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A Kisspeptina é um neuropeptídeo chave da reprodução, pois
estimula a síntese hipotalâmica do hormônio liberador de
gonadotrofina (GnRH), e estudos recentes sugerem que
alteração na sua expressão periférica, especialmente no sistema
genital, esteja envolvida em doenças reprodutivas. Embora a
piometra seja uma importante doença inflamatória do trato
genital de gatas, sua patogênese nessa espécie ainda é pouco
estudada, inclusive o perfil de expressão de Kisspeptina nessa
condição patológica.

INTRODUÇÃO

Esses dados demonstram que a piometra, além de alterar o
perfil imunológico e angiogênico uterino, afeta a expressão
endometrial do sistema kisspeptina/Kiss1r na gata doméstica.

MATERIAL E MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Piometra reduz a expressão gênica endometrial de 
Vegf e Plgf em gatas domésticas e aumenta a 

expressão proteica de Flk1.

Piometra altera o perfil de mediadores imunológicos no útero da gata doméstica

OBJETIVO
Avaliar a expressão de Kisspeptina e seu receptor Kiss1r e
mediadores angiogênicos e imunológicos no útero de gatas
com piometra.

Figura 2. Expressão proteica e gênica de mediadores angiogênicos no útero de gatas hígidas em diestro
e com piometra. A-D) Fotomicrografias da expressão imunohistoquimica de VEGF (A e B) e de Flk1 (C-D)
no endométrio das gatas em diestro (A e C) e com piometra (B e D) (Barra = 50 µm ). E) Área de
imunomarcação em pixels da expressão endometrial de VEGF e Flk1 nas gatas em diestro e com
piometra. (média±SEM; **P<0.01; n=6-7). F) Expressão gênica relativa de Vegf e Pigf no endométrio das
gatas em diestro e com piometra (média±SEM; *P<0.05; **P<0.01; n=4-8).

Figura 3. Expressão proteica e gênica de mediadores imunológicos no útero de gatas hígidas em diestro e com piometra. A-D) Fotomicrografias da expressão imunohistoquimica de INF (A-B), TNFα (C-D), MIF (E-F) e IL10 (G-H) no
endométrio das gatas em diestro (A, C, E,G) e com piometra (B, D, F, H) (Barra = 50 µm ). I) Área de imunomarcação em pixels da expressão endometrial de INF , MIF, TNFα e IL10 nas gatas em diestro e com piometra. (média±SEM;
**P<0.01; n=6-7). J) Expressão gênica relativa de Inf , Mif, Tnf, Il6 e Il10 no endométrio das gatas em diestro e com piometra (média±SEM; *P<0.05;**P<0.01; n=4-8).

Apoio:

Figura 1. Expressão proteica e gênica de kisspeptina e seu receptor (Kiss1R) no útero de gatas hígidas em diestro e com
piometra. A-H) Fotomicrografias da expressão imunohistoquimica de kisspeptina (A-D) e de Kiss1R (E-H) na superfície
endometrial das gatas em diestro (A e E) e com piometra (C e G) e nas glândulas endometriais profundas das gatas em diestro
(B e F) e com piometra (D e H) (Barra = 50 µm ). I) Área de imunomarcação em pixels da expressão endometrial de kisspeptina
e Kiss1R nas gatas em diestro e com piometra. (média±SEM; **P<0.01; ***P<0.001; ****P<0.0001 n=6-7). J) Expressão
gênica relativa de Kiss1 e Kiss1r no endométrio das gatas em diestro e com piometra (média±SEM; n=4-8).

• Controle (gatas em diestro) (n=7)
• Piometra (n=4)
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• Análise macroscópica
• Dosagem hormonal (E2 e P4)
• Processamento histológico
• qPCR
• Imuno-histoquímica

Kiss1, Kiss1r

Mediadores 
angiogênicos:
VEGF, Flk-1 e 

PIGF

Mediadores 
imunológicos:

INFγ, MIF, 
TNFα, IL6 e 

IL10 
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