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RESUMO: os índices bioquímicos séricos de biomarcadores são exames complementares frequentemente 

necessários na clínica médica dos equinos para o diagnóstico da Síndrome Metabólica Equina (SME), muitas vezes 

são utilizados valores de referência de equinos de outros países e regiões para a interpretação de exames, sendo 

necessário uma fonte maior de referências para cada a subpopulação de cavalos no Brasil. O objetivo deste 

experimento foi determinar os valores plasmáticos de referência das lipoproteínas, colesterol, triglicérides, 

proteína total, Proteína C-Reativa, insulina, frutosamina e glicose na subpopulação de equinos localizados na 

cidade de Mineiros – Goiás. Foram realizados exames bioquímicos séricos de 74 cavalos localizados na cidade de 

Mineiros - GO. A estatística foi realizada através da avaliação das médias e seus respectivos desvios padrões. Os 

valores observados não demonstraram diferença estatística entre machos e fêmeas para as variáveis de bioquímica 

sérica, em contrapartida na avaliação comparando as faixas etárias foi observado diferença estatística nos valores 

de glicose com valor de p de 0,002 e nos valores de triglicérides e VLDL, ambos com o valor de p de 0,03. Foi 

possível concluir que na avaliação individual entre os animais não foi observado alterações nos valores 

bioquímicos, e o valores estão próximos dos valores observados por outros autores em trabalhos com equinos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A SME não é uma doença propriamente dita, é um conjunto de anormalidades clínicas 

identificadas coletivamente em um único paciente, com uma probabilidade maior de 

desenvolver laminite, se comparado com outro animal que não possui essas alterações 

(JOHNSON, 2002).  

Com o avanço dos estudos sobre a fisiologia da SME, tem sido incluído como 

componentes fenotípicos por vários autores características como a supra regulação de 

marcadores inflamatórios, propensão de desenvolver hipertensão arterial, infertilidade, 
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hipertrigliceridemia e hiperleptinemia (RUGH et al., 1987; VICK et al., 2007; VICK et al, 2008; 

BAILEY et al., 2008; CARTER et al., 2009; FRANK et al., 2010). 

Também foi observado hipertrigliceridemia ou dislipidemia podem ser componentes da 

SME, com aumento das concentrações de lipoproteínas, triglicérides, hiperleptinemia 

(TREIBER et al., 2006; FRANK et al., 2006; CARTMILL et al., 2003; HOUSEKNECHT, 

SPURLOCK, 2003). Salientando que a SME pode prenunciar o desenvolvimento de outras 

afecções além da laminite, como a síndrome hiperlipidêmica equina (lipidose hepática), 

osteocondrose, “diabetes mellitus” tipo 2, contudo, a laminite ainda representa a doença crônica 

com maior risco de se desenvolver em animais com essa síndrome (JOHNSON, 2002; FRANK 

et al., 2010; FRANK, 2011). 

O objetivo deste experimento foi determinar os valores plasmáticos de referência das 

lipoproteínas, colesterol, triglicérides, proteína total, Proteína C-Reativa, insulina, frutosamina 

e glicose na subpopulação de equinos localizados na cidade de Mineiros – Goiás. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Centro 

Universitário de Mineiros, com o número de protocolo 18-2017. 

Foram analisados equinos localizados na cidade de Mineiros no estado do Goiás, com a 

realização da coleta de sangue venoso de 74 animais, sendo 47 fêmeas e 27 machos, com idade 

média (±DP) de 5,91 (±3,84). Os animais avaliados estavam distribuídos nas seguintes raças: 

Quarto de milha, Sem Raça Definida (SRD), Piquira e Pampa.  

A coleta foi realizada por punção da veia jugular externa em tubos de coleta a vácuo 

(vacutainer®) sem anticoagulante de 10 ml (para a análise do soro) e com fluoreto de 3 ml (para 

a análise o plasma). Posteriormente às coletas, os tubos foram refrigerados a -20°C e 

encaminhados para a análise no laboratório clínico do Fazenda Experimental Luis Eduardo de 

Oliveira Sales - FELEOS pertencente ao Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES.  

