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Endotoxinas são uma das razões de respostas inflamatórias de animais. Muitos autores sugerem 

que a endotoxemia é a maior causa de mortalidade em cavalos e numerosos mediadores, 

secretados por células hospedeiras, são responsáveis por combatê-la, a exemplo do fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α). Em adição, a inclusão de prebióticos no alimento faz possível a 

estabilização da população microbiana e até melhora a digestibilidade. A levedura 

Saccharomyces cerevisiae tem algumas propriedades antimicrobianas, mas seu uso como 

levedura protegida para equinos não foi reportada. Desta forma, objetivou-se estudar a ação da 

levedura viva e da levedura protegida como um inibidor ou um redutor do crescimento de 

microorganismos patogênicos, associado com a regulação de atividades inflamatórias do 

intestino, através da análise de níveis de TNF-α no soro sanguíneo. Oito cavalos Árabes (cinco 

anos de idade e 457 ± 28 kg de peso vivo (PV)) receberam uma dieta de 1,75% do seu PV. O 

delineamento experimental foi em quadrado latino duplo balanceado com oito animais e quatro 

dietas: controle (CTR); levedura viva (LIV); levedura protegida (PROT) e; levedura protegida + 

levedura viva (P + L). O período experimental consistiu de quatro períodos de 22 dias cada: 15 

dias de adaptação à dieta, cinco dias de coleta total de fezes (CTF) e um dia de coleta de 

conteúdos gástricos (CCG). O período de wash out foi de 15 dias. Para determinar o TNF-α no 

soro, amostras de sangue foram coletadas 150 minutos depois da alimentação da manhã, no 

segundo dia de CTF, e analisados pelo teste de imunoensaio enzimático (ELISA). Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos foram comparadas por 

contrastes ortogonais (C): C1 (CTR versus LEV, PROT e P + L); C2 (P + L versus LEV e 

PROT); C3 (LEV versus PROT). Os resultados não mostraram diferenças estatísticas nos níveis 

plasmáticos de TNF-α: 0,9584 ng mL-1 (CTR); 1,0163 ng mL-1 (LIV); 0,8991 ng mL-1 (PROT); e 

1,0881 ng mL-1 (P + L). A explicação pode ser o fato de que o TNF-α é predominantemente 

secretado por monócitos/macrófagos e células T e B. Acredita-se que, porque não houveram 

mudanças fisiológicas nos animais durante o experimento, como cólica ou quaisquer outras 

inflamações, os níveis plasmáticos do mediador (TNF-α) não se alteraram. Poucos trabalhos 

científicos têm estudado a concentração de endotoxinas relacionada com a levedura 

Saccharomyces cerevisiae em alimentos para cavalos. Nestes trabalhos, descobriu-se que os 

níveis de endotoxina aumentam quando os cavalos são exercitados e, quando são alimentados 

com uma dieta incluindo Saccharomyces cerevisiae, a concentração de endotoxina diminuiu. 

Consequentemente, é possível sugerir que a presença desta levedura no alimento concentrado 

para equinos em exercício pode ajudar a evitar ou tratar a endotoxemia, além de ajudar aqueles 

que apresentam condições fisiológicas alteradas, como aqueles já mencionados. Então, concluiu-

se que as leveduras protegidas e vivas ajudaram a evitar o crescimento de microorganismos 

indesejáveis, já que o TNF-α não mostrou alteração significante. 
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