóstico (p=0,1613) - São Paulo - 2012

1
1
0
Beta-1
globulinas (em 0
g/dL)
0
0
0

Controle

Diagnóstico

Média

0,447

0,508

Desvio padrão

0,107

0,153
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Figura 43 - Representação dos valores da média e do desvio padrão da proteína C
reativa do grupo experimental no momento do diagnóstico, na 2ª, 4ª, 6ª,
8ª, 10ª e 12ª semana de tratamento (p=0,4510) - São Paulo - 2012

300
250
200
PCR (em ug/mL) 150
100
50
0

Diagn.

2ª s.

4ª s.

6ª s.

267,76 231,09 180,16 182,69

Média

Desvio padrão 167,44 158,56 104,03

95,99

8ª s.

10ª s.

12ª s.

202,01 184,68 188,01
180,54 105,42

86,14

Figura 44 - Representação dos valores da média e do desvio padrão da proteína C
reativa do grupo controle e experimental na 12ª semana de tratamento
(p=0,0011) - São Paulo - 2012
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5 DISCUSSÃO

As proteínas de fase aguda têm sido amplamente estudadas como biomarcadores de
remissão e recidiva em diversos processos neoplásicos, especialmente em medicina humana e
em cães. Em medicina felina há uma escassez com relação aos estudos no que tange a tal
associação.
Os achados epidemiológicos no presente estudo foram compatíveis com a
bibliografia (VAIL, 2007; OBERTHALER et al., 2008; PINTO, 2010) em relação ao linfoma,
que acometeu gatos de meia idade a idosos, não havendo uma franca predisposição sexual. A
idade média dos felinos neste estudo foi de 9,3 ± 4,0 anos, sendo este achado similar aos de
Côrrea et al. (2001), Tzannes et al. (2008) e Pinto (2010).
Com relação ao “status” retroviral, houve uma baixa frequência de animais
infectados com os vírus FeLV (2/16 – 12,5%) e FIV (1/16 – 6,25%). Estes achados foram
inferiores ao relatado por Pinto (2010), com uma frequência de 17% de FeLV positivos e 17%
FIV positivos, e aos de Oberthaler et al. (2008), que referiram 18% de animais FeLV
positivos. Essa variação deve-se em parte à não linearidade na ocorrência de retroviroses na
população de felinos, podendo variar de acordo com a região e também ao fato do grupo ora
estudado ter sido composto principalmente por felinos com mais de sete anos (12/16 – 75%),
nos quais as retroviroses, notadamente o FeLV, são detectadas com menor frequência.
Vail et al. (1998), em um estudo restropectivo com 145 gatos com linfoma, entre os
anos de 1988 a 1996, constataram prevalência de 25,5% de gatos FeLV, sendo a média de
idade de cinco anos, dados estes bastante superiores aos que encontramos. Essa diferença
provavelmente ocorreu devido ao período em que foi realizado tal estudo, quando a
prevalência de retroviroses era maior.
Os dois felinos FeLV positivos neste estudo eram gatos jovens, com 2 anos de idade,
apresentando as formas anatômicas mediastinal e renal, concordando com Couto (2000), que
relatou que a viremia em felinos com linfoma variava de acordo com a forma anatômica da
doença, mas de uma maneira geral, gatos jovens tendiam a ser FeLV positivos, enquanto que
os idosos FeLV negativos.
No presente estudo, a forma anatômica de maior ocorrência foi a alimentar,
representando 68,75% (11/16), achados estes similares aos referidos por Ettinger (2003), Vail
(2007) e Pinto (2010), representando atualmente a principal forma anatômica da doença. Em
contraste, Vail et al. (1998) descreveram a ocorrência da forma alimentar em 34,7% dos
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casos, contudo esse estudo citado foi realizado em um período em que havia maior associação
do linfoma com retroviroses e portanto, maior número de casos de outras formas anatômicas
da doença.
As demais formas anatômicas de linfoma apresentaram-se com menor ocorrência,
sendo elas a extra-nodal (18,75% - 3/16), mediastinal (6,25% - 1/16) e multicêntrica (6,25% 1/16), contudo tal frequência pode ter sido influenciada pela amostragem.
Outro fator que pode ter influenciado este resultado foi a seleção dos animais, uma
vez que foram excluídos gatos que receberam tratamento antineoplásico prévio,
glicocorticóides ou que apresentassem comorbidades, além de que só permaneceram no grupo
experimental felinos que completaram os três meses de acompanhamento do tratamento e,
sabidamente, outras formas anatômicas do linfoma tendem a ter uma baixa resposta
terapêutica, resultando em sobrevida menor e conseqüente exclusão do grupo de estudo.
A eletroforese de proteínas séricas é o método de escolha para uma separação
analítica de proteínas (ECKERSALL, 2008), sendo recomendada principalmente quando da
detecção de hiperglobulinemia (THOMAS, 2000). Na análise estatística deste estudo
verificou-se diferença significativa nos níveis de globulinas entre os grupos controle e linfoma
no momento do diagnóstico, sendo a média de globulinas superior aos valores de referência
descritos por Kaneko (2008). Uma vez que as globulinas totais representam, em parte, as
PFA, justificam-se elevações inespecíficas em suas concentrações séricas, como parte da
resposta de fase aguda.
No tocante à relação albumina: globulinas também houve diferença significativa
entre os grupos controle e linfoma no momento do diagnóstico, contudo, devido à ampla faixa
de normalidade (0,45 – 1,19) descrita na bibliografia (ECERKSALL, 2008), a variação
ocorreu dentro dos valores de referência, sendo esta diferença realmente esperada, já que
durante a resposta de fase aguda, ocorre diminuição nos níveis séricos de albumina uma vez
que parte dos substratos são utilizados para produção das PFA positivas, ocasionando
aumento

