
0 
 

FERNANDO MOSQUERA JARAMILLO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do efeito protetor da Cynara scolymus e Silybum 
marianum frente à toxicidade do dipropionato de imidocarb em 

equinos. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



1 
 

FERNANDO MOSQUERA JARAMILLO 
 

 

 

 

 

 

Avaliação do efeito protetor da Cynara scolymus e Silybum marianum frente à 
toxicidade do dipropionato de imidocarb em equinos. 

  
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Clínica Veterinária da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo para a obtenção do título de Mestre 
em Ciências 

 

Departamento:  
Clínica Médica  
  
  
  

  Área de concentração:  
Clínica Veterinária  
  
  
  

Orientadora:  
                                                 Profa. Dra. Raquel Yvonne Arantes Baccarin  

 
   
  

 

 

São Paulo  

2019 
 

 



2 
 

Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOÉTICA  



3 
 

BIOÉTICA  
 
 

 



4 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 
  

  

Autor:  JARAMILLO, Fernando Mosquera.   
Título: Avaliação do efeito protetor da Cynara scolymus e Silybum marianum frente à 

toxicidade do dipropionato de imidocarb em equinos. 

 
  

  

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Clínica Veterinária da 
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo 
para a obtenção do título de Mestre em 
Ciências  

  
 Data: _____/_____/_____ 

 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 
 
 

 

 



5 
 

DEDICATÓRIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Brenda e Javier, por 

me ensinarem a nunca desistir de 

um sonho  

 

À minha tia Ivett Malely, que 

encheu a minha vida de alegria e 

me mostrou o verdadeiro amor 

 

Aos meus irmãos Laura, Alejandra, 

Madelan, Danny e Samuel pelo 

companheirismo e cumplicidade de 

sempre   

 



6 
 

 
AGRADECIMENTOS  

  
Aos meus pais, Brenda e Javier, que sempre me apoiaram, são meus exemplos de 
vida e me forneceram o que foi necessário para que conseguisse alcançar meus 
objetivos. 

Aos meus amigos e professores Carla B. Belli, Luís Claudio Lopes Correa da Silva, 
André L.V. de Zoppa, Fabio Celidonio Plogliani. 

Às minhas duas casas de coração FMVZ-Unillanos-Colômbia e FMVZ-USP, por toda 
a base, inúmeros ensinamentos, profissionais e pessoais, e bons momentos vividos 
ao lado de pessoas especiais que conheci nessa jornada. 

À minha orientadora Raquel Yvonne Arantes Baccarin, que me acolheu como 
orientado estando sempre presente para auxiliar no projeto, nas burocracias 
necessárias e que mesmo sem financiamento fez com que sua realização fosse 
possível. 

Ao meu coorientador Rodrigo Romero Correa e sua esposa Lia que me acolheram e 
me deram auxílio durante a realização do projeto, pelas risadas e bons momentos, 
deixando uma experiência inesquecível. 

Ao professor Bruno Cogliati, pela ajuda com a histopatologia e as análises das 
biopsias. 

Ao meu colega Diego Velasquez, pelo auxílio durante a realização do projeto, pelas 
risadas e bons momentos, deixando o fardo muito mais leve. 

Aos meus companheiros de pós-graduação, Natalia, Murillo, Jean, Joice, Sarah, 
Fernanda, Cynthia e Eric que me ajudaram durante essa árdua jornada, no cuidado 
com os   cavalos, nas coletas e análises. 

Aos meus amigos e irmãos Yenny Paola Ramirez Jara, Carolina Cagua, Nicolas 
Pereira Garcia, Diego Fernando Munoz Carvajal, Adey Parra Rojas, Diogo Tosi, 
Rodrigo Nascimento e João Vinicius Pacheco, pelo apoio e força para lutar por meus 
objetivos e sonhos sempre.  
Aos enfermeiros Marquinhos, Cícero e Gerson, por toda ajuda, companheirismo e 
amizade nesses 4 anos de USP. 

Aos funcionários Rosendo, Gervásio, Felipe e Zico pelo cuidado no trato com os 
animais. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela 
concessão da bolsa de mestrado processo nº 169507/2017-3. 

Aos animais, nossos amados cavalos, criaturas apaixonantes, que se comportaram 
muito bem durante as coletas e involuntariamente auxiliaram na realização do projeto. 



7 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ir embora doe, mas quando é para avançar doe 

mais ficar no mesmo lugar”  
                                 Julián theilkuhl 

 

 

 



8 
 

RESUMO 

 

JARAMILLO, F. M. Avaliação do efeito protetor da Cynara scolymus e Silybum 
marianum frente à toxicidade do dipropionato de imidocarb em equinos. 2019. 

77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 
Os medicamentos fitoterápicos são comercializados nas formas de líquidos, sólidos 

ou semi-sólidos obtidos de extratos padronizados, preparados normalmente por 

maceração ou destilação. Apesar do vasto uso dos fitoterápicos em todo o mundo, 

poucos deles foram, até o momento, validados cientificamente visando a 

comprovação da eficácia clínica e a avaliação de sua segurança. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar o efeito hepatoprotetor e hepatoregulador da associação 

de Cynara scolymus (Alcachofra) e Silybum marianum (Cardo Mariano), frente a 

utilização do dipropionato de imidocarb. Foram utilizados dez equinos hígidos, sem 

raça definida, com idade média de cinco anos e soropositivos para Theileria equi. Os 

animais foram divididos aleatoriamente em 2 grupos de 5 animais. Todos os animais 

receberam dipropionato de imidocarb na dose de 5 mg/kg/dia, por 3 dias consecutivos. 

O grupo controle (GC) não recebeu nenhum tratamento complementar. O grupo 

tratado (GT) recebeu tratamento com o composto, 1 vez ao dia, durante 30 dias. Os 

animais foram avaliados por meio de exame físico geral, além de exames 

complementares hematológicos (hemograma, avaliação bioquímica hepática e 

muscular) e exames histológicos de fragmentos obtidos por biópsia hepática 

transcutânea. Os resultados das avaliações físicas e de exames complementares 

foram confrontados entre os grupos e submetidos à análise estatística. Durante a 

realização deste estudo nenhum dos animais demonstrou desconforto ou alteração 

do comportamento durante a administração do composto. As constantes fisiológicas 

se mantiveram dentro dos valores normais ao longo do tratamento. Em relação aos 

valores basais, os animais que receberam o composto não demonstraram alterações 

significativas nos valores de hemácias, hemoglobina, hematócrito e plaquetas 

(p>0,05). Houveram alterações  nos valores de VCM, HCM, CHCM e leucócitos 

(p<0,05). Já na avaliação do perfil hepático observou-se aumento no GT em relação 

aos valores inicias e aumento GT em relação ao GC nas concentrações de GGT, AST 
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e CK (p<0,05). As concentrações de bilirrubina total, direta e indireta não se alteraram 

significativamente entre os grupos (GT e GC) ou entre os momentos dentro dos grupos 

(p>0,05). As enzimas GGT e AST apresentaram diferença estatística entre GT e GC 

(p<0,05) sendo maior no grupo que recebeu o composto. Contudo, todos os valores 

permaneceram dentro de intervalo de normalidade para a espécie. Na avalição 

histológica das amostras hepáticas encontrou-se aumento da inflamação portal em 

ambos os grupos em relação aos valores iniciais, sendo menor no GT em comparação 

ao GC no dia -3. Também foi encontrada inflamação lobular nos animais do GT e GC 

nos diferentes momentos do experimento, sendo diminuída quase totalmente no GT 

nos dias 12 e 30. Focos de esteatose foram identificados nos animais do GT somente 

no dia 12, mas ocorreram em todos os momentos no GC. Deposição de pigmento foi 

identificada nos animais do GT nos dias -3 e 30, e nos animais do GC em todos os 

momentos. Identificou-se degeneração hidrópica nos animais do GT e do GC no dia 

12. Conclui-se que a utilização do composto não causou alterações clínicas nos 

animais tratados com dipropionato de imidocarb. Apesar dos valores hematológicos e 

bioquímicos não terem sofrido alterações frente ao uso do composto, observou-se que 

o GT efetivamente demonstrou menor intensidade das lesões hepáticas durante o 

protocolo de toxicidade controlada.  

 
 

 

Palavras-chave: Biopsia. Fígado. Alcachofra. Cardo Mariano. Cavalos.  
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ABSTRACT 
JARAMILLO, F. M. Evaluation of the protective effect of Cynara scolymus and 
Silybum marianum on the toxicity of imidocarb dipropionate in horses. 2019. 77 

f. Dissertation (Master in Science) - Faculty of Veterinary Medicine and Animal 

Science, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

 

 

Herbal medicines are marketed in liquid, solid or semi-solid forms obtained from 

standard extracts, normally prepared by maceration or distillation. Despite the vast use 

of herbal medicines around the world, few of them have been scientifically validated 

so far in order to prove clinical efficacy and assess their safety. The aim of the present 

study was to evaluate the hepatoprotective and hepatoregulatory effect of the 

association of Cynara scolymus (Artichoke) and Silybum marianum (Milk Thistle), 

against the use of imidocarb dipropionate. Ten crossbred horses  with a mean age of 

five years and seropositive for Theileria equi were used. The animals were randomly 

divided into 2 groups of 5 animals. All animals received imidocarb dipropionate at a 

dose of 5 mg / kg / day for 3 consecutive days. The control group (CG) did not receive 

any complementary treatment. The treated group (GT) received treatment with the 

compound once a day for 30 days. The animals were evaluated by means of a physical 

examination, as well as complementary hematological exams (hemogram, liver and 

muscle biochemical evaluation) and histological exams of fragments obtained by 

transcutaneous liver biopsy. The results of physical evaluations and complementary 

tests were compared between the groups and submitted to statistical analysis. During 

the course of this study no animals demonstrated discomfort or behavior change during 

compound administration. The physiological constants remained within the normal 

values throughout the treatment. Regarding the baseline values, the animals that 

received the compound did not show significant changes in the values of red blood 

cells, hemoglobin, hematocrit and platelets (p> 0.05). There were significant changes 

in the values of VCM, HCM, CHCM and leukocytes (p <0.05). In the evaluation of the 

hepatic profile, GT increased incomparison to the initial values and GT increase in 

relation to the GC in the concentrations of GGT, AST and CK (p <0.05). The total direct 

and indirect bilirubin concentration did not change significantly between the groups 
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(GT and GC) or between moments within the groups (p> 0.05). The enzymes GGT 

and AST presented a statistical difference between GT and GC (p <0.05), being higher 

in the group that received the compound. In the histological evaluation of the hepatic 

samples, there was an increase in portal inflammation in both groups in comparison to 

the initial values, being smaller in GT compared to CG on day -3. Lobular inflammation 

was also found in GT and GC animals at different times of the experiment, and was 

almost completely decreased in GT on days 12 and 30. Steatosis foci were identified 

in GT animals only on day 12 but occurred at all times in the GC. Deposition of pigment 

was identified in GT animals on days -3 and 30, and in CG animals at all times. 

Hydroponic degeneration was identified in the GT and CG animals on day 12. It was 

concluded that the use of the compound did not cause clinical changes  in the animals 

treated with imidocarb dipropionate. Although the hematological and biochemical 

values were not altered in the use of the compound, it was observed that the GT 

effectively demonstrated a lower intensity of the hepatic lesions during the protocol of 

controlled toxicity. 

 

 

 

Keywords: Biopsy. Liver. Artichoke. Milk thistle. Horses. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A utilização de plantas medicinais tornou-se um recurso terapêutico de grande 

aceitação pela população e vem crescendo junto à comunidade médica, desde que 

sejam utilizadas plantas cujas atividades biológicas tenham sido investigadas 

cientificamente, comprovando sua eficácia e segurança (CECHINEL FILHO; YUNES, 

1998; KINGHORN, 2001). A importância das plantas medicinais deve-se também á 

contribuição como fonte natural de fármacos e por proporcionar grandes chances de 

obter-se uma molécula protótipo, considerando a grande diversidade de constituintes 

presentes nestes organismos. No entanto, inúmeras plantas que são usadas em 

preparações fitoterápicas carecem de maior controle de qualidade, uma vez que a 

literatura científica indica que muitas destas podem apresentar substâncias tóxicas ou 

composição química variável (CALIXTO, 2000; CAPASSO et al., 2000).  

