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RESUMO 

 

Foram utilizadas 24 ovelhas da raça Santa Inês para coleta de tecido 

adiposo, sendo 16 lactantes e 8 secas. Oito ovelhas lactantes foram tratadas in 

vivo com bST (160 mg, em duas doses em intervalo de 14 dias) iniciando a 

injeção subcutânea de hormônio no 13o dia de lactação, sendo que os animais 

restantes receberam somente vitamina E. Outros 8 animais encontravam-se em 

período seco, para que fosse verificada também a diferença das taxas lipolíticas 

em diferentes estados fisiológicos. Foi verificada a hipótese de que ocorra uma 

atuação da ST através de mudança na resposta do sistema antilipolítico da 

proteína Gi ligada a receptores da adenosina. 

O tratamento com ST exógena aumentou o ganho de peso das ovelhas 

lactantes (P<0,05) e também o peso dos cordeiros oriundos do grupo tratado ao 

final do período experimental, no entanto, não foi verificado aumento na 

produção de leite. 

As concentrações de AGNE diminuíram no decorrer da lactação para os 

dois grupos de ovelhas lactantes, chegando no 36º dia de lactação a 



concentrações similares ao do grupo de ovelhas secas. A concentração de IGF-

I sérico das ovelhas aumentou após tratamento com bST, sendo 8 dias após a 

segunda dose do hormônio (36 dias de lactação) superior à concentração 

observada para ovelhas secas. 

A lactação não teve influência na lipólise basal entre os diferentes 

estados fisiológicos. Houve um aumento significativo (P<0,01) da taxa lipolítica 

do tecido adiposo quando estimulada por β adrenérgico (ISO) para animais em 

quaisquer dos estados fisiológicos. Todavia, a taxa estimulada por ISO foi 

significativamente (P<0,01) mais elevada no tecido das ovelhas tratadas com 

bST. Na presença de ADA, ocorreu um aumento da taxa em relação à basal, 

mas não ultrapassou àquela estimulada por isoproterenol. O estímulo lipolítico 

pela eliminação de adenosina no meio através da ADA apresentou-se 

significativamente (P<0,01) mais elevado para ovelhas lactantes, sendo este 

efeito amenizado pelo tratamento com bST.  O uso do análogo da adenosina 

PIA quando colocado no meio de cultura do tecido que foi tratado in vivo com 

bST teve seu efeito diminuído. 

Os resultados indicam um aumento da taxa lipolítica em resposta a 

agonista β-adrenérgico no tecido adiposo do omento de ovelhas lactantes 

tratadas com bST in vivo, bem como confirmam a hipótese de diminuição da 

ação inibitória da adenosina na cascata lipolítica naquele tecido. 
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SUMMARY  

 

Bovine somatotropin (bST) treatment in vivo alters adipose tissue 

metabolism by enhancing lipolytic response to adrenergic agonists. We 

examined the impact of bST and lactation on basal and stimulated lipolytic rates 

with isoproterenol (ISO; 10-5nM), adenosine deaminase (ADA; 0.75 U/mL), ISO 

plus ADA in short-term (2h) incubations of ovine adipose tissue. The anti-

lipolytic effect of phenylisopropyladenosine (PIA; non-hydrolyzable adenosine 

analog) was evaluated at various concentrations (0.5, 1.5, 3, 100 nM). Sixteen 

lactating Santa Ines ewes were randomly assigned to two groups. They received 

two s.c. injections, with a 14 day interval, starting at d 13 postpartum with either 

bST (160 mg) or Vitamin E (control). Eight similar nonlactating ewes received 

vitamin E. Omental adipose tissue biopsies were taken on d 8 after the second 

bST or vitamin injection.  

The performance of weight and milk production were taken. The serum 

IGF-I was analyzed. The lipolytic rate was determined by NEFA release in 

serum and media as µEq of oleic acid.2h-1g-1 tissue.  