dos

níveis

de

globulinas

totais

e

consequente

mudança

na

relação

albumina:globulinas.
Outra alteração encontrada nos grupos estudados, no que tange ao perfil
eletroforético, foi um aumento significativo na fração α-2 globulinas, quando se comparou o
grupo controle e linfomas no momento do diagnóstico. Tal alteração difere dos achados de
Gerou-Ferriani et al. (2011), que também avaliaram a eletroforese de gatos com linfoma no
momento do diagnóstico por meio da técnica de gel de agarose e observaram aumento
somente na fração β-2 globulinas. Esta diferença pode estar relacionada ao fato da técnica de
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eletroforese utilizada neste estudo ter sido a de acetato de celulose. Giordano e Paltrinieri
(2010), compararam as duas técnicas e observaram diferenças significativas na maior parte
das frações protéicas, o que foi explicado pelo fato de tratar-se de técnicas de separação
inespecífica de proteínas, podendo ocorrer migrações em diferentes regiões, de acordo com a
sensibilidade de cada uma delas.
Quanto às concentrações séricas de albumina, neste estudo constatou-se diminuição
em apenas um caso no momento do diagnóstico (6,25%), não havendo diferença
estatisticamente significativa entre os grupos estudados, contradizendo os resultados de
Taylor et al. (2010), que encontraram hipoalbuminemia em 52,2% (71/136) dos gatos com
linfoma. Por sua vez, Gerou-Ferriani et al. (2011) constataram diferença estatisticamente
significativa nos níveis de albumina sérica no grupo de felinos com linfoma quando
comparado ao controle. No primeiro estudo citado, os autores utilizaram valores de referência
próprios, embasados na eletroforese de 77 gatos clinicamente normais, contudo, o menor
intervalo de referencia relatado por eles, diferiu significativamente do citado por Kaneko
(2008), influenciando diretamente na alta porcentagem de hipoalbuminemia do estudo,
enquanto no presente estudo, utilizou-se a referência clássica do referido autor. Em virtude do
intervalo de referência ser amplo, é esperado que, mesmo a albumina sendo uma PFA
negativa, ainda assim oscile em vários casos dentro da faixa de normalidade.
Com relação à fração gamaglobulinas, não se observou diferença estatisticamente
significante entre os grupos controle e linfoma no momento do diagnóstico, corroborando
dados de Gerou-Ferriani et al. (2011), que também não descreveram diferenças entre tais
grupos. Em contraste, Taylor et al. (2010) relataram gamopatia policlonal como um achado
comum no eletroforetograma de felinos com diversas enfermidades, sendo descrita em 59,6%
dos casos, estando principalmente relacionada a doenças infecciosas, inflamatórias e, em
menor grau, a neoplasias, enquanto que os achados de gamopatia monoclonal foram
incomuns, em cerca de 5% dos casos. Sabidamente, é raro gatos com linfoma apresentarem
gamopatias (VAIL; THAMM, 2005; GEROU-FERRIANI et al. 2011).
Os níveis séricos de GPA do grupo controle no presente estudo foram muito
próximos aos de Kajikawa et al. (1999), que obtiveram valores médios de 244,1µg/mL e aos
de Côrrea et al. (2001), com mediana de 220µg/mL, porém, bastante inferiores aos de Selting
et al. (2000), com valores médios de 501µg/mL. A metodologia empregada para determinação
de GPA nos estudos citados foi a mesma, imunodifusão radial simples.
Os achados de GPA no grupo experimental, no momento do diagnóstico,
apresentaram-se com diferença significativa, quando comparados ao grupo controle, em
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conformidade com os dados de Côrrea et al. (2001), que também avaliaram GPA em felinos
com linfoma. Gerou-Ferriani et al. (2011) também obtiveram diferença estatisticamente
significante entre tais grupos, com média e desvio padrão mais próximo ao que constatamos.
Este dado reforça a importância da GPA na resposta de fase aguda na espécie felina,
notadamente nos quadros de linfoma.