A fitoterapia constitui forma de terapia medicinal que cresce notadamente. Há 20 

anos atrás o mercado mundial de fitoterápicos, já girava em torno de 22 bilhões de 

dólares (CECHINEL FILHO; YUNES, 1998), e as indústrias farmacêuticas não 

valorizavam nem investiam em extratos de plantas medicinais. Os preconceitos que 

cercavam os produtos fitoterápicos ainda existem, mas já se podem observar 

mudanças neste conceito. Apenas 1% do mercado de fitoterápicos, no país, é voltado 

ao segmento veterinário, porém, é o setor que mais cresce (25% ao ano) (QUINTELA, 

2004).  

Paralelamente é conhecido que mais de 90% da população total de equinos do 

mundo habita regiões infectadas pela Theileria equi. (DE WALL, 1992). No Brasil, 

estima-se que 90,6-100% dos cavalos do Rio de Janeiro, 49,2% dos cavalos de São 

Paulo, 85-100% dos cavalos de Minas Gerais e 30-50% dos cavalos do Rio Grande 

do Sul encontram-se infectados por Theileria. equi, explicitando a patência dos 

sistemas de transmissão e abundância de vetores (PEREIRA, 2011). 

Dos fármacos mais utilizados para o tratamento contra theileriose, o dipropionato 

de imidocarb é considerado o mais seguro e efetivo, contudo não  há dúvidas quanto 

ao seu potencial de toxicidade, principalmente em tratamentos múltiplos e 

consecutivos (BELLOLI et al., 2002). De maneira geral, os efeitos de toxicidade 

referentes ao dipropionato de imidocarb encontram-se diretamente relacionados à 

ampla e efetiva distribuição tecidual do fármaco, prolongado período requerido até sua 
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completa eliminação e acúmulo do fármaco em compartimentos vasculares e 

extravasculares (BELLOLI et al., 2002). 

2. JUSTIFICATIVA  
 

No Brasil, estima-se que quase todas as populações de equinos estão ou 

estarão infectadas com a Theileria. equi, o que significa que, em algum momento, 

todos podem necessitar do tratamento com dipropionato de imidocarb. Somado a este 

fato sabe-se que para a exportação de cavalos há necessidade que os mesmos sejam 

soronegativos para Theileria. Equi. Conhecendo o efeito tóxico deste princípio ativo, 

justifica-se encontrar formulação que propicie a diminuição do dano hepático 

esperado, oferecendo melhor segurança para o tratamento dos equinos.   Além disso, 

tal formulação também pode ser empregada no combate a outros insultos causados 

no fígado. 

3. OBJETIVO  
 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito hepatoprotetor e hepatorregulador 

da associação de duas plantas medicinais, Cynara scolymus. (Alcachofra) e Silybum 

marianum (Cardo Mariano), frente a utilização do Dipropionato de imidocarb, por meio 

do exame físico, hemograma, avaliação bioquímica e biopsia hepática. 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

4.1. Fígado 
 

O fígado nos equinos é bastante variável em forma e tamanho, pesando cerca 

de 5 kg em cavalos atletas, correspondendo, portanto, a 1,5% do peso corporal, uma 

proporção muito menor do que a encontrada em carnívoros. Em relação à sua posição 

situa-se na parte mais cranial do abdômen, diretamente contra a face abdominal do 

diafragma. É nitidamente assimétrico em indivíduos jovens, nos quais 

aproximadamente 2/3 se encontram à direita do plano mediano (DYCE et al., 2004). 

No cavalo adulto localiza-se no abdómen cranial totalmente protegido pelas costelas, 

sendo acessíveis os lobos esquerdos entre os 7° e 10° espaços intercostais e os lobos 
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direitos mais dorsalmente entre os 9° e 16° espaços intercostais e, projeta-se para o 

abdómen médio pelos lobos quadrado ventral e quadrado dorsal direito (REED; 

BAYLY; SELLON, 2010; FURR; REED, 2015). 

 O sistema de ductos biliares no fígado dos equinos é marcado pela ausência 

de vesícula biliar, o que é compensado pelo seu amplo calibre. O ducto biliar se abre 

dentro do duodeno cranial na papila compartilhada com o ducto pancreático maior. A 

passagem oblíqua do ducto biliar pela parede duodenal atua como um esfíncter e 

previne o influxo de ingesta (DYCE et al., 2004; KÖNIG, 2016). 

 O fígado apresenta múltiplas funções, sendo a produção de bile e ácidos 

biliares somente uma dentre tantas outras realizadas por esse órgão. A secreção biliar 

serve para a emulsão das gorduras no intestino, por meio dos pigmentos biliares, 

produtos finais da redução da hemoglobina (KÖNIG, 2016). É responsável também 

pela produção da maioria das proteínas plasmáticas circulantes do organismo, como 

albumina, lipoproteínas, glicoproteínas, protrombina e fibrinogênio, pelo 

armazenamento e conversão de várias vitaminas e de ferro, pela degradação de 

medicamentos e toxinas, além de estar envolvido em diversas vias metabólicas 

importantes, como a via metabólica da glicose, da qual participa armazenando glicose 

sob a forma de glicogênio (DIXIT et al., 2008). 

 As doenças hepáticas são comuns nos equinos, compreendendo animais de 

todas as idades e raças, independentemente do sexo (DURHAM; SMITH; NEWTON, 

2003), sendo que equinos entre os 8 e os 11 anos são os mais propensos a apresentar 

enfermidade hepática. Algumas afecções  são mais frequentes em  grupos específicos 

de animais, como é o caso do carcinoma dos ductos biliares que é mais comum em 

animais idosos e da lipidose hepática que afeta mais póneis machos  (DURHAM; 

SMITH; NEWTON, 2003; QUEIROZ et al., 2016). 

 

4.2. Enzimas indicadoras de lesão hepática. 
 

4.2.1. Alanina aminotransferase (ALT)  

ALT é uma enzima encontrada livre no citoplasma dos hepatócitos, sendo que 

no rompimento celular ela é liberada na corrente circulatória. Essa enzima catalisa a 

reação de transaminação reversível de alanina e 2-cetoglutarato em piruvato e 

glutamato, e utiliza como cofator o piridoxal-fosfato. Contudo não necessariamente ela 
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é uma enzima hepato-específica, pois também pode ser encontrada na massa 

muscular esquelética estriada e cardíaca, rins e eritrócitos. A concentração de ALT é 

baixa no citoplasma dos hepatócitos de equinos e ruminantes, sendo desta forma uma 

prova não confiável para estas espécies (BATISTA, 2016). 
 

4.2.2. Aspartato aminotranferase (AST) 

 AST é encontrada predominantemente no citosol e em menor quantidade nas 

mitocôndrias dos hepatócitos, e nas células musculares esqueléticas e cardíacas de 

todas as espécies domésticas. Nos cães tem uma meia vida estimada de 4-12 horas, 

nos gatos de até 77 minutos e nos equinos e ruminantes pode estar elevada até por 

sete a oito dias.  AST pode ter valores elevados em várias doenças como por exemplo, 

hipóxia, acúmulo de lipídeos hepáticos, doenças bacterianas e virais, inflamações, 

neoplasias hepáticas, além de intoxicações medicamentosas. Em equinos e 

ruminantes é a enzima de utilização mais comum para a detecção de lesões hepáticas 

(THRALL; WEISER; ALLISON, 2015). O único inconveniente do uso dessa enzima 

em grandes animais é a sua inespecificidade, o que pode gerar falso positivo por uma 

lesão muscular, mas que pode ser diferenciada através da dosagem da 

creatinoquinase (CK) (GONZALEZ; DA SILVA, 2017). 

 

4.2.3. Y-glutamil transferase (GGT) 

 A GGT é uma enzima que pode ser encontrada nas membranas e no citosol de 

células, especialmente no epitélio dos ductos biliares e túbulos renais. É uma enzima 

que pode estar elevada em lesão hepática aguda, contudo é encontrada na maioria 

dos tecidos corporais, como, o pâncreas e rins, e pode estar presente na glândula 

mamaria de cadelas, ovelhas e vacas. Porém, as enzimas que estão presentes no 

plasma sanguíneo têm geralmente origem hepática. Os bovinos adultos com lipidose 

hepática podem apresentar elevação plasmática dos valores normais de GGT de 2 a 

3 vezes; equinos com colestase também apresentam  elevação plasmática 

considerável (THRALL; WEISER; ALLISON, 2015; GONZALEZ; DA SILVA, 2017). 
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4.2.4. Sorbitol desidrogenase (SDH) 

 É uma enzima que se apresenta exclusivamente no citosol dos hepatócitos. 

Está presente em altas concentrações em cães, gatos, equinos e ruminantes, por isso 

pode ser definida como uma enzima hepato-específica que é liberada em qualquer 

lesão no hepatócito. Ela apresenta   vida meia de até 48 horas, com boa estabilidade 

no soro de equinos e ruminantes. O único impasse no uso da técnica de detecção de 

SDH na clínica veterinária, é que não há kits comerciais disponíveis no Brasil para 

dosa-la de forma rotineira (THRALL; WEISER; ALLISON, 2015; GONZALEZ; DA 

SILVA, 2017).  

 

4.2.5.  Glutamato desidrogenase (GLDH) 

 A GLDH é uma enzima encontrada nas mitocôndrias de células hepáticas e 

renais, podendo também ser encontrada no musculo cardíaco e outros tecidos em 

pequenas concentrações. Ela é liberada a partir do extravasamento celular para a 

corrente sanguínea, e segundo GONZALEZ e DA SILVA, (2017) quanto maior sua 

presença no plasma, maior é a lesão hepática encontrada.  Em ruminantes a GLDH é 

uma enzima que indica necrose hepática. Essa enzima é muito sensível para lesões 

hepáticas em equinos, sendo muito estável no soro, até 48 horas a temperatura 

ambiente, e congelado até 6 meses. Contudo, os kits comerciais são importados e, 

muito caros para o uso na rotina, nos EUA não há disponibilidade deste teste 

comercial (THRALL; WEISER; ALLISON, 2015). 

 
 

4.3.  Lesão Hepática Aguda.  

 Lesões hepáticas agudas únicas apresentam-se como lesões uniformes em 

pequenas áreas hepáticas, tal como abcesso hepático. Raramente estão presentes 

sinais clínicos de insuficiência hepática em lesões hepáticas focais, sendo, contudo, 

possível demonstrar a presença de doença hepática. Lesões hepáticas agudas 

multifocais resultam mais provavelmente em doença hepática clinicamente 

significativa. As lesões hepáticas agudas podem ser de natureza degenerativa, 

necrosante ou inflamatória (REED; BAYLY; SELLON, 2010; FELÍCIO, 2018). 

 As lesões hepáticas podem ser zonais; os tipos mais comuns de lesões 

hepáticas zonais são os centrolobulares e periacinares. Nas lesões zonais 
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centrolobulares a área adjacente às veias centrais (zona acinar III) está 

uniformemente atingida, enquanto que nas lesões periacinares a degeneração celular 

ocorre apenas numa área em forma de cunha em torno da veia central (REED; 

BAYLY; SELLON, 2010; FELÍCIO, 2018). 

 

4.4. Lesão Hepática Crónica. 

 A hepatite crónica ativa é uma doença crónica caracterizada por cirrose 

associada a resposta inflamatória aguda, e verifica-se a presença de sinais clínicos 

de insuficiência hepática quando mais de 80% da massa hepática está destruída ou 

substituída por tecido fibroso. Por norma, a fibrose resulta de hipóxia crónica, 

inflamação crónica, colestase ou colangite crónica, neoplasia metastática, trauma ou 

ingestão de agentes antimitóticos. A fibrose em ponte implica em fibrose que se 

extende de uma área portal para outra, ou de áreas portais para áreas centrais. A 

ocorrência de hiperplasia biliar ainda não tem causas definidas (REED; BAYLY; 

SELLON, 2010; FELÍCIO, 2018). 

