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CONCENTRAÇÃO DE TRIGLICÉRIDES E COLESTEROL NO SORO DE CÃES
TRATADOS CRONICAMENTE COM FENOBARBITAL

1. RESUMO
Fenobarbital é o fármaco de escolha no tratamento anticonvulsivo de cães e pode
ocasionar alterações em alguns parâmetros laboratoriais como a aumentos da ALT e FA,
embora não sejam demonstradas alterações histológicas. Em estudos recentes, foi
observado que em torno de um terço dos animais que utilizam fenobarbital apresentam
hipertrigliceridemia. Esta hipertrigliceridemia pode causar diversas alterações nos animais
tais como doenças neurológicas, vestibulopatias, pancreatites e ainda ser negativo para o
próprio tratamento anticonvulsivante. Serão coletadas amostras de sangue de cães que
estão sendo tratados cronicamente com fenobarbital e amostras de um grupo controle
para analise dos níveis de triglicérides e a real influencia do medicamento sobre estes
animais em comparação ao grupo controle.
2. INTRODUÇÃO

Fenobarbital é o fármaco de escolha no tratamento anticonvulsivo de cães e
pode ocasionar alterações em alguns parâmetros laboratoriais como a aumentos da
ALT e FA, embora não sejam demonstradas alterações histológicas. Recentemente,
Kluger et. al (2008) observaram que cerca de um terço dos animais tratados
cronicamente podem apresentar uma hipertrigliceridemia, provavelmente por uma
diminuição da atividade das lipoproteínas, que resulta em um atraso na saída dos
quilomícrons da circulação, ou por aumento da produção de VLDL induzida
secundariamente pelas enzimas microssomais. Outras hipóteses incluem a
alimentação dos animais, já que um dos maiores efeitos adversos do fenobarbital é
a polifagia, que por si só poderia levar o animal a um aumento de peso corporal e
até mesmo obesidade, que pode acarretar um aumento no triglicérides sérico ou
uma eventual falha no período de jejum de 12 horas requeridas antes da colheita
para o exame.
Por outro lado, outra causa comum de hiperlipidemia é o hipotireoidismo e o

uso de crônico de fenobarbital também pode diminuir os níveis de tiroxina, devido a
uma estimulação da via de metabolização e excreção hepática. (Müller et. al, 2000).

3. OBJETIVOS
O objetivo geral do estudo é avaliar se há relação entre os níveis séricos de
triglicérides e colesterol com o uso de fenobarbital por um período mínimo de 3
meses, e comparar os resultados com a amostra controle.
O objetivo especifico do estudo é identificar a ocorrência de hiperlipidemia
em animais tratados com fenobarbital.
4. METODOLOGIA
Cães: Será avaliada uma amostra animais com epilepsia que foram tratados no
Hospital Veterinário pela área de clinica geral e especialidade de neurologia veterinária.
Os animais não poderão ter alterações tóxicas ou metabólicas como causa das
convulsões, nem serem medicados com drogas que alterem o metabolismo de
lipídios. Todos os animais deverão ser tratados com fenobarbital corretamente pelo
período mínimo de 3 meses antes do inicio colheita do material.
Um grupo controle, todos atendidos pela clinica geral do hospital, será avaliado por
proposito de comparação, com o grupo inicial. Este grupo não poderá ter histórico de
tratamento com fenobarbital nem poderá estar sobre ação de outras drogas que
possam alterar seu metabolismo. Métodos de colheita e processamento: Todas as
amostras serão coletadas por punção intravenosa após um período de no mínimo 12
horas de jejum. As amostras de sangue serão centrifugadas e o soro encaminhado
para o Laboratório de Patologia Clinica do Hospital Veterinário para a determinação dos
níveis séricos de triglicérides e colesterol pelo método colorimétrico dos kits
comerciais de reagentes Triglicérides Liquiform e Colesterol Liquiform no aparelho
analisador semiautomático Labquest.

5. DESENVOLVIMENTO
A pesquisa foi realizada primeiramente pelo contato com proprietários e seleção
de animais que se encaixavam no grupo a ser avaliado e grupo controle. O estudo se

encontra agora na fase de coleta de materiais dos animais para futura avaliação e
interpretação dos dados.
6. RESULTADOS PRELIMINARES
A pesquisa se encontra em momento de coleta das amostras de sangue para
avaliação e interpretação de dados
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