Em medicina humana, Kushner e Rzewnicki (1999) afirmaram que a GPA aumenta
geralmente cerca de duas a cinco vezes durante a resposta de fase aguda, diferindo do que
constatamos, com aumentos de até onze vezes quando comparado com a média do controle, e
à semelhança do relatado por Kajikawa et al. (1999) em felinos com inflamação induzida ou
hospitalizados com diferentes afecções, indicando uma expressiva resposta da GPA na
espécie felina.
Ogilvie et al. (1993), também apresentaram resultados similares aos que observados
neste estudo, quando avaliaram concentrações de GPA em algumas neoplasias malignas em
cães, como linfomas, sarcomas e carcinomas, sendo maior a média das concentrações de GPA
em cães com linfoma (748,7µg/mL) quando comparadas ao grupo controle (310,5µg/mL).
Hahn et al. (1999) obtiveram resultados bastante próximos aos supracitados, quando também
avaliaram GPA em cães com linfoma, mostrando, à semelhança dos felinos, a importância de
tal proteína na resposta de fase aguda na espécie canina.
Ao longo das semanas de tratamento pode-se observar uma diminuição gradativa nos
níveis séricos de GPA, sendo significativa a partir da 4ª semana (p=0,0166) até a 12ª semana
(p=0,0032), contradizendo os resultados de Côrrea et al. (2001), que não constataram
diferenças significativas entre os grupos pré-indução (n=8), 1 semana pós-indução (n=8) e
remissão parcial (n=3) e total (n=3). Uma importante limitação citada neste estudo foi a
pequena amostragem, além de que, de acordo com o que se pode observar, a diminuição das
concentrações séricas de GPA é lenta, ao longo das semanas de tratamento, não sendo
esperadas alterações significativas após a 1ª semana, tampouco num grupo com remissão
parcial e “n” pouco expressivo, para concluir que a GPA não é um preditor de tempo livre de
doença em gatos com linfoma. Não há outros trabalhos que avaliem GPA em felinos com
linfoma durante o tratamento. Em medicina humana, Ganz et al. (1983) já descreviam que
dosagens seriadas de GPA poderiam ser úteis para monitorar vários tipos de neoplasias,
incluindo câncer de pulmão, colorretal e linfomas, a exemplo do que constatamos neste
estudo.
Ogilvie et al. (1993) e Hahn et al. (1999) obtiveram resultados similares aos que
observados aqui, em um estudo em cães com linfoma, com a média das concentrações séricas
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de GPA significativamente diminuídas quando da remissão completa, após tratamento com
cloridrato de doxorrubicina, se comparadas à média dos cães com linfoma não tratados,
indicando a GPA como marcador potencialmente útil para monitorar a resposta
quimioterápica.
Neste estudo, quando se comparou o grupo controle com a 12ª semana de
tratamento, não se constatou o retorno das concentrações séricas à normalidade, diferindo dos
achados de Hahn et al. (1999) em cães com linfoma. Uma explicação para este achado pode
estar relacionada ao tempo de evolução do quadro, sendo a diminuição lenta e gradativa,
podendo levar vários meses para que seus níveis séricos se normalizem.
Com relação à amilóide sérica A, a concentração média observada no grupo controle
foi muito próxima àquela relatada por Sasaki et al. (2001), porém, bem discrepante do
encontrado por Kajikawa et al. (1999), sendo ambos os estudos realizados com a técnica de
ELISA específica para a espécie felina. Merlo (2005) constatou concentrações séricas baixas
de ASA no grupo controle de cães, sendo uma constante os achados de níveis indetectáveis, a
exemplo do que também observou-se nos gatos. De forma geral, espera-se concentrações
baixas em animais clinicamente normais e, neste caso, observou-se que muitos animais
tinham níveis indetectáveis.
Quando se comparou o controle com o grupo experimental, houve diferença
significativa entre os grupos, contudo ASA variou de níveis indetectáveis a 18,8µg/mL, com
média de 3,13 µg/mL e um importante desvio padrão (5,15 µg/mL), de forma similar ao que
Sasaki et al. (2001) observaram em felinos com diferentes tipos de neoplasias.
