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ABSTRACT: The hoof of wild horses has been proposed as an ideal model of conformation. However, histological evidence of laminitis had been identified in these

animals. With the hypothesis that the lamellar tissue of horses in semi-wild conditions (Marajoara, MJ and Puruca, MP) are healthier than those confined in intensive

management, and fed a high calorie diet (Mangalarga Marchador, MM), the objective was to compare their lamellar morphology. Under local (MM, n=8) or general

(MJ and MP, n=6 each) anesthesia, biopsy was performed in the lamellar tissue of the front hoof. The tips of the primary epidermal lamellae (PEL), were classified as

standard, tapered, sharp and bifurcated, as well as the primary dermal lamellae (PDL), with the addition of the keratinized shape. Secondary epidermal lamellae

(SEL) were classified in the abaxial, intermediate and axial regions as to be standard, tapered, club shaped, hyperplasic, bifurcated, fused, separated and keratinized.

Considering P <0.05, the variables were subjected to the Shapiro-Wilk, Tukey or Dunn tests. The standard shape was predominant in all breeds. In the PDL, only the

MM had a keratinized shape (11.66%), whereas the bifurcated shape was greater in the MJ (13.33%). In the intermediate region of the PEL, the MM presented more

tapered LES (23.42%), being the only ones to present it in the axial portion (7.71%). Axially, the club shape was more expressive in the MJ (12.33%) and the

bifurcated one in the MP (9%). Confirming the hypothesis, the semi-wild animals were classified as healthy. In contrast, MM horses showed early signs of

endocrinopathic laminitis, due to the keratinization of PDL and greater incidence of tapered shape in LES.

MATERIAIS E MÉTODOS

O casco de equinos selvagens já foi proposto como modelo ideal de

conformação (Ovniceck et al. 1995). Entretanto, indícios histológicos de

laminite já foram identificados nesses animais (Hampson et al. 2012, 2013b).

Em hipótese de que o tecido lamelar de equinos em condições semisselvagens

é mais saudável do que aqueles confinados e em manejo intensivo e

alimentados com dieta hipercalórica, objetivou-se comparar sua morfologia do

tecido lamelar.

Foram selecionados 12 animais criados na ilha de Marajó, entre eles, 6 animais

da raça Marajoara, machos inteiros e castrados, peso (média±SD) de

300,83±17,15 kg e idade de 3,83±0,98 anos. Assim como, 6 Puruca, pesando de

252,5±21,79 kg e com idade de 7,75±3,77 anos. Sob anestesia geral foi realizada

a biópsia do tecido lamelar (Ribeiro et al. 2017). Para comparação, foi realizada a

biópsia lamelar sob anestesia local de 8 animais Mangalarga Marchador (MM), 4

fêmeas e 4 machos castrados, com idade média±SD de 4±0,41 anos e peso médio

de 402,77±58,31 kg, criados em condições intensivas e alimentados com dietas

hipercalóricas.

Após processamento histológico padrão, as extremidades das lâminas epidermais

primárias (LEPs) foram classificadas em: formato padrão, alongado, afiado e

bifurcado, da mesma forma que as lâminas dermais primárias (LDPs),

acrescentando-se o formato queratinizado (karikoski et al. 2015). As lâminas

epidermais secundárias (LESs), foram classificadas nos terços abaxial,

intermediário e axial das LEPs quanto às formas padrão, cônica, clava,

hiperplásica, bifurcada, fundida, separada e queratinizada (kawasako et al. 2009).

Considerando P<0,05, as variáveis foram submetidas aos testes de Shapiro-Wilk,

seguido de Tukey ou Dunn.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Agradecimentos:

Confirmando a hipótese, os animais semisselvagens, foram classificados como

saudáveis. Em contraste, os equinos MM, apresentaram sinais precoces de

laminite endocrinopática.

 

Figura 2. Fotomicrografia em aumento de 20x, coloração PAS do tecido lamelar de equinos da raça

MM. (A) Região axial da LEP apresentando LES de formato cônico (setas), com predomínio de células

epiteliais basais com núcleos condensados e sem orientação perpendicular com a membrana basal. (B)

queratinização da LDP. (C e D) áreas de descontinuidade nas LEPs (setas).

O formato lamelar padrão foi predominante em todas as raças. Nas LDP,

somente os MM apresentaram formato queratinizado (11,66%), já o formato

bifurcado foi maior nos MJ (13,33%). Na região intermediária das LEPs, os

MM apresentaram mais LES de formato cônico (23,42%), sendo os únicos a

apresentarem na porção axial (7,71%). Axialmente, o formato de clava nas

LES foi mais expressivo nos MJ (12,33%) e o bifurcado nos MP (9%).

Os animais MM foram os únicos à apresentar sinais de fragilidade no tecido

lamelar, como pode ser identificado na figura 2, onde há queratinização das

LDPs, maior formato cônico em LESs com pontas finas ao invés de redondas,

a perda do eixo perpendicular entre o núcleo das células epidermais basais e a

membrana basal da LES e áreas de descontinuidade nas LEPs.

Figura 1. Fotomicrografia em aumento de 10x, coloração PAS da região axial das LEPs das raças Marajoara 

(MJ), Mangalarga M. (MM) e Puruca (MP).