Basal lipolytic rates did not change with lactation or with bST treatment in 

vivo (P>0,05). ISO stimulated lipolytic rate increased compared to basal and 

was higher for the adipose tissue from lactating ewes treated with bST 

(P<0,01).The lipolytic rate for adipose incubated with ADA was higher than 

basal for lactating ewes, with the greater response for the control. The ADA 

treated tissue from lactating ewes receiving bST showed intermediate lipolytic 

rates. Maximum lipolytic rate with ISO+ADA was also higher for lactating ewes 

treated with bST (P<0.01), and there was no difference between lactating and 

nonlactating ewes. The PIA effects were evaluated by the inhibition of ISO+ADA 

lipolysis, and adipose tissue from lactating ewes treated with bST showed a 

reduced response to PIA. The results demonstrate that in vivo somatotropin 

treatment increases maximal lipolytic rates stimulated by adrenergic agonist and 

decreases the antilipolytic effect of PIA in omental adipose tissue in ewes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 INTRODUÇÃO 

 

O grande desafio da ciência e da tecnologia será proporcionar viabilidade 

e qualidade ao crescimento da população mundial, a qual poderá duplicar nos 

próximos 40 anos (NRC, 1994). Tem sido estimado, que para suprir as 

exigências nutricionais humanas necessárias para este período, terá que ser 

produzida uma quantidade de alimento igual àquela produzida por toda a 

história da humanidade. Para isto, os pesquisadores têm se empenhado no 

desenvolvimento e aprimoramento de novas alternativas que aumentem a 

eficiência de produção de alimentos (Bauman, 1999).  

No âmbito da produção animal, a somatotropina (ST), ou hormônio do 

crescimento, apresenta-se como uma das alternativas de grande impacto na 

eficiência de produção e qualidade do alimento. O aumento da síntese de tecido 

muscular, em detrimento do tecido adiposo causado pela ST em suínos e 

bovinos, tecnologia já explorada comercialmente, tem se tornado característica 

cada vez mais importante frente às recomen dações de instituições ligadas à 

saúde humana para diminuição de consumo de gordura de origem animal 

(NAS, 1988). 

Em se tratando de leite, aumentos na ordem de 20% na produção têm 

sido relatados sem alterar o aporte de energia líquida exigida por vacas 

lactantes de alta produção tratadas com ST bovina (Lanna et al., 1996). 

Resultado este de uma alteração coordenada no metabolismo de diversos 

tecidos, especialmente do tecido adiposo (Bauman et al., 1989).  

As alterações metabólicas ditadas pela ST são caracterizadas pela 

sinalização através de eventos chave para a mudança do estado fisiológico 
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visando adequar as alterações nas exigências dos diversos tecidos e órgãos de 

maneira a atender a reprodução, sobrevivência e crescimento de forma 

eficiente.  

O ciclo de prenhez, lactação e desmama tem um grande efeito no 

metabolismo de lipídios no tecido adiposo, onde as reservas são normalmente 

acumuladas durante a primeira fase do ciclo (Watt et al., 1991). Durante a 

transição do estado fisiológico que ocorre com a parição, o metabolismo do 

tecido adiposo é alterado de maneira a suportar a partição de nutrientes para a 

glândula mamária visando à síntese de leite (Bauman & Currie, 1980). Estas 

mudanças são estabelecidas pelo aumento da ST em animais lactantes 

(Vernon, 1980; Bauman & Elliot, 1983). 

Portanto, o objetivo deste projeto foi ampliar o conhecimento sobre o 

efeito da ST exógena in vivo na taxa lipolítica através da interação de sua ação 

regulatória positiva sobre a mobilização de ácidos graxos pela cascata do 

sistema β adrenérgico agonista e negativa pela adenosina utilizando 

incubações in vitro de tecido adiposo de animais tratados com ST, e ainda, 

elucidar estas alterações promovidas pela ST no tecido adiposo ditadas pela 

fase inicial de lactação em ovelhas. 



 

 

 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Somatotropina e a regulação da utilização de nutrientes 

Há mais de 80 anos, pesquisadores demonstraram a presença de uma 

substância produzida pela hipófise anterior que aumentava o crescimento de 

ratos (Evans & Long, 1921). Foi documentado que o efeito do tratamento com 

este extrato, aumentava o ganho de peso da massa muscular e reduzia a 

gordura corporal. Em seguida a esse trabalho, Stricker & Grueter (1928), citado 

por Bauman & Vernon (1993), observaram que esses extratos também 

aumentavam a produção de leite em ratas e cabras. Segundo a revisão de 

Bauman & Vernon (1993) foi assim que a substância recebeu, então, o nome de 

“somatotropina”, palavra de origem grega que significa “crescimento do tecido”. 