Kushner e Rzewnicki (1999) descreveram que, em medicina humana, a ASA,
presente no soro sanguíneo em pequenas quantidades, pode apresentar expressivo aumento
em sua síntese após um estímulo, alcançando valores superiores a 1000 vezes os normais,
diferindo do que se observou na espécie felina, na qual a ASA apresentou no diagnóstico, em
alguns casos, aumentos variando de 25 a 60 vezes, quando comparada com a média do grupo
controle e vários animais não apresentaram níveis detectáveis.
Na análise do momento do diagnóstico em relação às semanas de tratamento do
grupo com linfoma, constatou-se uma diminuição gradativa nos níveis séricos de ASA
naqueles animais que apresentavam aumentos iniciais, sendo significativa a partir da 6ª
semana até a 12ª semana. No que tange ao monitoramento do tratamento de felinos com
linfoma, a bibliografia veterinária é escassa em termos de estudos desta PFA. Kajikawa et al.
(1999) refere que após uma lesão induzida com uma injeção de LPS intramuscular em felinos,
os níveis séricos de ASA aumentaram significativamente após 48 horas, declinando ao longo
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dos dias subsequentes até atingir novamente níveis de normalidade. Similarmente, observouse este mesmo comportamento no linfoma, sendo que 12ª semana de tratamento a média de
concentração de ASA voltou à normalidade, sem diferença estatística, quando comparada ao
grupo controle. Desta forma, ASA parece ter importância com indicador de remissão durante
o tratamento naqueles pacientes que apresentarem seus níveis elevados no momento do
diagnóstico, uma vez que, neste estudo, animais que tiveram concentrações menores que
1µg/mL, mantiveram-se praticamente do mesmo modo no decorrer da quimioterapia.
Merlo et al. (2008) também constataram resultados similares aos deste estudo
quando avaliaram cães com linfoma durante o tratamento quimioterápico. ASA esteve
significativamente elevada no diagnóstico, diminuindo ao longo das semanas, atingindo níveis
séricos próximos ao da normalidade quando a doença estava em remissão. Em cães, Matijatko
et al. (2007), ao estudar a resposta de fase aguda em animais naturalmente infectados por
Babesia canis, também constataram aumento significativo de ASA e de PCR no diagnóstico e
diminuição gradativa ao longo dos dias, voltando a níveis próximos do normal, sugerindo a
utilidade destas proteínas na monitoração da resposta ao tratamento nesta afecção.
Em medicina humana, ASA também tem sido investigada em pacientes com câncer.
Chan et al. (2007) relataram-na no câncer gástrico, como sendo um importante biomarcador
na monitoração do tratamento, uma vez que esteve elevada no pré-operatório, retornou aos
níveis normais após um mês da gastrectomia, mantendo-se assim até ocorrência de recidiva
do processo.
No presente estudo, quando se analisaram GPA e ASA entre as semanas de
tratamento, por meio do teste de comparações múltiplas de Tukey, não se observaram
diferenças estatisticamente significativas. A hipótese mais plausível para este resultado é de
que a queda nos níveis séricos destas proteínas, quando se atinge a remissão, tende a ser lenta
e gradativa ao longo das semanas do tratamento antineoplásico, sendo apenas estatisticamente
significativa quando comparadas com o momento do diagnóstico. Similarmente, Merlo (2005)
também não observou alterações significativas de ASA e PCR entre as primeiras semanas de
tratamento de cães com linfoma e sugeriu uma diminuição mais importante a partir da 4ª
semana do tratamento.
Com relação à PCR, quando se confrontou os valores séricos do grupo experimental
no momento do diagnóstico com o grupo controle, observou-se diferença significativa. Não
há dados em bibliografia veterinária sobre PCR em gatos com linfoma. Achados similares aos
deste estudo foram observados por Kajikawa et al. (1999), que avaliaram a resposta de fase
aguda em gatos hospitalizados com diferentes afecções e constataram aumentos significantes
