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Introdução  
 A dosagem de enzimas como Aspartato Aminotransferase (AST), 

Lactato Desidrogenase (LDH) e Creatina Quinase (CK) pode 
auxiliar no diagnóstico de lesões musculares (LAGE et al. 2013).  

 
  Objetivou-se determinar a atividade sérica de AST, LDH e CK de 

cavalos em repouso e depois de até dez participações na competição 
de Team penning. 

Material e Métodos 

Tabela 1 – Concentrações séricas (UI/L) de Aspartato Aminotransferase 
(AST), Lactato Desidrogenase (LDH), Creatina Quinase (CK) em repouso e 
ao final de até dez participações dos animais na competição de Team penning. 

Conclusões 
Até dez participações na prova de Team penning não ocasionou 
alterações nas enzimas séricas AST e LDH de equinos e para CK os 
resultados foram inconclusivos. Portanto, futuros estudos ampliando o 
universo amostral são necessários. 
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Enzimas 
(UI/L) 

Antes Depois Sig. do 
erro 

CV (%) Valor de 
referênciaB 

AST 398 A 445 A 0,254 4,56 112 a 456 

LDH 588 A 666 A 0,321 4,07 60 a 330 

CK 367 A 1.163 A 0,051 14,18 160 a 412 
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AMédias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). 
BAdaptado: The Merck Veterinary Manual, 2012. 
Significância do erro (Sig. do erro); Ceficiente de Variação (CV). 

Resultados e Discussão 

ABSTRACT 

The aim of this work were to evaluate the serum concentrations of the enzymes Aspartate Aminotransferase (AST), Lactate Dehydrogenase (LDH) and Creatine 
Kinase (CK) of horses submitted to effort of more than 10 trials of Team penning. Nine horses of different racial composition, age and physical conditioning were 
selected. Were collected 15 mL of blood by jugular vein puncture in two times, before and after the last entry on the trial, being this greater than ten. The serum 
concentrations of AST, LDH and CK were determined by spectrophotometry with commercial colorimetric kits, LABTEST®. The data were transformed to 
log10(X+10), submitted to analysis of variance and the means were compared by Tukey test at 5% of probability. The average of AST remained within physiological 
limits. Both averages of LDH before and after the strength were higher than normal reference. For CK average more than three times higher than that found before 
the exercise could indicate the existence of muscle injuries in animals that underwent up to ten trials. Up to 10 entries in Team penning not caused changes in serum 
enzymes AST and LDH of horses. For CK results were inconclusive, so future studies extending the sample universe are needed.  

 Não foi observada diferença significativa (p > 0,05) para as 
concentrações séricas das enzimas AST, LDH e CK nos equinos em 
até dez participações na competição (Tabela 1). Os valores médios 
de AST permaneceram dentro dos limites fisiológicos para a 
espécie, como proposto por The Merck Veterinary Manual (2012).  

 Para CK o valor médio final mais de três vezes superior ao 
encontrado antes do exercício são indícios da existência de lesões 
musculares mesmo em animais que realizaram até dez provas de 
Team penning.  

 O coeficiente de variação maior em relação às outras enzimas e a 
significância do erro de 0,051 (Tabela 1) pode relacionar-se à 
interferência de fatores individuais, tais como falta de 
condicionamento físico em alguns animais expostos ao esforço. 
Conforme Overgaard et al. (2004) a enzima CK sérica varia 
conforme a duração e o tipo de esforço, além de existirem 
diferenças entre raças e indivíduos .  

Coletas 
15 mL sangue 
Punção veia jugular 
Tempo: antes  

              

Colorimetria com  
espectrofotômetro 
BIOPLUS 2000® 

 Foram utilizados nove animais machos adultos, com composição racial e 
idades distintas. 

AST 
 LDH  
CK 

Análises estatísticas SAEG (2007). 

Avaliações 
enzimáticas séricas 

Participação em pista 
Tempo: depois 