 No início da década de 1980, com a revolução proporcionada pelo 

avanço da ciência molecular e celular, tornou-se possível à produção de 

proteínas pela técnica do DNA recombinante, permitindo a obtenção de 

quantidades significativas de ST recombinante que proporcionaria trabalhos 

pioneiros com somatotropina bovina recombinante em vacas pelo grupo de 

pesquisa de D. E. Bauman. 

A ST é um hormônio protéico, também denominado hormônio do 

crescimento, sintetizado pela hipófise anterior e diretamente regulado por dois 

peptídeos: 1) somatocrinina, fator liberador do hormônio do crescimento e 2) 

somatostatina, que inibe esta liberação. Em geral, contém de 190 a 191 

aminoácidos. A molécula de ST bovina e a suína, para citar duas espécies de 

interesse zootécnico, possuem um alto grau de homologia na estrutura primária 

da proteína (90%), fato que não ocorre entre todas as espécies. Como um 
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exemplo, tome-se a seqüência de aminoácidos do hormônio bovino que difere 

em 35% comparada à observada na espécie humana, fazendo com que seus 

efeitos biológicos sejam normalmente limitados à espécie que sintetiza o 

hormônio. Esta informação é de grande relevância para a saúde, pois o 

tratamento com ST não transfere esta proteína para os alimentos originados 

dos animais tratados com atividade hormonal em humanos (Etherton & 

Bauman, 1998). Por esta razão a ST é citada na literatura como sendo “espécie 

específica”, embora Bauman e Vernon (1993) considerem mais preciso referir-

se à ela como “espécie limitada”. Uma exceção é a atividade da somatotropina 

bovina (bST) em ovinos, que, segundo Bauman e Vernon (1993), possui 

tamanho grau de homologia que confere ação hormonal nas duas espécies em 

questão. 

Estudos utilizando bovinos (Etherton et al., 1987, Sechen et al., 1990), 

suínos (Etherton & Bauman, 1998), ovinos (Vernon et al., 1991, Watt et al., 

1991) e ratos (Vernon et al.,1987), mostraram efeitos biológicos da ST diretos 

ou indiretos sobre os tecidos, podendo os mesmos serem somatogênicos ou 

metabólicos. O efeito somatogênico ocorre pela estimulação da proliferação 

celular e o metabólico inclui a ação da ST para coordenar o metabolismo, 

envolvendo uma variedade de tecidos e classes de nutrientes como 

carboidratos, proteínas, lipídios e minerais. Efeitos indiretos são mediados pelo 

IGF-I e IGF-II que são fatores de crescimento dependentes de ST (Rechler & 

Nissley, 1990; Bauman & Vernon, 1993).  

Em 1989, Bauman et al. propuseram que a ST bovina teria efeito em 

longo prazo através da modulação de respostas do tecido adiposo aos 

hormônios que controlam os mecanismos de ajuste instantâneo das condições 

normais do meio interno denominados homeostáticos. Em 1990, Sechen et al. 

mostraram claramente este efeito através do aumento da liberação de glicerol 

após infusões com hormônios lipolíticos (catecolaminas) em bovinos tratados 

com ST por 12 dias. 
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Em estudos iniciais do efeito da ST exógena sobre o metabolismo de 

vacas em lactação, verificou-se que o estado nutricional do animal antes do 

início do tratamento dita a forma e magnitude de resposta. O aumento da 

mobilização de reservas de gordura, verificado pela maior concentração de 

açidos graxos não esterificados e glicerol no sangue, é a adaptação mais 

importante em vacas lactantes com balanço energético negativo (Bauman et 

al., 1988; Boisclair et al., 1997), e a diminuição na síntese de lipídios é a 

resposta predominante em vacas com balanço positivo de energia. A energia 

despendida para mantença ou a eficiência parcial para síntese de leite não é 

alterada pelo uso da ST (Sechen et al., 1989).  