Os ensaios foram realizados pelo sistema de identificação espectofotométrica em 

analisador bioquímico automatizado (COBAS MIRAGE-ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM®) 

com a utilização de Kits comerciais específicos (Bioclin®), as amostras sanguíneas 

acondicionadas em frascos sem anticoagulante foram utilizados para a obtenção do perfil 

bioquímico sérico, sendo centrifugadas a 1000 g, durante 10 minutos, para a separação do soro, 

os valores de proteína total (método colorimétrico – ensimático, ref. K031-1), proteína C – 

Reagente (método imunoturbidimétrico, ref. K059-8),  de triglicérides (método enzimático-



 

 

colorimétrico  – ref. K117), de colesterol total (Método enzimático – colorimétrico – ref. K083-

2),  as diferentes frações do colesterol e para avaliação da concentração total de lipídios foi 

aplicado o método de Lowry (1977), para HDL-c foi utilizado o método enzimático 

colorimétrico (ref. K071-1), LDL-c analisado pela metodologia enzimático - colorimétrica (ref. 

088-27 e para a determinação do valor de VLDL-c foi realizado o cálculo pela equação de 

Friedewald et al. (1972). Para a mensuração dos valores de insulina plasmática, foi utilizado o 

kit comercial Cobas, pelo método electroquimioluminescência (immunoassay ou “ECLIA”) 

(ref. 12017547 122). 

De cada amostra se sangue colhida com fluoreto, o plasma foi utilizado para mensurar 

os valores de glicose plasmática (método colorimétrico - enzimático – ref.K082). 

Para a análise dos dados os animais foram agrupados em relação ao seu sexo, com 27 

machos e 47 fêmeas e em relação à faixa etária, separados em três grupos, grupo 1, equinos 

considerados potros com o intervalo entre 1 a 3 anos com idade média de 2,2 (±0,64), no grupo 

2 se encontram os cavalos considerados jovens, com o intervalo de 3 a 6 anos, com idade média 

de 5,01 (±0,86) e finalizando o grupo 3, denominado de cavalos adultos, com o intervalo de 7 

a 18 anos, com idade média de 10,54 (±2,93) (THATCHER et al., 2008; BIRCH et al., 1999) 

Para a análise estatística foi utilizado o programa computacional SAS University, os 

dados com distribuição normal foram analisados por análise de variância em blocos ao acaso, 

seguidos pelo teste de Tukey para comparação entre as médias. Para todos os testes, considerou-

se nível de significância de P≤0,05.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve diferença estatística entre os valores dos biomarcadores plasmáticos entre os 

machos e fêmeas como observado na tabela 1, em contrapartida na avaliação comparando as 

faixas etárias foi observado diferença estatística nos valores de glicose com valor de p de 0,002 

e nos valores de triglicérides e VLDL, ambos com o valor de p de 0,03 demonstrado na tabela 

2. 

Tabela 1. Valores plasmáticos dos biomarcadores dos 74 equinos hígidos, machos e fêmeas 

localizados na cidade de Mineiros – GO. 

 

 Macho Fêmea P 

Média DP Média DP 

Frutosamina (mmol/L) 330,74 25,1 321,68 36,07 0,25 

Glicose (mg/dL) 83,77 14,6 85,78 17,12 0,61 

Insulina (µU/mL) 3,03 2,64 4,02 5,37 0,37 



 

 

Proteína C Reativa (mg/dL) 0,307 0,107 0,325 0,105 0,48 

Proteína total (mg/dL) 6,88 1,107 6,74 0,85 0,56 

Colesterol (mg/dL) 98,54 22,52 94,81 14,37 0,44 

Triglicérides (mg/dL) 49,56 22,53 55,52 27,27 0,33 

VLDL (mg/dL) 9,91 4,5 11,10 5,45 0,33 

HDL (mg/dL) 66,85 8,41 71,21 12,05 0,1 

LDL (mg/dL) 18,77 6,33 19,46 7,54 0,68 

Teste de Tukey, valor de P significativo ≤0,05. 

 

Tabela 2. Valores plasmáticos dos biomarcadores dos 74 equinos hígidos, divididos pela faixa 

etária, localizados na cidade de Mineiros – GO. 

 

Idade Potros Jovens Adultos P 

Média DP Média DP Média DP  

Frutosamina (mmol/L) 328,41 26,71 328,73 32,82 317,5 37,48 0,39 

Glicose (mg/dL) 93,58c 20,3 83,65b 12,58 78,04a 10,82 0,002 

Insulina (µU/mL) 3,99 3,78 4,39 6,37 2,54 2,44 0,33 

Proteína C Reativa (mg/dL) 0,33 0,12 0,3 0,08 0,32 0,107 0,51 

Proteína total (mg/dL) 6,66 1,0002 6,607 0,75 7,13 1,03 0,105 

Colesterol (mg/dL) 96,01 23,006 102,44 19,15 92,65 16,63 0,21 

Triglicérides (mg/dL) 64,34a 30,04 46,64a 21,99 49,61 21,64 0,03 

VLDL-c (mg/dL) 12,86a 6,008 9,32a 4,39 9,92 4,32 0,03 

HDL-c (mg/dL) 70,87 11,21 69,307 11,54 68,708 10,45 0,78 

LDL-c (mg/dL) 20 7,56 18,61 7,37 19,08 6,48 0,78 

 

 Teste de Tukey, valor de P significativo ≤0,05. Distribuição dos grupos potros (1 a 3 

anos), jovens (3 a 6 anos) e cavalos adultos (7 a 18 anos). Cada letra demonstra diferença 

estatística entre os grupos de faixa etária: a - adultos com potros, b – jovem com potro, c – 

diferença com todos os grupos. 