 

4.5. Exames Laboratoriais 

 A realização dos exames bioquímicos é fundamental para o diagnóstico de 

doença ou insuficiência hepática, sendo que os resultados bioquímicos podem ser 

úteis no diagnóstico diferencial de doenças hepáticas (FELÍCIO, 2018). Existem vários 

indicadores laboratoriais de lesão hepática, mas muitos são inespecíficos e nem 

sempre apresentam alteração na presença de doença (FELÍCIO, 2018). É 

fundamental conhecer a sensibilidade e especificidade dos testes, já que, as diversas 

funções do fígado não são afetadas da mesma forma nas doenças hepáticas. 

Também, alguns testes laboratoriais podem não apresentar alterações, mesmo na 

presença de doença hepática. Assim, quanto mais elevados os valores ou quanto 

maior a magnitude do dano no fígado mais fácil o diagnóstico de doneça hepática 

(REED; BAYLY; SELLON, 2010). 

 

4.6.  Biópsia Hepática. 

Segundo QUEIROZ, (2014) e FELÍCIO, (2018) a técnica de biópsia hepática 

com agulha, guiada por ultrassom não promove danos teciduais suficientes para 

desencadear reação inflamatória sistêmica, a qual seria identificada por alterações no 
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exame físico, no hemograma e nas características macroscópicas e microscópicas do 

líquido peritoneal. Segundo os autores ela é uma técnica segura e eficiente, sendo 

adequada e recomendada para o diagnóstico de enfermidades hepáticas em equinos 

na rotina hospitalar. 

 

4.7. Dipropionato de imidocarb 
O dipropionato de imidocarb é um pó esbranquiçado, altamente solúvel em 

água, que apresenta ponto de fusão a 200°C (BRANDER, 1991). Após a injeção 

parenteral, o dipropionato de imidocarb atinge níveis transitórios no sangue. Este 

composto apresenta tendência a se depositar nos rins e ser reabsorvido de forma 

inalterada, sendo biotransformado no fígado. Acumula-se em pequena quantidade no 

sistema nervoso central, permanecendo neste local por meses (BOOTH; 

MCDONALD, 1988). Os equinos tratados com dipropionato de  imidocarb apresentam 

pico plasmático do medicamento no terceiro e no sexto dia após a administração. Nos 

tecidos, o pico ocorre no terceiro dia nos rins e no sexto dia no fígado (FRERICHS, 

1973). Em equinos tratados com 2,4mg/kg do medicamento, ocorrem três picos 

plasmáticos do medicamento que correspondem ao 4°, 16° e 22° dia após 

administração (ALMEIDA; BERNARDI, 2001). 

O dipropionato de imidocarb é recomendado em aplicação única de 1,2 mg/kg, 

por via subcutânea ou intramuscular para bovinos, dose essa capaz de inibir a 

parasitemia por Babesia bigeminia e B. bovis; doses de até 5,0 mg/kg podem ter efeito 

esterilizante. O derivado carbanilida tem o inconveniente de deixar resíduos de até 

170 dias nos rins e fígado, requerendo um período de no mínimo 30 dias de carência 

em animais destinados ao consumo. Para equinos com infecção por Babesia caballi 

recomenda-se a dosagem de 2,0 mg/kg/dia, por via intramuscular, em dois dias 

consecutivos. Em casos de infecção por Theileria equi, o tratamento deve ser feito 

com três aplicações de 4mg/kg, por via intramuscular, com intervalo de 24 horas entre 

as doses. Em cães, a dosagem é de 2 a 3mg/kg, por via intramuscular ou intravenosa, 

em dose única (FERREIRA, 1999). 

Para cavalos, a DL 50 (dose letal em 50% dos animais tratados) do dipropionato 

de imidocarb é de duas administrações de 15,99 ± 1,49 mg/kg, com mortalidade 

ocorrendo a partir do 6° dia após a primeira injeção. Altos níveis de dipropionato de 

imidocarb estão relacionados com aumento da taxa de morbidade, mortalidade, 

reação local e sistêmica, altos níveis de ureia, aspartato aminotransferase, sorbitol 
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desidrogenase, creatinina fosfoquinase, além de neutrofilia e lesões graves em rins, 

fígado e pulmões. As morbidades são atribuídas à necrose renal tubular cortical aguda 

e necrose hepática periportal aguda. Cavalos tratados com a dose de 2 mg/kg do 

dipropionato de imidocarb não demonstram sinais clínicos de reação adversa, e todos 

os tratados com 4 mg/kg ou mais, apresentam sinais compatíveis com estimulação 

excessiva das porções cranial e caudal da divisão parassimpática do sistema nervoso 

autônomo (ADAMS, 1981). Doses maiores que as recomendadas causam irritação no 

local de aplicação, quando se utiliza a via subcutânea. Reações sistêmicas como 

salivação profusa, moderada dispneia, cólica e hipermotilidade intestinal que resulta 

em diarreia podem ser observadas (FRERICHS, 1973). Para muares, a DL50 do 

dipropionato de imidocarb é menor que 2 mg/kg (FRERICHS, 1973). 

  

4.8.  Cynara scolymus L. 
A Cynara scolymus L conhecida no Brasil como alcachofra, é nativa do 

Mediterrâneo, norte da África, sul da Europa e Ilhas Canárias. Embora seja originária 

de regiões subtropicais, é um vegetal que é consumido como alimento em todo o 

mundo, e seu cultivo se dá mundialmente, já que é utilizada para fins medicinais e 

alimentícios (GOLDBERG; BRINCKMANN; BLUMENTHAL, 2000; NOLDIN et al., 

2003; DA COSTA et al., 2009).  

A alcachofra tem efeitos benéficos nas doenças das vias biliares e hepáticas. 

Seu suco fresco é utilizado para tratar doenças da pele, como eczemas e erupções 

cutâneas. Também é utilizada popularmente como coadjuvante no tratamento da 

anemia, escorbuto e raquitismo devido seu conteúdo rico em ferro, vitamina C e cálcio. 

Como alimento, a alcachofra pode ser utilizada em suco fresco, como infusão e ainda 

preparada com saladas e legumes (GEBHARDT, 1998). As folhas da alcachofra se 

caracterizam pela sua composição em ácidos fenólicos (até 2%), como ácido cafeico, 

ácido clorogênico e cinarina, flavonoides (0,1 a 1%) e óleos voláteis (GUIMARÃES, 

2007). A composição do extrato vegetal em ácidos fenólicos depende da forma de 

secagem das folhas e do seu processo extrativo, devido à possibilidade de hidrólise e 

trans-esterificações que podem ocorrer em meio aquoso. Assim, a cinarina, citada 

usualmente como o componente principal, pode não ser detectada (GUIMARÃES, 

2007). 

No início do século XX, as pesquisas científicas sobre as propriedades da 

alcachofra prosseguiram com um interesse renovado, principalmente após os estudos 
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que evidenciaram as propriedades estimulantes dos extratos das folhas de Cynara 

sp., preconizadas pelos médicos do século XVIII. Todas as pesquisas imediatamente 

seguintes se concentraram nas possíveis interferências bioquímicas entre os extratos 

de alcachofra e o metabolismo hepático do colesterol (MARTELLONI, 2005). 

Segundo a metanálise feita por SALEKZAMANI; EBRAHIMI-MAMEGHANI; 

REZAZADEH, (2019) concluiu-se que a alcachofra tem  propriedades promotoras da 

saúde em diferentes doenças, com evidências convincentes para a atividade 

antioxidante da alcachofra em modelos animais pelo restabelecimento da 

"homeostase redox". 

Em um estudo realizado em humanos foram testados os efeitos da 

suplementação com extrato de folhas de alcachofra (1.200 mg / dia) no sistema de 

defesa antioxidante de 22 membros da equipe polonesa de remo, por 5 semanas. Os 

membros da equipe realizaram um teste de exercício de remada de 2.000 metros 

antes e depois do estudo. Os parâmetros antioxidantes foram medidos antes de cada 

teste, 1 min após o término do teste e após um período de restituição de 24 horas. A 

suplementação resultou em aumento significativo da capacidade antioxidante total 

após a restituição no grupo de intervenção em comparação com o grupo controle 

(SKARPAÑSKA-STEJNBORN et al., 2008). 

  Em outro estudo realizado em humanos, onde participaram  80 pacientes com 

síndrome metabólica,  a suplementação com extrato da folha de alcachofra na dose 

de 1.800 mg / dia diminuiu significativamente os níveis do  LDL oxidado (LDL-ox) em 

comparação ao grupo controle,  após 12 semanas de tratamento (REZAZADEH et al., 

2018). 

Em um estudo realizado em ratos com hepatotoxicidade induzida por alfa-

amanitina, a suplementação com extrato aquoso de folha de alcachofra causou 

diminuição significativa do nível de malondialdeído (MDA) e aumento significativo da 

atividade de superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e catalase 

(CAT) no grupo tratado que recebeu alfaamanitina e extrato de alcachofra,  em 

comparação com o grupo controle que recebeu somente  alfa-amanitina (KAYMAZ et 

al., 2016).  

 A administração de extrato de folhas de alcachofra ou só com  folhas de 

alcachofra em ratos com hepatotoxicidade induzida por tetracloreto de carbono (CCl4) 

também diminuiu o MDA, e melhorou tanto os  parâmetros das enzimas antioxidantes 

SOD, GPx, GSHm e CAT, quanto os achados histopatológicos de hepatócitos 
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comparados com ratos tratados com CCL4 (ABDEL-KADER et al., 2014; AL- AHDAB, 

2014; COLAK et al., 2016). Em outros estudos realizados em ratos com 

hepatotoxicidade induzida por paracetamol, e  em camundongos com lesão hepática 

aguda induzida por álcool, ambos tratados com  o  extrato de folhas de alcachofra,  

observaram-se resultados semelhantes aos estudos acima mencionados, 

favorecendo a proteção do fígado contra toxicidade induzida pelo paracetamol e o 

álcool (EL MORSY; KAMEL, 2015; TANG et al., 2017). 

Os efeitos do extrato hidroalcoólico da folha de alcachofra na dose de 300 

mg/kg, foram avaliados contra a toxicidade do cádmio (Cd) em ratos intoxicados. No 

grupo tratado com Cd e alcachofra, o MDA hepático diminuiu significativamente em 

comparação com o grupo tratado só com Cd, enquanto a peroxidação renal e os 

marcadores antioxidantes hepáticos e renais, SOD, GPx, CAT e GSH não se 

alteraram significativamente (EL-BOSHY et al., 2017). 

Contudo, segundo SALEKZAMANI; EBRAHIMI-MAMEGHANI; REZAZADEH, 

(2019) a atividade antioxidante do extrato de alcachofra não foi diferente em baixa 

dosagem (<1.000 mg / kg) e em alta dose (≥1.000 mg / kg). Eles encontraram que, 

devido à alta heterogeneidade entre os estudos em animais, não foi possível sugerir 

a melhor dosagem e duração para os animais e seres humanos. 

 

 
 

4.9.  Silybum marianum. 
O Silybum marianum, também chamado, silimarina ou cardo de leite, é uma 

planta da família Asteraceae. É originária desde o sul da Europa até a Ásia e 

atualmente encontrada em todo o mundo. Nomes comuns para essa espécie incluem 

leite Thistle abençoado, Marian Thistle, Mary Cardo, Cardo de Santa Maria, Milk 

Thistle (MT) do Mediterrâneo e Thistle Variegated. Na alopatia e na fitoterapia, é 

utilizada em doenças hepáticas (icterícia, cirrose e hepatite) e em doenças da vesícula 

biliar, atuando como hepatoprotetor contra agentes tóxicos. O extrato dessa planta 

tem seu uso medicinal sob o nome de silimarina, que compreende um complexo 

composto por várias substâncias (flavonoides: silibina ou silibinina, silidianina, 

silichristina). Também apresentou ações extra-hepáticas, descritas como antifúngicas 

e antidepressivas (SALLER et al., 2008; SAYYAH et al., 2010). 
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Estudos experimentais em animais demonstraram ação hepatoprotetora da 

silimarina contra o paracetamol, radiação, sobrecarga de ferro, e tetracloreto de 

carbono. Essa ação hepatoprotetora pode ocorrer pela inibição da formação de 

peróxidos lipídicos, eliminação de radicais livres e mudança das propriedades físicas 

das membranas celulares (VALENZUELA et al., 1985). 

