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Resumo:
A insuficiência pancreática exócrina (IPE) é causada pela atrofia ou
inflamação das células acinares pancreáticas, resultando em má-absorção e sinais
clínicos relacionados à má-nutrição. Este relato descreve o caso de um cão, poodle,
com histórico de perda de peso progressiva, polifagia e diarréia crônica há seis
meses. A mensuração da imunorreatividade semelhante à tripsina sérica canina
(cTLI) constitui o método definitivo para diagnóstico de IPE. A instituição da terapia
com suplementação enzimática possibilitou a melhora do quadro clínico apresentado
pelo paciente.
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REGARD OF CANINE TRYPSIN-LIKE IMMUNORREACTIVITY (cTLI) SERIC
MENSURATION FOR EXOCRINE PANCREATIC INSUFFICIENCY DIAGNOSIS: A
CASE REPORT

Abstract:
The exocrine pancreatic insufficiency (EPI) is caused by atrophy or
inflammation of pancreatic acinar cells, resulting in nutrient malabsorption and clinical
signs related to malnutrition. This report describes a case of a dog, poodle breed,
showing weight loss, polyphagia and chronic diarrhea for six months. The canine
trypsin-like immunorreactivity (cTLI) seric mensuration was the definitive method for
EPI diagnosis. The institution of therapy based on enzyme supplementation enabled
the improvement of the clinical picture presented by the animal.
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Introdução:
Em cães, a insuficiência pancreática exócrina (IPE), causada comumente por
atrofia acinar pancreática e por pancreatite crônica, resulta em secreção insuficiente
de enzimas digestivas (RUTZ et al., 2001). Os sinais clínicos, decorrentes da má
digestão, incluem diarréia com fezes volumosas, polifagia, parorexia, perda de peso,
borborigmos intestinais, flatulência e problemas dermatológicos, além de atrofia de
musculatura esquelética e de tecido adiposo (PAPINI et al., 2008). O diagnóstico
presuntivo de IPE é realizado pela análise conjunta das manifestações clínicas com
testes de triagens como o desafio com triglicerídeos e análise qualitativa fecal para
presença de tripsina. Não susceptível às imprecisões dos testes de triagem, a
mensuração da atividade semelhante à tripsina sérica (TLI), que reflete a liberação
de tripsinogênio pelas ácinos pancreáticos, constitui o método diagnóstico definitivo
desta enfermidade (NELSON e COUTO, 2010). Assim, o objetivo do presente relato
é ressaltar a importância do uso de tal ferramenta no diagnóstico definitivo da IPE e
descrever um caso no qual tal método auxiliou na diferenciação entre as demais
causas de síndrome de má digestão.

Relato de caso:
Um cão, fêmea, poodle, com quatro anos de idade foi admitido no Hospital
Veterinário com histórico de perda de peso progressiva, polifagia, diarréia crônica
com aumento de volume fecal e coprofagia. Segundo o proprietário, os tratamentos
anteriormente prescritos com restauradores de microbiota intestinal, complexos
vitamínicos, antibióticos, vermífugos e homeopatia durante os últimos seis meses
não foram eficazes. Ao exame físico, detectaram-se mucosas pálidas, escore de
condição corporal (2/5), distensão de alças intestinais e pelagem opaca e sem brilho.
O exame coproparasitológico revelou a presença de Giardia. Após o resultado
positivo do teste de triagem de tripsina fecal, uma alíquota de soro foi submetida à
mensuração de TLI (imunorreatividade semelhante à tripsina sérica), que apresentou
valor abaixo dos de referência (0,29 de 5 a 25 ng/ml) (NESLON e COUTO, 2006).
Instituíu-se

a

reposição

enzimática

com

pancreatina

associada

à

dieta,

antibioticoterapia com metronidazol (25 mg/kg) cada 12 horas por 14 dias e
suplementação semanal com cobalamina (500 µg por via subcutânea) durante dois
meses. A melhora dos sinais clínicos foi observada imediatamente após a instituição
da terapia.
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Discussão:
Perda de peso progressiva, polifagia e diarréia de intestino delgado são sinais
clínicos presentes tanto na síndrome de má digestão quanto de má absorção.
Apesar de bastante utilizados no diagnóstico de IPE, o desafio com triglicerídeos e
análise da atividade de tripsina fecal constituem testes diagnósticos de triagem, uma
vez que a obstrução pancreática ductular, a infestação pancreática por Eurytrema
procynis (NELSON e COUTO, 2010), a destruição enzimática por hipersecreção
ácida e a síndrome do hipercrescimento bacteriano (SIBO) (ETTINGER e
FELDMAN, 2010) também desencadeiam a síndrome de má digestão e podem
apresentam positividade em ambos os testes. O diagnóstico definitivo é realizado
pela constatação da baixa atividade da tripsina sérica (TLI). No presente relato, o
exame coproparasitológico demonstrou infecção por Giardia. Independente da
presença de uma possível causa de síndrome de má absorção, o teste da análise da
atividade da tripsina fecal diagnosticou síndrome da má digestão. A mensuração da
TLI constituiu o método diagnóstico definitivo da IPE.

Conclusão:
Apensar de pouco utilizado na prática clínica, a mensuração da TLI constitui a
ferramenta definitiva para diagnóstico da IPE. Assim, a difusão de tal método
auxiliaria na redução dos erros diagnósticos ao diferenciar a IPE das demais causas
de síndrome de má digestão.
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