O estudo de parâmetros das análises bioquímicas e sorológicos de populações 

circunscritas e submetidas a condições de criação específicas é importante para a correta 

avaliação clínica e manutenção da saúde respeitando a particularidades pertinentes destes 

animais. 

Os biomarcadores podem ser definidos como fatores que são mensurados de maneira 

objetiva, possuindo como função definir processos fisiológicos ou patológicos para uma 

intervenção terapêutica precoce, podendo ser utilizados para o diagnóstico de várias afecções. 

Dependendo de qual finalidade, eles podem ser classificados como de suscetibilidade, de 

exposição e de efeito, sendo uma ferramenta para a identificação de uma doença ou de uma 

condição adversa com certa antecedência (AMORIM, 2003; GALANTINO-HOMER et al., 

2013). 



 

 

Para a SME, os potenciais biomarcadores a serem utilizados são: as células de dano 

tecidual inespecífico, estresse celular, biomarcadores de resposta inflamatória, de resposta de 

lesão de tecido específico, hipertensão, lipoproteínas e a RI. Apesar de que marcadores 

inespecíficos possam estar alterados em decorrência de outras alterações, é possível definir um 

padrão específico da expressão desses biomarcadores e desenvolver ensaios múltiplos para a 

sua detecção simultânea (TREIBER et al., 2006; CARTER et al., 2009; GALANTINO-

HOMER et al., 2013). 

O intervalo de referência para uma determinada analise pode variar entre os laboratórios, 

essa situação pode ser explicada devido à diferentes métodos analíticos, características 

individuais dos equinos como idade, raça e sexo ou métodos utilizados para selecionar os 95% 

centrais de todos os valores de referência medidos. Além disso, nem todos os laboratórios usam 

as mesmas unidades de medida para relatar resultados (STOCKHAM, 1995). 

Os valores da insulina basal em equinos que passaram por um período de jejum prévio 

variam entre 5 a 30 µUI/mL. Esses valores são relativamente constantes, independente da dieta 

e do estado fisiológico. Se observado valores de insulina fora desse intervalo, pode ser um 

indicativo de anormalidade de seu metabolismo (STICKER et al., 1999; WALSH et al., 2009). 

Os valores de glicose e triglicérides basais em equinos varia entre 75,0-115,0mg/dL e 

5,3 a 54,0mg/dL, respectivamente (ROBINSON, 2003). Coppo e colaboradores (2003) 

apresentaram os seguintes intervalos de referência com seus respectivos desvios padrão para 

HDL-c 0,62 g/L (±0,12), LDL-c 0,3 g/L (±0,16) e colesterol 1,06 g/L (±0,24), demostrando que 

os valores obtidos neste estudo estão dentro da normalidade para a espécie.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os parâmetros bioquímicos séricos dos biomarcadores da Síndrome Metabólica Equina 

são indicativos relevantes para o seu diagnóstico. O conhecimento dos valores de referência 

para determinada espécie, raça ou população, portanto, fazem a diferença na determinação do 

diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica do veterinário. Os resultados encontrados no 

presente trabalho são semelhantes aos resultados de estudos nacionais anteriores, contribuindo 

na elucidação dos parâmetros bioquímicos dos equinos brasileiros. Se fazem necessárias 

pesquisas mais aprofundadas que discriminem outros fatores que interferem nestes parâmetros, 

como idade, manejo e raça.  

 

 



 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMORIM, L. C. A. Os biomarcadores e sua aplicação na avaliação da exposição aos agentes 

químicos ambientais. Rev. Bra. Epid., v. 6, n. 2, p. 158 – 170, 2003. 

 

BAILEY, S. R.; HABERSHON-BUTCHER, J. L.; RANSOM, K. J.; et al. Hypertension and 

insulin resistance in a mixed-breed population of ponies predisposed to laminitis. Am. J. Vet. 

Res., v. 69, n. 1, p. 122-129, 2008. 