Embora existam muitas referências de estudos experimentais em animais que 

mostram os benefícios da silimarina nas hepatopatias, ainda se buscam estudos em 

humanos que ratifiquem a efetividade deste fármaco nas hepatopatias moderadas e 

graves, principalmente na doença alcoólica e nas hepatites virais B e C (DE LEMOS; 

DE LEMOS, 2012b). 

 Nos EUA, a popularidade do Silybum marianum, deriva do seu uso como parte 

da tradição médica dos nativos americanos, bem como do movimento eclético, ou 

seja, um grupo de praticantes que recomendou o Silybum marianum, para veias 

varicosas, problemas menstruais e congestão do baço, rim e fígado na primeira 

metade do século XIX. Na verdade, o MT está entre os suplementos alimentares à 

base de ervas mais vendidos nos EUA, com vendas no varejo no valor de 2,6 milhões 

de (ANDREW; IZZO, 2017).  

Também existem  estudos na farmacologia experimental e clínica com o 

Silybum marianum relacionadas a doenças do fígado (ABENAVOLI et al., 2018), e 

artigos sobre o potencial papel terapêutico do Silybum marianum ou de seus princípios 

ativos em outras doenças como o câncer (POLACHI et al., 2016; ZHU et al., 2017), 

diabetes (STOLF; CARDOSO; ACCO, 2017) e, distúrbios neurodegenerativos (DEVI 

et al., 2017). 

 A farmacocinética da silimarina também foi investigada em pacientes humanos 

com doença hepática. SCHRIEBER et al., (2011) mostraram que a farmacocinética 

da silimarina está alterada em pacientes com hepatite C (HCV) e doença hepática 

gordurosa não alcoólica (NAFLD), com a maior exposição dos flavonolignans 

principais observados em pacientes cirróticos com maior caspase plasmática.  Em 

pacientes não cirróticos com hepatite C crônica, as doses orais de silimarina, variando 

de 0,42 a 2,1 g / dia por 7 dias, foram seguras e bem toleradas com a silibina A e a 

silicina B exibindo farmacocinética não-linear (HAWKE et al., 2010). Por fim, 

SCHRIEBER et al.,( 2011) mostraram que a disposição da silimarina e, 

consequentemente, sua eficácia variaram com o tipo de doença hepática. 
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A silimarina sofre metabolismo extenso, principalmente em processos 

metabólicos de fase II (WU; LIN; TSAI, 2009). Embora estudos “in vitro” tenham 

relatado que os extratos de silimarina e componentes individuais poderiam inibir 

significativamente as enzimas específicas do citocromo P450 (ALBASSAM; FRYE; 

MARKOWITZ, 2017), testes demonstraram de forma confiável que tal inibição não 

ocorre em humanos suplementados com extratos de silimarina administrados 

oralmente (KAWAGUCHI-SUZUKI et al., 2014; ABENAVOLI et al., 2018) 

 A biodisponibilidade sistêmica da silimarina pode ser melhorada de diferentes 

maneiras, incluindo a adição de substâncias solubilizantes a extratos da silimarina  

usando fosfatidilcolina, combinando-a com vitamina E e fosfatidilcolina, formando 

micelas com sal biliar e, notavelmente, através do sistema de liberação de drogas 

auto-emulsionante. um sistema de entrega de medicamentos que usa uma 

microemulsão para administrar drogas hidrofóbicas (YANG et al., 2015; BIJAK, 2017). 

 Recentemente, nanopartículas de silimarina altamente biodisponíveis (SB-NP) 

foram desenvolvidas. A administração oral de SB-NP em roedores revelou níveis 

séricos e biodistribuição mais elevados no fígado em comparação com a silibina não 

modificada. In vitro, o SB-NP reduziu a infecção por hepatite C (HCV) de hepatócitos 

humanos primários, sugerindo seu potencial como um agente anti-HCV de custo 

efetivo (LIU et al., 2017). 

 
 

5.  MATERIAL E MÉTODO 
 
5.1.  Animais 

Dez equinos hígidos, machos e fêmeas, sem raça definida, com idade média 

de cinco anos, soropositivos para Theileria equi foram incluídos neste estudo. Os 

animais foram tratados no Centro de Apoio ao Ensino e Pesquisa – CAEP, Campus 

Pirassununga-SP, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - Universidade 

de São Paulo. Enquanto estiveram no CAEP foram mantidos em piquete, sem capim 

para pastejo, e receberam feno de tifton e água à vontade. Os animais receberam 1 

kg de concentrado comercial 14%PB, duas vezes ao dia, além de sal mineral para 

equinos à vontade.  



30 
 

Os animais foram avaliados por meio de exame físico geral (frequência 

cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal, tempo de perfusão capilar, turgor 

de pele, auscultação de motilidade intestinal, coloração de mucosas), além de exames 

complementares hematológicos (hemograma, avaliação bioquímica hepática e 

muscular) e mensuração da produção de anticorpos resultantes da resposta 

imunológica contra o parasita por Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). 

Ainda, foi realizada a avaliação ultrassonográfica do fígado. Na ausência de 

indicadores de doença hepática, o protocolo de utilização de dipropionato de 

imidocarb foi iniciado. 

 

6. MÉTODOS 
 
6.1. Aplicação de dipropionato de imidocarb 

 

Como protocolo de utilização do dipropionato de imidocarb para tornar os 

animais soronegativos, mantendo características de protocolos conservativos 

utilizados rotineiramente na clínica médica de equinos, foi utilizada a dose de 5 

mg/kg/dia, por 3 dias consecutivos. As doses foram fracionadas em duas subdoses 

de 2,5 mg/kg, com intervalo de uma hora entre elas. Nos casos em que sinais de 

hiperestimulação parassimpática, resultando em cólica espasmódica ou diarreia foram 

observados, os animais foram tratados com escopolamina na dose de 0,3 mg/kg, por 

via intravenosa. A aplicação foi realizada no dia 0.  

 

6.2.  Grupos de suplementação 

 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos de cinco animais. 

O grupo controle (GC) não recebeu suplementos após a aplicação de dipropionato de 

imidocarb. Já o grupo tratado (GT) recebeu suplementação com produto comercial 1 

à base de extrato de alcachofra e extrato de cardo mariano O produto comercial 

continha por kg: Extrato de Alcachofra (11,53 g), Extrato de Cardo Mariano (96,15 g), 

Ácido Nicotínico (5.385 mg), Arginina (38,46 g), Cinarina (61 mg), Cisteína (1.154 mg), 

Colina (7.692 mg),  Glicina (38,46 g), Inositol (7.692 mg), Glutamina (7.692 mg), 

                                                      
1 Hepvet® 
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Pantotenato De Cálcio (34,61 g), Selênio (77 mg), Taurina (7.692 mg), Vitamina B1 

(38,46 g), Vitamina B12 (307.692 mcg), Vitamina B2 (5.385 mg), Vitamina B6 (15,38 

g), Vitamina C (7.692 mg), Vitamina E (7.692 UI), e Zinco Quelatado (1.154 mg). 

 

O produto foi administrado na dose de 13g/dia via oral, o que corresponde a 

0,1503 g de extrato de alcachofra + 0,8 mg de cinarina e 1,25g de extrato de cardo 

mariano. O tratamento foi realizado uma vez ao dia, no início da manhã, uma hora 

antes da primeira alimentação, durante 30 dias, começando-se no dia 0   

Amostras para realização dos testes sorológicos para Theileria equi foram 

coletadas após 30 dias da primeira dose de dipropionato de imidocarb. 

 

6.3. Avaliação hematológica e bioquímica 

 

Amostras de sangue venoso (5ml) foram colhidas da veia jugular esquerda de 

cada cavalo nos momentos -3, -1, 0 (dias antes da primeira aplicação de dipropionato 

de imidocarb) e 1, 5, 17, 23 e 30 dias após a primeira aplicação de dipropionato de 

imidocarb, utilizando-se o sistema de colheita a vácuo e agulhas descartáveis de 

40x9mm. As amostras foram armazenadas em tubos de vidro siliconizado providos de 

tampa de borracha contendo 50 µl de EDTA K3 como anticoagulante, e em como em 

tubo seco, sendo acondicionadas em gelo para posterior processamento no 

Laboratório Multiusuário de Análises Clínicas Veterinárias da Faculdade de Zootecnia 

e Engenheira de Alimentos (FZEA)– USP. 

A contagem global de hemácias e leucócitos, dosagem de hemoglobina, 

determinação de volume globular e índices hematimétricos, volume corpuscular médio 

(VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), e concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM), bem como as contagens diferenciais dos leucócitos, 

foram realizadas com o auxílio do analisador hematológico automático da marca 

Mindray (modelo BC 2800vet).  

As funções hepáticas e muscular, ou seja, proteína total, albumina, aspartato 

aminotransferase (AST), gama glutamil trasferase (GGT), bilirrubina direta e indireta, 

além de creatinoquinase (CK) foram realizadas com o auxílio do analisador bioquímico 

automático da marca RX Daytona da Randox (modelo kits Randox). 
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6.4.  Avaliação ultrassonográfica 
 

A avaliação ultrassonográfica foi realizada nos momentos -3, antes da primeira 

dose do dipropionato imidocarb. Os exames foram realizados com o equipamento de 

ultrassom ESAOTE MyLab 30 VET, com transdutor eletrônico microconvexo 

multifrequencial (FARROW, 2005).  

 

6.5.  Biopsia hepática  

 

As amostras de fígado foram colhidas, pela técnica de biópsia hepática 

percutânea, com agulha de biópsia Pro-Mag Ultra (14G x 11,4cm x 20mm) nos dias -

3 (três dias antes da aplicação do dipropionato de imidocarb) ,12 (10 dias após a 

terceira aplicação de dipropionato de imidocarb e 30 (final do experimento). O 

procedimento foi realizado com os animais em posição quadrupedal, contidos em 

tronco de contenção, após jejum hídrico e alimentar de 12 horas.  

Uma área de 20x25cm de comprimento foi delimitada sobre o 12° e o 14° 

espaços intercostais, do lado direito, na intersecção de uma linha estabelecida desde 

a tuberosidade coxal até o ponto médio entre o cotovelo e a ponta da escápula, 

conforme descrito por (REED; BAYLY; SELLON, 2010). Essa área foi submetida à 

tricotomia e antissepsia com álcool iodado. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: JARAMILLO (2018)        

 

Os animais foram sedados utilizando-se 0,02 mg/kg de detomidina 1% por via 

intravenosa. Em seguida foi realizada anestesia local infiltrativa empregando-se 5 mL 

Figura  1 - Área da tricotomia para a realização da biopsia 
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de cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor (Figura 2A). Foi utilizada lâmina de 

bisturi número 15 para realizar a incisão da pele (Figura 2B). Em seguida, foi 

introduzida a agulha cortante tipo Pro-Mag Ultra (14G x 11,4cm x 20mm), perfurando 

os músculos intercostais e alcançando o fígado (Figura 2C). A introdução da agulha 

foi guiada por ultrassonografia, evitando-se assim a perfuração de alças intestinais. A 

agulha foi direcionada em direção ao cotovelo oposto, e novamente com o auxílio da 

ultrassonografia, foi determinada a profundidade necessária para a penetração da 

agulha no parênquima hepático (MEDEIROS et al., 2002; QUEIROZ, 2014).  

As amostras foram imediatamente fixadas em solução de formol a 10%, 

permanecendo por 24 horas e, posteriormente, armazenadas em solução de álcool 

70% (Figura 2D). Na sequência, as amostras foram encaminhadas para o Laboratório 

de Histopatologia do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia – USP, para processamento histológico e confecção dos 

blocos de parafina. Por fim, cortes histológicos de 5 µm foram corados em 

hematoxilina-eosina (HE) para avaliação histopatológica do fígado. As alterações 

histopatológicas foram graduadas segundo sua intensidade, sendo classificados em 

discreto (1), moderado (2) ou intenso (3). Os parâmetros avaliados foram: presença 

de infiltrado inflamatório lobular, presença de acúmulo de pigmento, áreas de 

degeneração hidrópica e presença de infiltrado inflamatório portal.   