Portanto, mesmo antes da elucidação das modificações, a conseqüência 

metabólica da ação da ST no tecido adiposo era reconhecida pela 

disponibilização de nutrientes não mais aproveitados ou mesmo mobilizados do 

tecido adiposo para outros tecidos e orgãos, como a glândula mamária 

(Etherton et al., 1987).  

Sendo um fator homeorrético, isto é, atuando no rearranjo de sinais e 

resposta dos tecidos a diversos fatores reguladores das condições normais do 

meio interno bem como, diretamente sobre as funções metabólicas, a ST age 

indiretamente na partição de nutrientes pelo organismo. Desta maneira 

promove de forma orquestrada o aporte hormonal e nutricional que privilegia a 

produção de leite durante a lactação e de carne magra durante o crescimento 

(Sechen et al., 1989, Houseknecht et al., 1994, Houseknecht et al., 1995a; 

Etherton & Bauman, 1998). Entre os processos, ela exerce uma ação 

antagônica sobre a resposta à insulina e um efeito negativo sobre a atividade 

de enzimas reguladoras da síntese de lipídios (Lanna et al., 1995). 
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2.2 Efeito da ST exógena e endógena na mobilização de gordura 

 

A função primordial do tecido adiposo é armazenar energia na forma de 

ácidos graxos e glicerol, principalmente para ocasiões quando a ingestão de 

nutrientes da dieta não é suficiente para suprir as exigências do animal. Durante 

o início da lactação, a maior parte desta energia armazenada é utilizada pela 

glândula mamária. Uma função secundária é sintetizar ácidos graxos para 

sustentar a secreção de gordura no leite (McNamara, 1991). O tecido adiposo 

dos mamíferos é regulado de maneira estrita permitindo uma adaptação para 

suportar os estados fisiológicos de prenhez e lactação a fim de superar 

períodos de déficit de energia e gordura garantindo a boa nutrição da prole 

(Pond, 1984). 

A partição de nutrientes para os vários tecidos envolvem dois tipos de 

regulação: a homeostase e a homeorrese. O controle homeostático envolve a 

manutenção do equilíbrio fisiológico, ou seja, a constância do ambiente interno 

do organismo. A homeorrese é o segundo tipo de controle na partição de 

nutrientes. Podendo ser definida como as alterações coordenadas no 

metabolismo dos tecidos necessárias para suportar mudanças no estado 

fisiológico (Bauman & Currie, 1980). 

Sendo assim, o tecido adiposo é um importante alvo para o controle 

homeorrético do metabolismo pela ST. Estratégias maternas para suprir as 

exigências do feto por glucose e aminoácidos não incluem somente mudanças 

no metabolismo de carboidratos e proteínas, mas também no metabolismo de 

lipídios. Para diversas espécies de mamíferos está estabelecida a ocorrência de 

um acúmulo de reservas de lipídios durante o início da gestação para ser 

utilizado ao final da mesma e na lactação. No início da gestação, o feto pode 

não obter vantagem direta dos lipídios mobilizados pela mãe (Bell, 1994).  

Em 1966, Fain & Scow verificaram que durante a transição do final da 

gestação para o início da lactação ocorriam alterações na capacidade de 
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síntese de lipídios no tecido adiposo. Lanna & Bauman (1999) demonstraram 

que essas alterações são decorrentes de uma diminuição no uso de nutrientes 

para deposição de reserva corporal, processo concomitante com um aumento 

na habilidade de mobilizar as reservas existentes na forma de gordura. A 

demanda adicional por nutrientes determinada pela alta atividade sintética e 

presença de quantidade significativa de nutrientes nas secreções lácteas da 

glândula mamária são as maiores causas da alteração deste metabolismo 

(Vernon et al., 1995).  

No tecido adiposo, a lipogênese é menor em animais lactantes que em 

animais prenhes, verificando-se no período pré-parto uma intensificação da 

lipólise (McNamara & Hillers, 1986). Esta atividade metabólica é maximizada no 

tecido adiposo em várias espécies, incluindo ratos, camundongos e ovinos 

durante o início da lactação (Vernon & Flint, 1984). Especialmente em ovinos, o 

início da mobilização de lipídios pode ocorrer muitas semanas antes do parto, 

principalmente quando são ovelhas de dois ou mais cordeiros (Robinson et al., 

1978). 