 

CARTER, R. A.; TREIBER, K. H.; GEOR, R. J.; et al. Prediction of incipient pasture-

associated laminitis from hyperinsulinaemia, hyperleptinaemia and generalised and localised 

obesity in a cohort of ponies. Equine Vet. J., v. 41, n. 2, p.171–178, 2009. 

 

CARTMILL, J.A.; THOMPSON, D. L. J. R.; STORER, W.A.; et al. Endocrine responses in 

mares and geldings with high body condition scores grouped by high vs. low resting leptin 

concentrations. J. Animal Sci. v. 81, p. 2311–2321, 2003. 

 

COPPO, NB de; COPPO, J. A.; LAZARTE, M. A. Intervalos de confianza para colesterol 

ligado a lipoproteínas de alta y baja densidad en suero de bovinos, equinos, porcinos y caninos. 

Revista Veterinaria, v. 14, n. 1, p. 3-10, 2016. 

 

FRANK, N. Equine metabolic syndrome. Vet. Clinic No. Am. Equine Pract., v. 27, f. 1, p. 

73–92, 2011. 

 

FRANK, N.; ELLIOTT, S. B.; BRANDT, L. E.; KEISLER, D. H. Physical characteristics, 

blood hormone concentrations, and plasma lipid concentrations in obese horses with insulin 

resistance. JAVMA, v. 228, n. 9, p. 1383 - 1390, 2006. 

FRANK, N.; GEOR, R. J.; BAILEY, S. R.; et al. Equine Metabolic Syndrome. J. Vet. Intern. 

Med.  v. 24, p. 467 – 475, 2010. 

 

GALANTINO-HOMER, H., LINARDI, R., ENGILES, J., et al., Investigating sérum 

biomarkers for equine laminitis. J. Eq. Vet. Sci., v. 33, p. 863, 2013. 

 

HOUSEKNECHT, K. L.; SPURLOCK, M. E. Leptin regulation of lipid homeostasis: Dietary 

and metabolic implications. Nutr. Res. Rev., v. 16, p. 83–96, 2003. 

 

JOHNSON, P. The equine metabolic syndrome peripheral cushing’s syndrome. Vet. Clin. 

Equine Pract., v. 18, p. 271–293, 2002. 

 

LOWRY, G. F. Special unit and medical school laboratory technicians in New Zealand. A 

follow-up review and survey of training and qualifications 1970-1975. New Zealand Med. J., 

v. 12, n. 5, p. 579, 1977. 

 

ROBINSON E.N. Current Therapy in Equine Medicine. 5Th ed. W.B. Saunders, Philadelphia. 

960p, 2003.  

 

RUGH, K. S.; GARNER, H. E.; SPROUSE, R. F.; HATFIELD, D. G. Left ventricular 

hypertrophy in chronically hypertensive ponies. Lab. Anim Sci., v. 37, n. 3, p. 335–338, 1987. 

 



 

 

STICKER, L. S.; THOMPSON, D. L.; SMITH, L.A.; et al. Pituitary hormone and insulin 

responses to infusion of amino acids and N-methyl-D, L-aspartate (NMA) in horses. Proceeding 

of the 16th Equine Nutrition and Physiology Symposium. Raleigh, NC. Lexington (KY): ENPS. 

p. 90–91, 1999. 

 

STOCKHAM, S. L. Interpretation of equine serum biochemical profile results. Veterinary 

clinics of North America: equine practice, v. 11, n. 3, p. 391-414, 1995. 

 

TREIBER, K.H.; KRONFELD, D.S.; GEOR, R.J. Insulin resistance in equids; possible role in 

laminitis. J. Nutr., v. 136, p. 2094S–2098S, 2006. 

 

VICK, M. M.; ADAMS, A. A.; MURPHY, B. A.; et al. Relationships among inflammatory 

cytokines, obesity, and insulin sensitivity in the horse. J. An. Sci., v. 85, n. 5, p. 1144–55, 2007. 

 

VICK, M. M.; SESSIONS, D. R.; MURPHY, B.A.; et al. Obesity is associated with altered 

metabolic and reproductive activity in the mare: effects of metformin on insulin sensitivity and 

reproductive cyclicity. Reprod. Fertil. Dev., v. 18, p. 609–617, 2006. 

 

WALSH, D. M.; McGOWAN, C. M.; McGOWAN, T.; et al. Correlation of Plasma Insulin 

Concentration with Laminitis Score in a Field Study of Equine Cushing’s Disease and Equine 

Metabolic Syndrome. J. Equine Vet. Sci., v. 29, n. 2, p. 87-94, 2009. 


