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Em uma propriedade com históricos de hiperlipidemia, foram selecionados quatro
animais com sinais como apatia, isolamento, depressão, anorexia e decúbito, após as
análises bioquímicas de funções renais, hepática, muscular e perfil lipídico foram
diagnosticados com a doença (triglicérides> 4.4 mmol / L ou 385 mg/dL). Para cálculo
de volume sangue total a ser retirado, foi considerado o peso do animal multiplicado
por 8%, obtendo-se o volume total de sangue circulante. Foi calculado 20% do volume
total para aférese, que é o considerado o ideal para não apresentar intercorrências.

Figura 1. Etapas de aférese sanguínea manual em asinino com hiperlipidemia. Em A- Bolsa de sangue
após 12 horas de decantação; B e C- Após separação do sedimentado em bolsa satélite, observa-se em
B o plasma separado e em C o concentrado de hemácias; D- concentrado de hemácias após
hemodiluicao com soro Ringer Lactato pronto para reinfusao.
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INTRODUÇÃO

MATERIAL E MÉTODOS

Os parâmetros dos animais apresentaram melhora significativa e gradativa a
partir da realização do tratamento, mostrando que, ao retirar uma certa
quantidade de triglicérides do sangue (presentes no plasma descartado), irá
acarretar melhora dos valores plasmáticos e consequente melhora nos
sinais clínicos. Os valores médios iniciais de triglicerídeos foi de 29,23mmol/L
reduzindo para em 21mmol/L em 48 horas após o procedimento. Além da

Assim como relatado por Reid & Mohammed (1996), como fatores etiológicos
principais que contribuíram para o desenvolvimento da doença neste plantel pode-se
citar: a alimentação desbalanceada e principalmente o estresse, pois estes animais
foram vítimas de maus-tratos e alocados em situações de insalubridade como a alta
aglomeração de asininos (>800), doenças infecciosas circulantes, falta de
acompanhamento veterinário, e constantes disputas territoriais entre machos inteiros,
tornando-os animais de alta eficiência para e estoque e mobilização de energia.
Nota-se o impacto do desbalanceamento nutricional pois além quantidade de alimento
insuficiente para o rebanho, os animais eram alimentados a cada 3 dias com milho e
forragem nativa de baixa qualidade. Estas situações estão conforme descritas
por Reid & Mohammed (1996), onde ocorre picos de insulina e saciedade por um longo
período, deixando-os propensos às condições patológicas associadas ao balanço
energético negativo, em especial a excessiva lipólise, síntese de triglicerídeos hepático
e liberação na circulação. De modo que a taxa de mortalidade dos indivíduos da
fazenda poderia estar diretamente ligada ao balanço energético negativo ao qual eram
submetidos, desrespeitando tanto quesitos de bem estar animal, como também de
sanidade.

CONCLUSÃO
Tendo em vista os aspectos mencionados, pode-se inferir que a plasmaférese pode ser
uma terapia aliada no tratamento da hiperlididemia em asininos, já que todos animais
desta pesquisa responderam positivamente ao tratamento e foram melhorando
gradativamente dos sinais clínicos. Novos estudos precisam acontecer para provar a
eficácia e determinar protocolos padrão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Os jumentos são conhecidos pela sua resistência e prosperar com alimentos de baixa
qualidade, e pelo comportamento estoico, muitas doenças apresentam sinais clínicos
brandos e são subdiagnosticadas de modo que algumas já são tratadas em estágios
avançados (HARTMANN,et al., 2019). A hiperlipemia é uma desordem metabólica
comum em asininos, de origem fisiológica (gravidez, lactação, privação alimentar) ou
patológica (estresse, doenças concomitantes), se caracterizando pelo aumento dos
valores plasmáticos de triglicerídeos, causando infiltração de gordura nos órgãos.
Dentre os equídeos, as dislipidemias são mais frequentes nos asininos que as demais
espécies e é mais evidente em condições estressantes. Ela é decorrente de um
desequilíbrio no metabolismo lipídico resultante da mobilização de gordura corporal,
em resposta ao balanço energético negativo, onde o manejo alimentar não supre as
exigências nutricionais do animal (BURDEN et al., 2011; MENDONZA, 2018).
Os fatores de risco incluem obesidade, estresse, gestação e doenças concomitantes.E
por tratar-se de animais de difícil manejo, a doença apresenta um prognostico
reservado, com taxas de mortalidade que podem chegar a 80%. A terapêutica está
relacionada a tratamento de suporte, tratando a doença primária, redução do estresse
e adequação nutricional (BURDEN et al., 2011).
Em humanos, um dos tratamentos de suporte para as dislipidemias são as aféreses
sanguíneas, que consiste na separação dos componentes do sangue (retirada e
armazenagem do plasma) e a reinfusão dos componentes celulares, acelerando a
recuperação hematológica. Já na hipiatria, esta técnica é mais utilizada na produção de
plasmas e soros hiperimunes (antiofidicos e antitetânicos), além de indicado também
em animais com hipoproteinemia e falha na transferência de imunidade passiva
(BERNARDO et al., 2012). O presente trabalho busca avaliar a eficácia do tratamento
com aféreses sanguíneas para hiperlipemia em asininos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 2. Animais diagnosticados com hiperlipidemia. Observa-se os
diferentes tipos de escores corporais. Em A- o asinino caído no lado
em estado crítico; B- animal com escore corporal normal; e C- animal
com baixo escore; Todos os jumentos apresentando apatia
intensa, anorexia e isolamento.

ABSTRACT
Hyperlipemia is a common metabolic disorder in donkeys, of physiological or
pathological origin, characterized by an increase in plasma triglyceride values, causing
as main consequence the fat infiltration in the organs due to an imbalance in lipid
metabolism in response to the negative energy balance. In humans, one of the
supportive treatments for dyslipidemia is blood apheresis, which consists of the
separation of blood components (removal and storage of plasma) and the reinfusion
of cellular components, however, there is still little literature dealing with
hyperlipaemia in animals. The present work seeks to evaluate the efficacy of
treatment with blood apheresis for hyperlipemia in donkeys. Four animals diagnosed
with hyperlipidemia were subjected to treatment with manual plasmapheres, where
blood was removed in bags, waiting for 12 hours to decant and be refrigerated, the
plasma was separated and the hemacia concentrate was reinfused after
hemodilution. All animals responded positively to the treatment and gradually
improved their clinical signs, showing a new possibility for therapy.

Os jumentos foram submetidos à aférese manual, que foi realizada através de sangria
única e manutenção do sangue em bolsa de ACD de 5 litros de capacidade, com bolsa
quíntupla satélite de circuito fechado. Após decantação por 8 horas em geladeira, o
plasma foi direcionado para as bolsas satélites seguido do procedimento
de reinfusão da fração celular para o doador, através de hemodiluição em soro ringer
lactato. Após as aféreses, estes foram mantidos durante 7 dias em área menor com
convívio coletivo e monitoração constante dos parâmetros ingestão alimentar e hídrica.
da plasmaférese, o tratamento de suporte realizado por meio de melhora
da alimentação, mudança de ambiente (menos estressante) e melhora na imunidade,
foi de grande importância para o sucesso na recuperação dos animais.
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