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de PCR, ASA e GPA. A PCR aumentou significativamente, porém, em menor magnitude
quando comparada à ASA e GPA.
Kajikawa et al. (1999) também avaliaram gatos com inflamação induzida pela
aplicação intramuscular de LPS e de óleo turpentina e não constataram diferença significativa
nestes dois grupos com relação aos níveis de PCR antes e durante a monitoração pósaplicação, corroborando os resultados deste estudo em que evidenciou-se que, apesar de a
PCR tender a queda nas semanas subsequentes ao tratamento, não houve diferença
estatisticamente significativa. De fato, a PCR parece ser menos responsiva em estágios mais
iniciais dos processos inflamatórios.
Na espécie canina, de acordo com Merlo et al. (2007) e Nielsen et al. (2007),
diferentemente do que constatou-se em gatos, houve diminuição significativa dos níveis
séricos de PCR durante o tratamento quimioterápico do linfoma, sendo um indicador de
remissão de doença, contudo, quando da recidiva, não se alterou novamente. Sabidamente, a
PCR é a principal PFA na espécie canina (ECERKSALL, 2008), tendo sido isolada e
caracterizada nesta espécie por Caspi et al. (1984), estando envolvida na resposta a diferentes
doenças infecciosas, inflamatórias e neoplásicas, sendo um importante indicador da resposta
de fase aguda, útil durante o monitoramento do tratamento, seja como biomarcador de
resposta ou de progressão da doença, podendo fornecer dados prognósticos importantes.
Kushner e Rzewnicki (1999) descreveram que, em medicina humana, a PCR,
presente no soro sanguíneo em concentrações baixas, pode apresentar acentuado aumento em
sua síntese após um estímulo, alcançando valores superiores a 1000 vezes os normais, de
forma diferente ao que se observou na espécie felina, na qual a PCR aumentou entre duas a
cinco vezes, quando comparada com a média do grupo controle.
Na análise estatística de correlação entre as proteínas estudadas constatou-se
correlação positiva entre ASA e GPA no momento do diagnóstico, as quais representam as
duas principais PFA na espécie felina. Contudo, vale salientar a presença de valores
discrepantes, os quais podem ter influenciado na significância dos modelos lineares. Kajikawa
et al. (1999) constatou resultados semelhantes no grupo de felinos estudado, com correlação
entre ASA e GPA. Em um estudo de correlações, quando há uma forte correlação (r>0,9)
pode-se dizer que as duas proteínas apresentam comportamentos similares e desta forma, na
rotina clínica, não seria necessário determinar a concentração das duas, já que uma pode
representar a concentração da outra. Tal afirmação não se aplica a este estudo, já que a
correlação foi fraca e com a presença de valores discrepantes.
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Tecles et al. (2005) observaram correlação positiva entre as duas principais PFA
canina, ASA e PCR em doenças neoplásicas e hematológicas não neoplásicas.
Equivalentemente, Merlo (2005) detectou correlação entre tais proteínas em cães com
linfoma.
Não houve correlação entre os níveis de ASA e α-1globulinas, de GPA e α-1
globulinas e PCR com β-2 globulinas. Apesar de se tentar estabelecer uma correlação entre
PFA e globulinas, com base nestes resultados, não é correto afirmar que a detecção de uma
PFA aumentada é capaz de induzir alteração no eletroforetograma, uma vez que há outras
proteínas que migram nestas frações e que não foram especificamente analisadas neste estudo.
Assim, embora tenha se observado hiperglobulinemia, não houve correlação deste aumento
com as PFA. Sendo assim, a explicação mais plausível seria a ocorrência de aumentos
associados de outras PFA e de lipoproteínas, além da possível migração de gamaglobulinas
em fração β-2, como IgM e IgA, descrita nos quadros de linfoma (ECKERSALL, 2008).
Nas demais variáveis analisadas no momento do diagnóstico e entre as semanas de
tratamento, não foram observadas correlações.