Durante a primeira semana de lactação, as vias lipolíticas apresentam 

maior fluxo, podendo-se verificar isto através do aumento da lipólise basal e 

atividade da lipase sensível a hormônio in vitro, e ainda aumento das 

concentrações de ácidos graxos e glicerol no sangue (Sidhu e Emery, 1972). 

De maneira semelhante ao que acontece na transição do estado 

fisiológico seco para o lactante, o tratamento com ST exógena ocasiona 

alterações importantes no tecido adiposo, permitindo que uma maior quantidade 

de nutrientes seja disponibilizada para suprir as exigências para produção de 

leite da glândula mamária de vacas de alta produção ou para crescimento do 

tecido muscular (Lanna et al., 1995; Lanna e Bauman, 1999). 

As exigências por nutrientes pela glândula mamária para produção de 

leite podem exceder à demanda nutri cional de todo o restante do organismo 

(Bauman e Elliot, 1983). Em determinado momento essas exigências podem 
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ser supridas pelo aumento da ingestão de alimentos, sendo que em outros 

momentos, este mecanismo torna-se insuficiente verificando-se a mobilização 

de reservas de gorduras e minerais, bem como em casos extremos o uso de 

proteína corporal pelo animal.  

O controle da lipólise durante a lactação demorou a ser elucidado. 

Anteriormente, os resultados apontavam para um aumento do tamanho do 

adipócito; mais recentemente, sabe-se que outros mecanismos concorrem para 

o aumento da lipólise (Vernon & Finley, 1985). 

 

2.3 Cascata lipolítica e hormônios 

 

2.3.1. Adenosina e Catecolaminas  

Os primeiros estudos sobre o efeito da adenosina sobre o metabolismo 

do tecido adiposo foram há mais de 40 anos, feitos por Dole em 1961. A 

adenosina é um hormônio produzido por vários tecidos, tem efeitos em diversos 

sistemas como o sistema cardiovascular (potente vasodilatador) (Berne et al., 

1983) e ainda sobre metabolismo do tecido adiposo, tendo ação autócrina ou 

parácrina via ação da enzima 5’-nucleotidase, que se localiza na membrana 

plasmática com locais de exposição no meio extracelular (Arch e Newsholme, 

1978). 

A concentração de adenosina no tecido adiposo é de 0,5 a 1 nmol/g em 

humanos e ratos (Ohisalo et al.,1987), podendo variar muito em resposta a 

diferentes estímulos, como por exemplo, no caso de isquemia que pode 

aumentar esta concentração em até 10 vezes (Arch e Newsholme, 1978, citado 

por Vernon,1984). Esta sustância parece agir primordialmente como um 

antagonista da norepinefrina. A resposta à adenosina é também alterada 

quando o animal muda de estado fisiológico, como da prenhez para a lactação 

(Vernon, 1984).  
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As catecolaminas são aminas com ação hormonal derivadas de processo 

de hidroxilação da tirosina. As principais catecolaminas são a dopamina, 

epinefrina e norepinefrina. Estas aminas e adenosina possuem um mecanismo 

de ação muito similar (Figura 1). 

Alguns estudos in vitro, sugeriam que ocorre uma menor resposta desse 

sistema em tecido adiposo de ratos (Vernon, 1980). Todavia, diversos trabalhos 

demonstraram que as catecolaminas podem aumentar a taxa de lipólise in vivo 

(Thompson, 1986) e in vitro (Vernon e Finley, 1985, McNamara, 1988) em 

várias espécies de animais.  

Outro fator que pode também interferir na resposta do tecido é o 

tamanho da célula, o que acaba dificultando as comparações das respostas em 

situações que ocorrem alterações no tamanho das células como acontece no 

período da lactação (Vernon e Flint, 1984).  

A prenhez e a lactação alteram a resposta do tecido adiposo aos efeitos 

lipolíticos das catecolaminas em bovinos (Yang e Baldwin, 1937) e em ovinos 

(Vernon e Finley, 1985). Esta mudança com o β adrenérgico, isoproterenol, foi 

verificada pelo aumento evidente na sensibilidade do tecido no final da 

gestação e início da lactação em ovinos (Guesnet et al., 1987). Essas 

diferenças podem ser devido à resposta realçada do sistema α receptor durante 

a lactação (Vernon e Sasaki, 1991). O mecanismo responsável por este efeito 

lipolítico aumentado ainda não foi bem elucidado, mas não parece estar 

relacionado apenas ao aumento no número de receptores β adrenérgico tanto 

para bovinos como para ovinos. 

