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Introdução

A análise do líquor é uma importante ferramenta 
no diagnóstico e estudo de doenças neurológicas. Na 
rotina clínica, o perfil básico do líquor inclui a 
avaliação da cor e turbidez, contagem celular, citologia 
e quantificação de proteínas totais [1].

Aminlari & Mehram [2] descreveram que as 
alterações enzimáticas podem ocorrer nas propriedades 
e funções fisiológicas do líquor durante o curso de 
certas doenças. Face à escassez de informações sobre 
os parâmetros normais dos níveis em enzimáticos no 
líquor, em especial em ovinos Santa Inês, propõe-se, 
nesse estudo, a dosagem das enzimas lactato 
desidrogenase, creatina quinase e aspartato 
aminotransferase. 

Material e métodos

Foram utilizados 40 ovinos sadios da raça Santa 
Inês com idades variando entre seis e 18 meses, 
provenientes do Abatedouro Municipal de Buíque, PE. 

Os animais foram contidos fisicamente e foi 
feita a punção da cisterna lombossacral para a colheita 
do líquor, de acordo com as técnicas descritas por Scott 
[3] após rigorosa anti-sepsia. Para o procedimento,
foram utilizadas agulhas de 40x12, posicionadas em 
ângulo de 90º, com a articulação lombossacral 
flexionada. A colheita foi realizada em três frascos a 
fim de se minimizar os riscos de contaminação com 
sangue e as análises das enzimas foram feitas 
imediatamente.

Na análise química foram realizadas as 
determinações das concentrações das substâncias 
lactato desidrogenase (LDH), creatina quinase (CK) e 
aspartato aminotransferase (AST).  Essas enzimas 
foram analisadas com o auxílio dos seus respectivos 
kits e de analisador bioquímico semi-automático.

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para 
verificar se há diferença significativa entre os sexos em 
relação às variáveis LDH, CK, AST. Estas variáveis 
foram submetidas à técnica de reamostragem Bootstrap 
(BCa - Intervalo de Confiança de Correção de Vício 
Acelerado), com 20.000 replicações, a fim de se 
estabelecer os parâmetros mais robustos, com 95% de 
intervalo de confiança, para julgar alterações 
patológicas do líquor.

Resultados e Discussão

Optou-se pela realização da punção dos ovinos 
na cisterna lombossacral, que ofereceu praticidade e 
qualidade do líquor coletado. Welles et al. [1]
consideraram a punção na cisterna lombossacral, em 
bovinos, segura e de fácil execução, não sendo 
necessária sedação ou anestesia, na maioria dos casos, 
e os parâmetros avaliados foram confiáveis. O fluido 
cerebelomedular pode ser menos afetado que o fluido 
lombar nos animais com doença espinhal [4]. Além 
disso, a relação anatômica do líquor com outras 
estruturas do sistema nervoso central (SNC) e a 
disponibilidade de uma grande cisterna lombossacral 
indicam que o líquor é a substância ideal para análise 
do estado de saúde de bovinos com doenças do SNC
[1]. 

O nível médio de CK encontrado em ovinos foi 
de 17,43 ± 11,91 U/L com variação de 0 a 680 U/L 
(valores mínimo e máximo) e intervalo de confiança de 
55,76 a 135,10 U/L (Tabela 1). Welles et al. [1]
encontraram valor médio de CK de 11,438 U/L em 16 
bovinos sadios, valores mínimo e máximo de 2 a 48 
U/L e intervalo de confiança de 4,124 a 18,751 U/L, 
com valores numéricos menos amplos do que os 
encontrados em ovinos. Comparando os níveis séricos e 
no líquor da CK, os mesmos autores não encontraram 
correlação entre ambos os níveis estudados, porém, a 
enzima formada teve uma maior especifidade e 
sensibilidade para diagnóstico de doenças que afetam o 
SNC e a atividade da CK foi dependente da presença 
de eritrócitos no líquor. Wilson & Stevens [5] relatam a 
técnica “às cegas” de punção do líquor torna fácil a 
contaminação deste fluido com sangue.

A LDH em ovinos obteve valores médios de 
17,43 ± 11,91 U/L, variando de 0 a 60,70 U/L e com 
intervalo de confiança de 14,45 a 21,87 U/L (Tabela 1),
números semelhantes aos encontrados por Welles et al.
[1] em bovinos sadios (média de 13,938 U/L, valor 
mínimo de 2, máximo de 25, intervalo de confiança de 
11,129 a 16,747 U/L). Estes autores acrescentam que a 
atividade dos níveis liquóricos de LDH é 
marcantemente menor do que da LDH sérica. Aminlari 
& Mehran [2] encontraram valores médios de 8,7 ± 6,1 
UI/L de LDH em ovinos, os quais foram 5 a 10% dos 
níveis séricos para esta enzima.

Em ovinos, o valor de AST encontrada no líquor 
foi de 7,08 ± 3,85 U/L, com mínimo de 10,48 U/L e 
máximo de 26,19 U/L e intervalo de confiança de 15,96 



a 18,33 U/L (Tabela 1). Aminlari & Mehran [2]
relataram os níveis de 80,2 ± 8,9 UI/L, 
significativamente (P<0,001) menor do que os valores 
séricos. 

Conclusão
Diante da carência de valores de referência das 

características enzimáticas do líquor de ovinos Santa 
Inês, sugere-se que os valores obtidos nesta 
investigação sejam considerados normais.
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Tabela 1. Valores médios, erro padrão (EP), limites inferior (LI) e superior (LS) do intervalo de confiança (IC), desvio 
padrão e valores mínimo e máximo das enzimas lactato desidrogenase (LDH), creatina quinase (CK) e aspartato 
aminotransferase (AST) presentes no líquor de ovinos Santa Inês, Buíque, PE.

Características Média EP IC (95%) D.P. Valor Valor

(U/L) LI LS Mínimo

(U/L)

Máximo

(U/L)

CK 80,79 17,97 55,76 135,10 116,72 0,00 680,00

LDH 17,43 1,82 14,45 21,87 11,91 0,00 60,70

AST         17,08 0,58 15,96 18,33 3,85 10,48 26,19