89

6 CONCLUSÃO

Com base nos resultados analisados e na metodologia aplicada pode-se concluir que:


há aumento de globulinas caracterizada principalmente por aumento da fração

α2-globulinas;


não houve diferenças estatísticas de albumina sérica, proteína total e das

demais frações de globulinas no diagnóstico, quando comparado com o grupo controle, e
durante o tratamento quimioterápico, quando comparadas as semanas de tratamento com o
diagnóstico;


o linfoma na espécie felina induz uma resposta de fase aguda, caracterizada

pelo aumento da produção de Alfa-1 glicoproteína ácida, Amilóde sérica A e, menos
expressivamente, da proteína C reativa;


a proteína C reativa não é um biomarcador de remissão de doença, mesmo

quando apresenta-se em níveis elevados;


existe correlação entre os níveis de α-1 glicoproteína ácida e amiloide sérica A

no momento do diagnóstico;


α-1 glicoproteína ácida e amilóide sérica A, quando se apresentam elevadas no

momento do diagnóstico, podem ser utilizadas como indicadores de remissão de doença
durante o monitoramento do tratamento;
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Valores individuais relativos aos hemogramas do grupo controle. São Paulo, 2012.

Animal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ht
(%)

Hg
(g/dL)

VCM
(fl)

HCM
(pg)

CHCM
(%)

Leucócitos
(/mm3)

Neutrófilos
(/mm3)

Eosinófilos
(/mm3)

Linfócitos
(/mm3)

Monócitos
(/mm3)

32
27
30
40
44
42
35
29
37
43

10,4
9,1
9,7
14,1
15,2
14,7
11,4
10,3
13,1
15,5

39,51
45,00
44,12
40,82
43,14
48,28
47,30
44,62
40,66
44,33

12,84
15,17
14,26
14,39
14,90
16,90
15,41
15,85
14,40
15,98

32,50
33,70
32,33
35,25
34,55
35,00
32,57
35,52
35,41
36,05

16400
18599
10200
9800
9400
7100
16200
7800
7000
7754

11152
15549
4080
3234
4042
2982
9996
3510
3010
2980

984
920
204
490
470
568
1020
1092
420
310

4100
1278
5712
5880
4700
3337
4374
3198
3080
4402

164
852
204
196
188
213
486
0
490
62

34

12,0

46,58

16,44

35,29

9,700

5,365

1,037

2,910
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45
33
48

14,9
10,6
16,0

50,56
47,83
57,83

16,74
15,36
19,28

33,11
32,12
33,33

7900
16300
4600

4898
8802
2346

158
2608
368

2844
4401
1702

0
489
184

34

11,6

44,74

15,26

34,12

14,500

7,975

1,160

5,075

290

45

15,2

50,56

17,08

33,78

10,700

6,527

749

2,354

856

52
49
48
39

16,3
15,7
15,0
12,5

50,00
46,23
57,00
39,39

16,00
14,81
18,00
12,63

31,00
32,04
31,00
32,05

7700
11800
10600
5000

4466
9086
7950
2900

847
236
636
150

2156
2006
1696
1650

231
472
318
200
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APÊNDICE B – Valores individuais relativos aos exames bioquímicos do grupo
controle. São Paulo, 2012.

Animal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Uréia
(mg/dL)
53.3
55.8
48.5
52.4
47.4
56.3
54.7
43.8
54
51.2
52.5
69.5
45.7
55.6
47.7
57.3
63.4
41.4
38.6
58.3

Creatinina
(mg/dL)
1.4
1.5
1.4
0.93
1
1.4
1.4
1.1
1.3
1.2

PT
(mg/dL)
6.6
7.1
6.5
8.2
8.8
8.3
6.3
8.2
8.8
7.3

Albumina
(g/dL)
3
1.9
3.2
3
3.3
3.1
3.1
3
3.3
3.1

1.4

6.8

3.4

1.6
1.1
1.8

6.5
7.4
7.4

3.3
3
3.8

1.4

7.5

3.5

1.1

6.8

3.5

1.4
1.3
1.6
1.4

7.3
7.4
6.5
7.7

3.4
3.3
3.3
3.6

GGT
ALT (U/L) FA (U/L) BT BD BI (U/L)
55.4
11.6
- 0
44.5
13.9
- 0
26.9
13.1
- 0
13.5
30.2
- 0
30.7
28.1
- 0
52
10.2
- 0
47.4
16
- 0.5
51.6
9.8
- 0
50.7
17.9
- 0
28.9
38
- 0
15.5
13
- 0
24.7
18
- 0
67
21
- 0
73.3
29
- 0
19.6
13.9
- 0
62.8
42.2
- 0
34.5
33
- 0
36.6
13
- 3
95
29
- 0
26.2
17
- 0