 

6.6.  Abdominocentese 

Com o intuito de avaliar a interferência das biopsias hepáticas nos parâmetros 

avaliados do experimento foi realizada abdominocentese e análise parcial do líquido 

peritoneal antes da primeira biópsia e após a terceira biópsia hepática. Na região 

ventral do abdômen sobre a linha alba e caudal da cartilagem xifoide foi realizada 

tricotomia numa área de 20 x 20 cm. Posteriormente foi feita antissepsia usando gaze 

estéril com iodopolvidona degermante (1%) e álcool a 70%.  Após o preparo, uma 

agulha 40x12 foi inserida na linha média ventral e 10 cm caudal ao xifoide. O líquido 

peritoneal foi coletado em dois tubos de vácuo previamente identificados, um deles 

sem anticoagulante e outro contendo ácido etileno diamino tetraacético (EDTA). As 

amostras do líquido peritoneal (10 ml) foram coletadas imediatamente antes da 

primeira biopsia e, 24, 48, 72, 96, e 120 horas após a terceira biópsia hepática.  

6.7.  Análise do líquido peritoneal 

https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/xiphoid-process
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O fluido peritoneal coletado foi enviado refrigerado para o Laboratório de 

Patologia Clínica da Faculdade de Zootecnia e Engenheira de Alimentos (FZEA). O 

líquido acondicionado no tubo sem anticoagulante foi utilizado para avaliação da 

densidade a qual foi aferida utilizando-se um refratômetro portátil Quimis®.  

 A partir do líquido peritoneal acondicionado em frasco de tampa vermelha, foram 

realizadas dosagens de proteínas totais (proteínas Totais Labtest® Ref. 99; 

Colorimétrica – Biureto) em equipamento automático Mindray, BS120. 

Para o exame citológico foi realizada contagem de células nucleadas por 

microlitro manualmente, em câmara de Neubauer com o diluidor de Thoma, na 

diluição 1:21.  

 

 
Figura  2 - (A) Anestesia local infiltrativa, (B) Incisão da pele com lâmina de bisturi número 15, (C) 
Agulha cortante tipo Tru-cut, perfurando os músculos intercostais e alcançando o fígado e (D) Biopsia 
hepática. 

        
Fonte: JARAMILLO (2018) 
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6.8.  Delineamento experimental 
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6.9.  Análise Estatística 

 
Para a análise dos dados foi utilizado o programa Statistical Package for Social 

Science versão 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Para as variáveis quantitativas, a 

distribuição de normalidade dos dados foi avaliada através do teste de Shapiro-Wilk. 

Variáveis que não apresentaram distribuição normal foram submetidas à 

transformação numérica pela inversa descrita por Templeton (2011). As variáveis com 

distribuição normal e normalizadas pela inversa, foram submetidas ao teste oneway 

ANOVA, para análise de variância ao longo do tempo, seguido do teste post-hoc de 

Bonferroni para as comparações múltiplas entre os momentos. Já o efeito do tempo 

sobre as variáveis com distribuição não parametica foi avaliado pelo teste de 

Friedman, seguido do teste post-Hoc de Wilcoxon. Para as comparações dos grupos 

dentro de cada momento foi utilizado o teste T student para amostras independentes. 

Para análise das variáveis qualitativas, foi realizada a associação das variáveis com 

os grupos experimentais, dentro de cada momento, pelo teste de Fischer e teste de 

qui-quadrado. O teste de Fischer foi utilizado quando as variáveis eram binarias 

enquanto o teste qui-quadrado as variáveis apresentavam mais de duas categorias. 

Para todos os testes, adotou-se como resultado significativo p<0,05, já a tendência P 

> 0,05 e < 0,1. 
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7.  RESULTADOS 
 

7.1.   Exame físico  
A frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal, tempo de 

perfusão capilar, turgor de pele, auscultação de motilidade intestinal, e coloração de 
mucosas não se alteraram significativamente entre os grupos GT e GC. 

7.2. Emsaio de inmunoabsorçao enzimática (ELISA) 
Após terminar o estudo, realizou-se novo teste em todos os animais para 

verificar se houve soronegativação para Theileria equi. Mas mesmo tendo utilizado a 

dose de 5mg/kg do dipropionato de imidocarb somente quatro animais tornaram-se 

soronegativos. (Quadro 1) 

 
Quadro 1 Mostra os animais soropositivos e soronegativos para Theileria equi após término do 
estudo. 

Animal Theileria equi % de inibição ao nível 
de anticorpos 

1 Positivo 82 

2 Positivo 81 

3 Positivo 81 

4 Positivo 73 

5 Negativo 4 

6 Negativo 6 

7 Positivo 62 

8 Positivo 82 

9 Negativo 10 

10 Negativo 6 

 
 

 

7.3. Hemograma 
O número de hemácias, a concentração de hemoglobina, e os valores de 

hematócrito e plaquetas não alteraram significativamente entre os grupos (GT e GC) 

ou entre os diferentes momentos observados no mesmo grupo (p>0,05) (Gráficos 

1,2,3 e 4).  
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Gráfico 1- Médias e desvios-padrão do número de hemácias (106/µL) dos animais do 

grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do experimento. 
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Gráfico 2 – Médias e desvios-padrão da concentração de hemoglobina (g/dL) dos 

animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento. 
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Gráfico 3 – Médias e desvios-padrão dos valores de hematócrito (%) dos animais do 

grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do experimento. 
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Gráfico 4 – Médias e desvios-padrão do número de plaquetas (x10³/uL) dos animais 

do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento. 

 

Os valores de VCM aumentaram no GT em relação aos valores iniciais no D23 

(p<0,05). No GC também houve aumento significativo em relação aos valores iniciais 

no D5 (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Médias e desvios-padrão dos valores de volume corpuscular médio (fL) 

dos animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento. * representa diferença estatística em relação aos valores iniciais 

(p<0,05). 

 
Os valores de HCM aumentaram no GT em relação aos valores iniciais no D30 

(p<0,05). No GC também houve aumento significativo em relação aos valores iniciais 

a partir do D17 até o D30 (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Médias e desvios-padrão dos valores da hemoglobina corpuscular média 

(pg) dos animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes 

momentos do experimento.  * representa diferença estatística em relação aos valores 

iniciais (p<0,05). 
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Os valores de CHCM aumentaram no GT em relação aos valores iniciais no 

D30 (p<0,05). No GC também houve aumento significativo em relação aos valores 

iniciais no D0, D5, D17 e D30 (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Médias e desvios-padrão dos valores da concentração de hemoglobina 

corpuscular média (g/dL) dos animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) 

nos diferentes momentos do experimento. * representa diferença estatística em 

relação aos valores iniciais (p<0,05) 

 

Os valores de VCM, HCM, e CHCM não apresentaram diferença estatística entre os 

grupos (GT e GC). 

 

O número de leucócitos diminuiu no GT em relação ao GC no D17 e D23. 

(p<0,05). Não houve diferença significativa no número de eosinófilos, monócitos e 

linfócitos entre os grupos ou em relação os valores iniciais dentro do mesmo grupo 

(p>0,05) (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Médias e desvios-padrão do número de leucócitos (cel/µL) dos animais 

do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do experimento. 

ƒ representa diferença estatística entre GC e GT. (p<0,05) 

 

7.4.  Análise bioquímica 
 

Não se observou diferença na concentração de proteína total no GT e GC em 

relação aos valores iniciais (p>0,05), assim como não houve diferença entre GC e GT. 

(p>0,05) (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Médias e desvios-padrão da concentração de proteína total (g/dL) dos 

animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento. 
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A concentração de albumina diminuiu no GT em relação aos valores inicias de 

D0 ao D30 (p<0,05). No GC também se observou diminuição em relação aos valores 

iniciais no D1, D5 e D30. (p<0,05). Não se observou diferença entre GT e GC (Gráfico 

10). 
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Gráfico 10 – Médias e desvios-padrão da concentração de albumina (g/dL) dos 

animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento.  * significa diferença estatística em relação aos valores iniciais (p<0,05). 
 
 
 
 

Não se observou diferença na concentração de GGT no GT e GC em relação 

aos valores iniciais (p>0,05). Observou-se em GT aumento em relação ao GC no D30 

(p<0,05) (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 – Médias e desvios-padrão da concentração de GGT (U/L) dos animais do 

grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do experimento. ƒ 

significa diferença estatística entre GC e GT (p<0,05). 
 
 
 

A concentração de AST aumentou no GT em relação aos valores iniciais no D0 

e D17 (p<0,05). No GC houve aumento em relação aos valores iniciais no D0 e D5 

(p<0,05). Observou-se em GT aumento em relação ao GC no D5 e D23 (p>0,05) 

(Gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Médias e desvios-padrão da concentração de AST (U/L) dos animais do 

grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do experimento. * 

significa diferença estatística em relação aos valores iniciais (p<0,05), ƒ significa 

diferença estatística entre GC e GT (p<0,05). 
 

 

 

A concentração de CK aumentou no GT no D0 em relação aos valores iniciais 

(p<0,05). No GC houve aumento em relação aos valores iniciais no D0 e no D1. 

(p<0,05). (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 – Médias e desvios-padrão da concentração de creatinaquinase (U/L) dos 

animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento. * representa diferença estatística em relação aos valores iniciais 

(p<0,05). 

 

 

As concentrações de bilirrubina total, direta e indireta não se alteraram 

significativamente entre os grupos (GT e GC) ou entre os momentos observados 

dentro dos grupos (Gráficos 14,15 e 16). 
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Gráfico 14 – Médias e desvios-padrão da concentração de bilirrubina total (mg/dL) 

dos animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento. 
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Gráfico 15 – Médias e desvios-padrão da concentração de bilirrubina direta (mg/dL) 

dos animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento. 
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Gráfico 16 – Médias e desvios-padrão da concentração de bilirrubina indireta (mg/dL) 

dos animais do grupo tratado (GT) e grupo controle (GC) nos diferentes momentos do 

experimento. 
 
 
 
 
 

7.5.  Biopsia hepática  
 

As alterações histopatológicas foram graduadas segundo sua intensidade, 

sendo classificados em discreto (1), moderado (2) ou intenso (3). Os parâmetros 

avaliados foram: presença de infiltrado inflamatório lobular, presença de acúmulo de 

pigmento, esteatose, áreas de degeneração hidrópica e presença de infiltrado 

inflamatório portal.  

O GT apresentou 62% menos de inflamação lobular, 55% menos de acúmulo 

de pigmento, 65% menos de esteatose, 50% de degeneração hidrópica e 57% menos 

de inflamação porta em comparação ao GC. (Figura 3 e 4)  

 

 

 



49 
 

 

 

 

 
Figura  3 - (A)Parênquima hepático sem alterações. Animal número 2, D-3, GT, (B) Parênquima 
hepático sem alterações. Animal número 7, D-3, GC, (C) Setas azuis apontam para o infiltrado 
inflamatório lobular. Animal número 3, D12, GC, (D) Parênquima hepático sem inflamação lobular. 
Animal número 4, D12, GT, (E), Setas azuis apontam para o infiltrado inflamatório portal. Animal número 
9, D12, GC e (F) Setas azuis apontam para o infiltrado inflamatório portal. Animal número 8, D12, GT 

 
        Fonte: JARAMILLO (2018) 
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Figura  4 - (A) Setas azuis apontam para áreas de esteatose. Animal número 5, D12, GC, (B) Setas 
azuis apontam para áreas de acúmulo de pigmento. Animal número 7, D12, GC e (C) Setas azuis 
apontam áreas de degeneração hidrópica. Animal número 6, D12, GC 

 
               Fonte: JARAMILLO (2018) 
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7.6.  Análise laboratorial do líquido peritoneal 
 

A concentração de proteína total (g/dL) aumentou em relação aos valores 
iniciais no D34 e D35 (p<0,05) (Gráfico 17).  
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Gráfico 17 - Médias e desvios-padrão da concentração de proteína total (g/dL) do 

líquido peritoneal de todos os animais nos diferentes momentos do experimento. * 

representa diferença estatística em relação aos valores iniciais (p<0,05). 

 

A densidade aumentou em relação aos valores iniciais nos D33, D34 e D35 (p<0,05) 

(Gráfico 18). 

- 3 



52 
 

30 31 32 33 34 35

0.95

1.00

1.05

1.10

* * *

Dias

DE
NS

ID
AD

E

 
Gráfico 18 - Médias e desvios-padrão da densidade do líquido peritoneal de todos os 

animais nos diferentes momentos do experimento. * representa diferença estatística 

em relação aos valores iniciais (p<0,05). 
 

 

 

A contagem total de leucócitos (cel/μL), não alterou em relação aos valores iniciais 
(p>0,05) (Gráfico 19). 
 

30 31 32 33 34 35

0

2000

4000

6000

8000

Dias

Le
uc

óc
ito

s 
(c

el
/ µ

L)

 

Gráfico 19 - Médias e desvios-padrão do número de leucócitos (cel/μL) do líquido 

peritoneal de todos os animais nos diferentes momentos do experimento. 
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8.  DISCUSSÃO 
 

O dipropionato de imidocarb é amplamente utilizado na Medicina Equina como 

fármaco de escolha no controle e prevenção da infestação pelo parasita 

intraeritrocitário Theileria equi (BELLOLI et al., 2002). 

  Os efeitos de toxicidade referentes ao dipropionato de imidocarb, encontram-

se diretamente relacionados a ampla e efetiva distribuição tecidual do fármaco, 

prolongado período requerido à sua completa eliminação, sequestro e acúmulo do 

fármaco em compartimentos vasculares e extravasculares (BELLOLI et al., 2002). 

Durante a realização deste estudo os animais não demonstraram desconforto 

ou alteração do comportamento após o uso do produto, e as constantes fisiológicas 

se mantiveram dentro dos valores de normalidade ao longo do tratamento.  

Houve aumento em relação aos valores inicias (p<0,05) no VCM, CHCM e 

HCM, tanto no GT como no GC, mais evidentes no GC. Contudo, os resultados obtidos 

no hemograma estão dentro dos valores de referência para a espécie equina, 

demonstrando que o uso do composto, nas doses utilizadas, não afetou as funções 

reológicas dos cavalos avaliados. As alterações dos valores apontados podem ser 

ainda relacionadas ao controle da theileriose, fato esperado após o adequado 

tratamento com o dipropionato de imidocarb. 

  Houve diminuição do número de leucócitos no GT no final do experimento em 

comparação ao GC. Contudo, todos os valores também permaneceram dentro dos 

parâmetros normais de referência para a espécie. Podemos supor melhor equilíbrio 

desta variável no GT em decorrência de menor inflamação hepática.  

Na análise bioquímica, a GGT manteve-se estável. Apesar da maior parte da 

atividade sérica de GGT acontecer no fígado, esta enzima também se apresenta em 

concentrações elevadas em doenças dos rins, intestinos, úbere e pâncreas 

(WALTON, 2014; QUEIROZ et al., 2016). A enzima GGT está principalmente 

associada às membranas do epitélio biliar, sendo considerada como excelente teste 

para doença hepática no cavalo (REED; BAYLY; SELLON, 2010; WALTON, 2014; 

FELÍCIO, 2018).  

A mensuração de GGT é a de maior sensibilidade para avaliação de cavalos 

com evidência de doença hepática crônica, onde os pacientes terão níveis 

aumentados no soro ou plasma.  A GGT tem meia-vida de aproximadamente 3 dias 

em equinos (REED; BAYLY; SELLON, 2010; WALTON, 2014; FELÍCIO, 2018). Neste 
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estudo, o efeito tóxico do dipropionato de  imidocarb sobre o fígado foi agudo, e por 

este motivo, a identificação da concentração de GGT dentro da normalidade pode ser 

explicada. 

A AST é uma enzima citosólica (CAST) e mitocondrial (MAST) que é 

responsável pela biossíntese de aspartato a partir de carboidratos. Existem dois tipos 

de isoenzimas determinadas por eletroforese consoantes à sua localização, sendo a 

MAST apenas localizada ao nível mitocondrial, e a CAST localizada no citoplasma ou 

sarcoplasma. No entanto, parece não existir especificidade tecidual entre estas duas 

isoenzimas no cavalo. Basicamente, todas as células possuem AST, porém, esta 

encontra-se em maior concentração na musculatura estriada e lisa, e no fígado 

(REED; BAYLY; SELLON, 2010).  

A AST tem especificidade baixa para doença hepática, mas encontra-se 

aumentada na maioria dos casos de afecções do fígado. Na doença hepática crônica 

muitas vezes a AST é encontrada dentro dos parâmetros considerados normais. O 

tempo de meia-vida da AST é longo (7 a 10 dias), e pode demorar mais de duas 

semanas para que os valores sanguíneos diminuam após doença hepática aguda 

(REED; BAYLY; SELLON, 2010). 

A AST pode ser muito útil quando analisada em conjunto com enzimas teciduais 

específicas. Como exemplo, se uma enzima específica muscular, como a 

creatinoquinase (CK), estiver também aumentada, sugere-se que o aumento de AST 

provavelmente terá origem muscular. O tempo de meia-vida da CK é pequeno (cerca 

de 2 horas), e por isso, mesmo em casos de lesão muscular é possível encontrar-se 

aumento de concentração de AST sem se verificar aumento de CK (QUEIROZ et al., 

2016). No presente trabalho, as enzimas AST e CK apresentaram aumento em 

relação aos valores iniciais, em ambos os grupos demonstrando que os resultados 

obtidos não são indicativos exclusivamente de lesão hepática. Podemos supor que o 

aumento nessas enzimas pode ser decorrente da lesão muscular e hepática pela 

técnica de biopsia hepática. Ainda, deve-se considerar que o dipropionato de 

imidocarb, devido sua fórmula comercial parenteral, causa danos musculares na 

região onde foi injetado, e esta lesão também  pode ser responsável pelo aumento de 

ambas as enzimas (FELÍCIO, 2018) 

As concentrações das enzimas GGT e AST resultaram em diferença estatística 

no dia 30 e nos dias cinco, 17 e 23 (p<0,05), sendo maior nos equinos tratados com 

o composto frente ao desafio tóxico proposto. Estas duas enzimas, quando 
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aumentadas em conjunto, apontam fortemente para lesão hepática, e outras 

alterações bioquímicas devem ser consideradas em conjunto com as afecções do 

fígado. Contudo, o aumento na concentração dessas enzimas não ocorre 

concomitantemente nos dias avaliados dificultando a comprovação da origem do 

aumento destas enzimas durante o experimento, e exames específicos, como a 

avaliação histológica de fragmentos do fígado, realizados neste experimento, foram 

mais esclarecedores. 

As enzimas hepáticas específicas do citosol e não alteráveis de modo 

iatrogênico nos cavalos são a sorbitol desidrogenase (SDH), a arginase (ARG), a 

ornitina carbamoiltransferase e a glutamato desidrogenase (GLDH) (REED; BAYLY; 

SELLON, 2010; THRALL; WEISER; ALLISON, 2015). Aumentos sanguíneos destas 

enzimas são altamente específicos para doença hepatocelular, no entanto, não são 

específicos para o tipo de doença. Aumentos discretos destas enzimas podem ocorrer 

após hipóxia ou ação tóxica hepáticas resultantes de endotoxemia, septicemia, 

doença intestinal transitória, hipertermia ou administração de alguns fármacos (REED; 

BAYLY; SELLON, 2010). 

A sorbitol desidrogenase (SDH) é uma enzima específica para avaliação 

hepática, que indica extravasamento do conteúdo citoplasmático dos hepatócitos. A 

SDH em cavalos encontra-se presente em elevadas concentrações no fígado e em 

baixas concentrações em outros tecidos, sendo mais específica para danos 

hepatocelulares que a AST ou GLDH (WALTON, 2014). Esta enzima hepática possui 

vida meia curta (<12 horas), que a torna muito útil na determinação de resolução e 

progressão de lesão hepática, e seus valores voltam aos parâmetros normais 3 a 5 

dias após um insulto hepático transitório (REED; BAYLY; SELLON, 2010; WALTON, 

2014; THRALL; WEISER; ALLISON, 2015). O tempo de meia-vida curto requer rápida 

análise após a colheita da amostra (horas), onde o soro deve ser conservado por 

congelação (-15ºC) ou em refrigeração (REED; BAYLY; SELLON, 2010). Sua 

estabilidade in vitro é muito menor que a de outras enzimas hepáticas, sendo esta 

uma limitação do teste, devendo a amostra sanguínea ser analisada até 5 horas após 

a colheita se for armazenada à temperatura ambiente, ou até às 48 horas se for 

congelada. Esta enzima não foi avaliada no presente trabalho por não existirem testes 

comerciais com acesso facilitado no Brasil, e devido sua baixa  estabilidade no soro  

para  uso  laboratorial em Medicina Veterinária (WALTON, 2014; THRALL; WEISER; 

ALLISON, 2015; QUEIROZ et al., 2016). 
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A incapacidade do fígado em absorver, conjugar e excretar bilirrubina pode 

conduzir ao aumento das concentrações séricas de bilirrubinas conjugadas e não 

conjugadas. A avaliação da concentração das bilirrubinas séricas não é um indicador 

sensível de doença hepática equina, pois segundo estudo efetuado em cavalos com 

doença hepática, apenas 1/4 dos animais apresentaram aumento da concentração 

das bilirrubinas séricas (REED; BAYLY; SELLON, 2010). As bilirrubinas total, direta e 

indireta mantiveram-se dentro dos valores de normalidade ao longo do experimento, 

não sendo novo fator que apontasse para danos hepáticos decorrente do uso de 

dipropionato de imidocarb. 

O exame histopatológico, de fragmentos obtidos por biópsia percutânea guiada 

por ultrassonografia ou por laparoscopia, é considerado o melhor meio diagnóstico e 

prognóstico de doença hepática, sendo mais sensível e específico que todas as 

provas bioquímicas previamente listadas (BERGERO; NERY, 2008; DAVOUDI; 

ESHAGIAN; EDALATINASAB, 2015; DUNKEL et al., 2015). Com esta avaliação é 

possível classificar as lesões hepáticas induzidas, como o desafio tóxico proposto 

neste estudo, assim como seus padrões e tempos de recuperação da função do órgão. 

Na avaliação histológica das amostras hepáticas encontrou-se aumento da 

inflamação portal em ambos grupos em relação aos valores iniciais, sendo menor no 

GT em comparação ao GC 10 dias após a aplicação de diproprionato de imidocarb 

(D12). Também se encontrou inflamação lobular nos animais do GC nos diferentes 

momentos do experimento, sendo ausente no GT após a aplicação de diproprionato 

de imidocarb (D12 e D30). Supomos que este fato foi devido à utilização dos princípios 

ativos e suplementos constantes no produto comercial selecionado, com propriedades 

de evitar o agravo da toxicidade hepática.  

Os metabólitos reativos de alta energia, provenientes do efeito tóxico hepático, 

podem formar ligações covalentes com outros constituintes celulares, como proteínas 

e ácidos nucleicos, chamados de adutos. Na toxicidade aguda, os adutos podem levar 

a lesão ou morte celular (MCGAVIN; ZACHARY, 2009), o que sugere que os animais 

do grupo tratado não realizaram essas ligações covalentes, diminuindo o efeito tóxico 

agudo. Isto pode ser explicado pela ação da Cynara scolymus (alcachofra) em diminuir 

os níveis lipêmicos, principalmente referentes ao colesterol total e ao LDL-colesterol, 

comprovada nos resultados da revisão sistemática e dos ensaios clínicos 

randomizados. Seu uso por meio de alimentos torna-se inviável, já que a concentração 

ideal da alcachofra dificilmente vai ser atingida e seu efeito é dose-dependente (DE 
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LEMOS; DE LEMOS, 2012a). A solução está nos extratos de alcachofra contidos em 

suplementos e medicamentos, como é o caso do produto comercial utilizado neste 

estudo.   

 Focos de esteatose foram identificados em alguns animais do GT somente ao 

final do experimento (D30), mas ocorreram em todos os momentos e em todos os 

cavalos no GC no decorrer do experimento. A esteatose pode ser devido ao mal 

funcionamento do hepatócito, que levou ao acúmulo de triglicérides em seu interior 

como resultado da diminuição de energia para oxidação dos ácidos graxos 

(MCGAVIN; ZACHARY, 2009). A presença de esteatose em alguns animais do GT 

somente no dia 30, sugere que o composto utilizado possui substâncias antioxidantes 

que ajudaram a diminuir esse tipo de lesão. Por ter em sua composição a Silybum 

marianum (silimarina), o composto resulta em melhor estabilização da membrana do 

hepatócito, além de ter efeito anti-inflamatório, antioxidante e regenerador celular.  

Deposição de pigmento foi identificada nos animais do GT antes e ao final do 

experimento (D-3 e D30), e nos animais do GC em todos os momentos. Os pigmentos 

são substâncias que dão coloração incomum ao corpo (sistêmico) ou a tecidos 

específicos. Os pigmentos podem ser exógenos ou endógenos (MCGAVIN; 

ZACHARY, 2009). Acredita-se que os resultados obtidos neste estudo com relação 

ao acúmulo de pigmento estão na maioria deles relacionados com a lesão causada 

no momento da realização da biópsia, conhecidos como pigmentos hematógenos.  

A degeneração hidrópica não é identificada sem outras lesões histológicas 

concomitantes, e normalmente está associada com alteração inflamatória (HACKETT 

et al., 2016). Nesse estudo, a degeneração hidrópica foi encontrada nos animais do 

GT e do GC 10 dias após a aplicação de dipropionato de imidocarb (D12). Isto pode 

ser devido aos níveis de concentração sanguínea do dipropionato de imidocarb, que 

nesse momento do experimento foram atingidos. Pelo fato deste fármaco causar lesão 

direita nos hepatócitos, resulta secundariamente em inflamação, e por conseguinte, 

em degeneração hidrópica.  

Segundo HACKETT et al. (2016), as lesões histopatológicas primárias do 

fígado identificadas em cavalos avaliados na Universidade Estadual do Colorado 

foram inflamação portal e esteatose. Resultados semelhantes foram obtidos no 

presente estudo. Os autores sugeriram que os modos de ação dos fármacos com 

função facilitadora do metabolismo hepático seriam anti-inflamatórios e antifibróticos, 

que favoreceriam a regeneração dos hepatócitos. No caso do presente estudo, infere-
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se  que a ação antioxidante e reguladora da betaoxidação, principal função da Cynara 

scolymus (alcachofra) e a Silybum marianum (silimarina), presentes no produto 

comercial  utilizado, resultou em ação facilitadora do metabolismo hepático, que pode 

explicar os resultados positivos obtidos no grupo tratado (GT). 
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9.  CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que a utilização da associação de Cynara scolymus e Silybum 

marianum resultou em efeitos hepatoprotetores benéficos nos cavalos que receberam 

dipropionato de imidocarb. Para obtenção de efeitos benéficos mais contundentes 

sugere-se o aumento da dose do composto.  
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11. APÊNDICES 
 

Grupo tratado: Animais 1, 2, 4, 8 e 10. 

Grupo controle: Animais 3, 5, 6, 7 e 9.  

Dias de coleta: D-3, D-1, D 0, D 1, D 5, D 17, D 23 e D 30   

 
 
Apêndice 1 
Resultados de hemograma 
 
 
Número de Hemácias (106 cels/µL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 8,65 8,03 8,45 7,38 9,95 8,49 0,95 
D -1 8,58 7,69 9,08 7,16 9,36 8,37 0,93 
D 0 8,98 7,83 8,84 7,82 9,15 8,52 0,65 
D 1 8,32 8,70 9,26 7,29 7,00 8,11 0,95 
D 5 9,20 9,58 9,39 8,34 9,67 9,24 0,53 

D 17 8,65 8,31 9,12 8,90 9,28 8,85 0,38 
D 23 9,42 8,77 9,94 9,23 10,29 9,53 0,60 
D 30 8,90 8,41 9,19 7,57 9,38 8,69 0,73 

 

Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 9,07 9,07 8,77 8,35 8,84 8,82 0,30 
D -1 8,25 10,67 7,19 7,65 8,44 8,44 1,34 
D 0 8,84 8,30 7,75 7,62 8,43 8,19 0,50 
D 1 8,90 8,75 8,31 7,97 8,41 8,47 0,37 
D 5 10,25 9,19 9,63 8,13 9,58 9,36 0,78 

D 17 9,02 10,56 9,18 8,40 9,97 9,43 0,85 
D 23 10,04 9,93 9,50 9,47 11,79 10,15 0,95 
D 30 8,74 8,71 9,64 7,85 8,95 8,78 0,64 
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Concentração de Hemoglobina (g/dL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 12,40 10,80 11,10 10,60 13,40 11,66 1,20 
D -1 12,50 10,70 11,90 10,50 13,00 11,72 1,10 
D 0 13,70 11,50 11,90 12,00 12,70 12,36 0,86 
D 1 12,30 12,90 12,00 11,00 9,60 11,56 1,29 
D 5 14,50 14,30 12,90 12,80 13,70 13,64 0,78 

D 17 13,30 13,10 12,50 13,80 12,90 13,12 0,48 
D 23 13,70 12,40 13,10 13,90 14,10 13,44 0,69 
D 30 13,50 12,70 12,80 12,00 13,70 12,94 0,68 

 

Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 11,80 12,80 11,70 11,90 11,20 11,88 0,58 
D -1 11,20 15,70 9,90 11,10 10,80 11,74 2,27 
D 0 12,40 12,40 10,70 11,50 10,90 11,58 0,80 
D 1 11,90 13,15 11,50 11,90 11,00 11,89 0,80 
D 5 14,70 13,90 14,00 12,10 12,70 13,48 1,05 

D 17 12,70 16,10 13,10 12,60 13,20 13,54 1,45 
D 23 13,40 14,40 13,20 13,90 15,60 14,10 0,96 
D 30 12,30 13,40 13,90 11,90 12,00 12,70 0,90 

 
Hematócrito (%) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 39,70 36,20 34,90 34,90 43,50 37,84 3,72 
D -1 39,60 34,90 37,70 34,30 40,90 37,48 2,87 
D 0 42,00 36,50 37,30 38,10 40,40 38,86 2,28 
D 1 39,20 40,80 39,70 35,40 31,10 37,24 3,99 
D 5 43,60 45,10 39,90 40,10 43,90 42,52 2,37 

D 17 40,20 38,70 37,30 42,10 41,00 39,86 1,89 
D 23 44,00 40,70 42,50 45,50 46,00 43,74 2,18 
D 30 41,00 39,00 38,90 36,70 41,00 39,32 1,79 

 

Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 39,80 41,50 38,00 39,90 36,10 39,06 2,07 
D -1 36,30 48,90 31,30 36,50 34,30 37,46 6,73 
D 0 39,80 38,70 34,2 36,80 34,30 36,76 2,53 
D 1 40,10 41,05 37,20 38,60 34,40 38,27 2,61 
D 5 47,40 43,40 43,50 39,30 39,90 42,70 3,26 

D 17 40,80 48,80 40,90 40,40 41,00 42,38 3,60 
D 23 45,30 46,30 42,40 45,40 49,50 45,78 2,54 
D 30 38,60 40,10 41,90 36,70 36,40 38,74 2,32 
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VCM (fL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 46,00 45,10 41,40 47,40 43,80 44,74 2,28 
D -1 46,20 45,40 41,60 48,00 43,80 45,00 2,43 
D 0 46,80 46,10 42,30 48,80 44,20 45,64 2,49 
D 1 47,20 46 42,70 48,60 44,50 45,80 2,30 
D 5 47,40 47,20 42,50 48,10 45,50 46,14 2,25 

D 17 46,50 46,60 41,00 47,40 44,20 45,14 2,60 
D 23 46,80 46,50 42,80 49,40 44,80 46,06 2,46 
D 30 46,10 46,40 42,40 48,50 43,80 45,44 2,38 

 

Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 43,90 45,80 43,40 47,90 40,90 44,38 2,63 
D -1 44,10 46,70 43,60 48,00 40,70 44,62 2,85 
D 0 45,10 46,70 43,8 48,30 40,7 44,92 2,90 
D 1 45,10 46,1 44,20 48,50 41,00 44,98 2,74 
D 5 46,30 47,30 45,00 48,40 41,70 45,74 2,58 

D 17 45,30 46,30 44,60 48,20 41,20 45,12 2,58 
D 23 45,20 46,70 44,70 48,00 42,00 45,32 2,26 
D 30 44,20 46,10 43,50 46,80 40,70 44,26 2,40 

 
HCM (pg) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 14,30 13,40 13,10 14,30 13,40 13,70 0,56 
D -1 14,50 13,90 13,10 14,60 13,80 13,98 0,61 
D 0 15,20 14,50 13,40 15,30 13,80 14,44 0,84 
D 1 14,70 14,1 12,90 15,00 13,70 14,08 0,83 
D 5 15,70 14,90 13,70 15,30 14,10 14,74 0,83 

D 17 15,30 15,70 13,70 15,50 13,90 14,82 0,94 
D 23 14,50 14,10 13,10 15,00 13,70 14,08 0,73 
D 30 15,10 15,10 13,90 15,80 14,60 14,90 0,70 

 

Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 13,00 14,10 13,30 14,20 12,60 13,44 0,69 
D -1 13,50 14,70 13,70 14,50 12,80 13,84 0,77 
D 0 14,00 14,90 13,9 15 13 14,16 0,82 
D 1 13,30 14 13,80 14,90 13,00 13,80 0,73 
D 5 14,30 15,10 14,40 14,80 13,20 14,36 0,72 

D 17 14,00 15,20 14,20 15,00 13,20 14,32 0,81 
D 23 13,30 14,50 13,80 14,60 13,20 13,88 0,65 
D 30 14,00 15,30 14,40 15,10 13,40 14,44 0,78 
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CHCM (g/dL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 31,20 29,80 31,80 30,30 30,80 30,78 0,78 
D -1 31,50 30,60 31,50 30,60 31,70 31,18 0,54 
D 0 32,60 31,50 31,90 31,40 31,40 31,76 0,51 
D 1 31,30 30,9 30,30 31,00 30,80 30,86 0,36 
D 5 33,20 31,70 32,30 31,90 31,20 32,06 0,75 

D 17 33,00 33,80 33,50 32,70 31,40 32,88 0,93 
D 23 31,10 30,40 30,80 30,50 30,60 30,68 0,28 
D 30 32,90 32,50 32,90 32,60 33,40 32,86 0,35 

 
Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 29,60 30,80 30,70 29,80 31,00 30,38 0,63 
D -1 30,50 31,70 31,60 30,40 31,40 31,12 0,62 
D 0 31,10 32,00 31,8 31,20 32,2 31,66 0,49 
D 1 29,60 30,5 30,90 30,80 31,90 30,74 0,83 
D 5 31,00 32,00 32,10 30,70 31,80 31,52 0,63 

D 17 31,10 32,90 32,00 31,10 32,10 31,84 0,76 
D 23 29,50 31,10 31,10 30,60 31,50 30,76 0,77 
D 30 31,80 33,40 33,10 32,40 32,90 32,72 0,63 

 
Leucócitos (cels/µL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 8,70 11,50 7,50 8,00 8,40 8,82 1,40 
D -1 9,10 10,50 7,50 7,70 10,60 9,08 1,32 
D 0 9,70 12,10 8,00 9,00 11,20 10,00 1,48 
D 1 7,80 12,30 6,70 7,60 7,40 8,36 2,00 
D 5 8,40 12,50 8,10 10,60 11,30 10,18 1,69 

D 17 8,50 9,80 8,80 8,90 10,50 9,30 0,74 
D 23 9,20 12,20 7,50 9,90 10,40 9,84 1,53 
D 30 8,60 12,90 7,90 7,50 10,20 9,42 1,97 

 

Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 11,20 10,00 9,60 9,90 9,30 10,00 0,72 
D -1 12,90 9,60 16,10 9,90 10,10 11,72 2,78 
D 0 13,60 10,10 14,25 10,60 9,35 11,58 2,20 
D 1 9,60 9,80 12,40 9,90 8,60 10,06 1,41 
D 5 11,30 9,50 16,20 13,80 10,20 12,20 2,77 

D 17 11,10 10,40 21,80 9,10 11,90 12,86 5,10 
D 23 12,20 14,20 13,10 12,10 11,50 12,62 1,05 
D 30 10,30 9,30 10,40 10,00 9,30 9,86 0,53 
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Apêndice 2 
Resultados de exame bioquímico  

Concentração de proteína total (g/dL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 6,8 6,72 6,36 6,43 6,91 6,644 0,238 
D -1 6,77 6,7 6,17 6,01 6,69 6,468 0,351 
D 0 6,89 6,8 6,28 6,52 6,75 6,648 0,247 
D 1 6,77 6,75 6,54 6,17 6,48 6,542 0,244 
D 5 6,86 7,17 6,37 6,46 6,82 6,736 0,324 

D 17 6,4 6,46 5,98 6,35 6,37 6,312 0,190 
D 23 6,65 6,47 6,09 6,33 6,54 6,416 0,216 
D 30 6,72 6,63 6,41 6,29 6,73 6,556 0,197 

 
Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 6,72 6,38 6,11 6,66 6,53 6,48 0,24 
D -1 5,38 6,25 6,06 6,61 6,51 6,16 0,49 
D 0 6,8 6,23 6,4 6,92 6,56 6,58 0,28 
D 1 6,68 6,36 6,42 7,01 6,57 6,61 0,26 
D 5 6,83 6,51 6,98 6,86 6,86 6,81 0,18 

D 17 6,59 6,11 6,41 6,9 6,75 6,55 0,31 
D 23 6,72 6,35 6,25 6,71 7,1 6,63 0,34 
D 30 6,94 6,26 6,42 6,83 6,81 6,65 0,29 

 
Concentração de albumina (g/dL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 3,84 0,089 
D -1 3,4 3,4 3,1 3,3 3,4 3,32 0,130 
D 0 3,5 3,4 3,2 3,5 3,4 3,40 0,122 
D 1 3,1 3 2,9 3 3 3,00 0,071 
D 5 3,1 3,1 2,8 3 3,1 3,02 0,130 

D 17 3,5 3,5 3,1 3,7 3,6 3,48 0,228 
D 23 3,7 3,5 3,3 3,8 3,8 3,62 0,217 
D 30 3 2,9 2,7 2,9 3,3 2,96 0,219 

 

Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 3,9 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 0,11 
D -1 2,7 3,1 3,1 3,3 3,2 3,1 0,23 
D 0 3,5 3,2 3,2 3,4 3,3 3,3 0,13 
D 1 3,1 2,9 2,8 3,1 2,9 3,0 0,13 
D 5 3,2 2,8 3,1 3,1 3 3,0 0,15 

D 17 3,4 3,4 3,6 3,7 3,6 3,5 0,13 
D 23 3,6 3,4 3,4 3,7 3,8 3,6 0,18 
D 30 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8 0,08 
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Concentração de GGT (U/L) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media DP 
D -3 9 14 17 8 13 12,20 3,701 
D -1 17 19 41 18 15 22,00 10,724 
D 0 19 15 11 12 14 14,20 3,114 
D 1 17 15 9 1 14 11,20 6,419 
D 5 25 20 19 16 13 18,60 4,506 

D 17 29 19 12 23 42 25,00 11,336 
D 23 24 14 11 15 54 23,60 17,672 
D 30 27 20 18 21 44 26,00 10,607 

 

Dia Cavalo 3 Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media DP 
D -3 6 15 8 12 13 10,80 3,70 
D -1 9 16 17 15 14 14,20 3,11 
D 0 1 18 19 12 17 13,40 7,44 
D 1 19 16 25 17 14 18,20 4,21 
D 5 22 22 27 12 19 20,40 5,50 

D 17 17 18 23 9 11 15,60 5,64 
D 23 13 15 12 7 11 11,60 2,97 
D 30 17 15 11 14 19 15,20 3,03 

 
Concentração de AST (U/L) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 
D -3 287 283 391 339 370 334 48,425 
D -1  292 298 367 306 336 320 31,340 
D 0 433 485 600 546 563 525 66,282 
D 1 796 1062 1358 918 998 1026 210,278 
D 5 966 1076 868 944 1618 1094 302,018 

D 17 822 600 862 867 939 818 128,955 
D 23  499 536 536 668 746 597 105,224 
D 30  512 470 504 600 558 529 50,687 

 

Dia Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 
D -3 388 271 346 271 289 313 52,00 
D -1  272 260 269 259 292 270 13,32 
D 0 600 485 501 481 537 521 49,48 
D 1 1068 1092 732 844 848 917 156,32 
D 5 992 692 588 622 806 740 163,70 

D 17 797 759 416 751 692 683 153,92 
D 23  520 465 408 480 517 478 45,71 
D 30  463 410 430 442 600 469 75,71 
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Concentração de CK (U/L) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 
D -3 200,75 242,11 247,93 257,97 382,17 266 68,401 
D -1  212,68 429,37 258,61 259,99 220,84 276 88,222 
D 0 1151,56 2603,15 2117,33 2967,39 2603,26 2289 703,723 
D 1 1613,82 4396,28 2416,14 4061,88 5467,44 3591 1555,697 
D 5 575,91 1485,32 700,41 1299,36 1255,41 1063 399,991 

D 17 309,28 741,77 370,43 748,62 1324,83 699 404,906 
D 23  199,25 309,99 241,33 261,31 286,91 260 42,614 
D 30  203,12 317,42 306,43 258,59 225,10 262 49,713 

 
Dia Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 
D -3 270,41 201,82 233,54 244,58 213,67 233 26,83 
D -1  158,32 180,17 104,23 219,13 188,4 170 42,77 
D 0 2169,4 2444,85 1974,52 1827,16 2321,19 2147 250,80 
D 1 2338,8 2482,94 1989,08 2444,4 2304,6 2312 194,81 
D 5 750,03 682,78 309,8 653,04 650,6 609 172,14 

D 17 559,85 293,31 285,74 454,99 448,27 408 117,25 
D 23  276,63 182,31 265,38 249,28 309,21 257 46,95 
D 30  352,65 234,22 261,69 241,2 191,62 256 59,61 

 
Concentração de bilirrubina total (mg/dL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 
D -3 1,108 1,308 1,238 1,125 1,067 1,169 0,100 
D -1  1,161 1,266 0,996 1,019 0,751 1,039 0,195 
D 0 1,124 1,369 1,001 1,289 0,727 1,102 0,254 
D 1 1,034 1,205 1,200 0,85 0,730 1,004 0,211 
D 5 0,869 1,145 0,649 0,798 0,739 0,840 0,189 

D 17 0,995 1,361 1,013 1,043 1,146 1,112 0,151 
D 23  1,006 0,736 0,880 0,739 0,700 0,812 0,128 
D 30  1,400 1,049 1,032 0,887 1,239 1,121 0,200 

 

Dia Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 
D -3 1,313 1,245 1,011 0,756 1,020 1,069 0,22 
D -1  1,387 1,100 1,771 0,739 1,142 1,228 0,38 
D 0 1,354 1,128 1,444 0,799 1,196 1,184 0,25 
D 1 1,167 0,992 0,873 0,844 1,170 1,009 0,16 
D 5 0,886 0,789 0,727 1,110 1,072 0,917 0,17 

D 17 1,405 2,235 1,071 0,722 1,145 1,316 0,57 
D 23  0,860 0,823 1,062 0,583 0,767 0,819 0,17 
D 30  1,462 1,094 1,177 0,730 1,313 1,155 0,28 
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Concentração de bilirrubina direta (mg/dL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 
D -3 0,260 0,364 0,391 0,231 0,226 0,294 0,078 
D -1  0,408 0,436 0,355 0,352 0,270 0,364 0,064 
D 0 0,324 0,414 0,340 0,367 0,387 0,366 0,036 
D 1 0,283 0,425 0,372 0,296 0,219 0,319 0,080 
D 5 0,226 0,387 0,182 0,223 0,241 0,252 0,079 

D 17 0,380 0,491 0,438 0,426 0,339 0,415 0,058 
D 23  0,409 0,287 0,283 0,277 0,251 0,301 0,062 
D 30  0,732 0,876 0,295 0,233 0,227 0,473 0,308 

 

Dia Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 
D -3 0,401 0,426 0,282 0,196 0,220 0,305 0,10 
D -1  0,411 0,401 0,606 0,300 0,351 0,414 0,12 
D 0 0,346 0,291 0,415 0,289 0,448 0,358 0,07 
D 1 0,410 0,347 0,323 0,478 0,424 0,396 0,06 
D 5 0,078 0,254 0,217 0,38 0,286 0,243 0,11 

D 17 0,552 0,491 0,190 0,242 0,382 0,371 0,16 
D 23  0,291 0,319 0,326 0,366 0,131 0,287 0,09 
D 30  0,284 0,356 0,370 0,136 0,345 0,298 0,10 

 
Concentração de bilirrubina indireta (mg/dL) 

Dia Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 
D -3 0,848 0,944 0,847 0,894 0,841 0,875 0,044 
D -1  0,753 0,830 0,641 0,667 0,481 0,674 0,131 
D 0 0,830 0,955 0,661 0,922 0,340 0,742 0,252 
D 1 0,751 0,780 0,828 0,554 0,511 0,685 0,143 
D 5 0,643 0,758 0,467 0,575 0,498 0,588 0,117 

D 17 0,615 0,870 0,575 0,617 0,807 0,697 0,132 
D 23  0,597 0,449 0,597 0,462 0,449 0,511 0,079 
D 30  0,668 0,173 0,937 0,654 1,012 0,689 0,329 

 

Dia Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 
D -3 0,912 0,819 0,729 0,560 0,800 0,764 0,13 
D -1  0,976 0,699 1,165 0,439 0,791 0,814 0,28 
D 0 1,008 0,837 1,029 0,510 0,748 0,826 0,21 
D 1 0,757 0,645 0,550 0,366 0,746 0,613 0,16 
D 5 0,808 0,535 0,510 0,730 0,786 0,674 0,14 

D 17 0,853 1,744 0,881 0,480 0,763 0,944 0,47 
D 23  0,569 0,504 0,736 0,217 0,636 0,532 0,20 
D 30  1,178 0,738 0,807 0,594 0,968 0,857 0,22 
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Apêndice 3. Resultados da avaliação histopatológica, apresentados segundo sua 

intensidade, variando entre discreto (1), moderado (2) ou intenso (3). 

 
Inflamação lobular 

Dia   Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 

-3 0 0 0 0 1 0,2 0,40 

12 0 0 0 0 0 0,0 0,00 

30 0 0 0 0 0 0,0 0,00 
 

Dia   Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 

-3 1 0 0 0 0 0,2 0,40 

12 1 0 0 0 1 0,4 0,49 

30 0 1 0 1 0 0,4 0,49 
 

Inflamação portal 

Dia  Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 

-3 0 0 0 0 1 0,2 0,40 

12 1 0 0 0 0 0,2 0,40 

30 1 0 1 1 0 0,6 0,49 
 

Dia   Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 

-3 1 0 0 0 0 0,2 0,40 

12 1 0 0 0 1 0,4 0,49 

30 0 1 1 0 1 0,6 0,49 
 

Esteatose 

Dia   Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 

-3 0 0 0 0 0 0,0 0,00 

12 0 0 0 0 0 0,0 0,00 

30 0 0 1 2 2 1,0 0,89 
 

Dia   Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 

-3 1 0 0 0 0 0,2 0,40 

12 0 2 1 0 1 0,8 0,75 

30 0 2 0 2 0 0,8 0,98 
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Deposição de pigmento  

Dia   Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 

-3 0 0 1 0 0 0,2 0,40 

12 0 0 0 0 0 0,0 0,00 

30 0 0 1 0 0 0,2 0,40 
 

Dia   Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 
-3 0 0 0 2 0 0,4 0,80 
12 0 0 0 1 0 0,2 0,40 
30 0 0 0 2 0 0,4 0,80 

 

Degeneração hidrópica 

Dia   Cavalo 1 Cavalo 2 Cavalo 4 Cavalo 8 Cavalo 10 Media  DP 
-3 0 0 0 0 0 0,0 0,00 
12 0 0 0 1 0 0,2 0,40 
30 0 0 0 0 0 0,0 0,00 

 

Dia   Cavalo 3  Cavalo 5 Cavalo 6 Cavalo 7 Cavalo 9 Media  DP 
-3 0 0 0 0 0 0,0 0,00 
12 0 0 3 0 0 0,6 1,20 
30 0 0 0 0 0 0,0 0,00 
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