Em 1983, Vernon et al. demonstraram que em ratas em lactação, o efeito 

antilipolítico da adenosina era aumentado, o que evitaria uma perda excessiva 

das reservas de lipídios no início da lactação preservando a fêmea para 

priorizar o processo reprodutivo. Subseqüentemente, foi visto que o mesmo 

acontecia no tecido adiposo de ovelhas em lactação (Vernon & Finley, 1985). 

Estudos preliminares sugeriram que a resposta máxima do sistema antilipolítico 
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α2 adrenérgico era aumentada em adipócitos de ovelhas em lactação, mas em 

dois experimentos subseqüentes não foi encontrada a mesma resposta. O 

número de receptores A1 dos adipócitos de ovelhas em lactação foi aumentado. 

Contudo, estudos mais recentes indicam promover mudanças na tradução do 

sinal. Inesperadamente, uma aparente atividade máxima da adenilato ciclase 

parece ser diminuída pela lactação em ratas, enquanto a atividade da Gi é 

aumentada em algumas vias durante a lactação em ovinos (Watt et al., 1991). A 

mudança na atividade da Gi pode ocorrer pelo aumento da resposta a 

adenosina e agentes α2 adrenérgicos. 

Os estudos descritos mostram que a mudança do estado fisiológico 

pode causar uma série complexa de modificações na tradução do sinal. 

Outro fator que ocorre em ratas em lactação, é uma diminuição na atividade 

da fosfodiesterase (enzima que remove AMPc da célula) observado por 

Aitchison et al. em 1982. 

 

2.3.2 Receptores e tradução do sinal hormonal 

Os receptores β adrenérgicos já foram classificados em 2 subtipos: β1 

e β2 (Lefkowitz & Caron, 1987). Atualmente, existem caracterizados três 

receptores β, estando presentes em tecido adiposo os subtipos β1 e β3. Os 

receptores α adrenérgicos, igualmente aos β, também são divididos em 2 

subtipos: α1 e α2. O α1 está associado ao fosfatidilinositol e não regula a 

atividade do sistema adenilato ciclase. Por outro lado, o receptor α2 é uma 

glicoproteína (PM= 65 kDa) diretamente ligado ao sistema AC, onde sua 

ativação inibe a unidade catalítica da AC (Geirschik & Jakobs, 1988). A 

seqüência de aminoácidos indica sete domínios inseridos na membrana 

plasmática e muitas regiões homólogas aos β receptores. 

Os receptores para adenosina podem ser classificados em 3 subtipos 

denominados A1, A2 e P. O A1 e A2 são membros da família de receptores 

T7R que interagem com as proteínas G e forma primeiramente descritos em 
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preparações de membrana de cérebro, tecido adiposo e fígado (Van Calker 

et al., 1978; Londos et al., 1980). O receptor P reconhece a adenosina, e 

está localizado no interior da membrana plasmática e diretamente inibe AC 

pela interação com a subunidade catalítica da enzima (Daly, 1985). No 

entanto, todos os 3 subtipos tem sido descritos no tecido adiposo de ratos, o 

P tem uma baixa afinidade pela adenosina, o A2 aparece fracamente ligado 

a AC ou mesmo está presente em baixas quantidades (Garcia-Sainz and 

Torner, 1985). Então, somente o receptor A1 mostra ser fisiologicamente 

relevante para o metabolismo do tecido adiposo (Houseknecht et al., 1994). 

O subtipo Ra ou A2 está associado ao estímulo da atividade da AC 

através da proteína Gs. O subtipo Ri ou A1 interage com a proteína Gi 

diminuindo a atividade da AC (Schwabe, 1984). No caso do tecido adiposo 

causa inibição, apesar dos adipócitos posuírem os dois tipos de receptores 

(Fain & Malbon, 1979; Garcia-Sainz and Torner, 1985)  

Como já visto, os receptores α2, β1 e 3 e Ri estão ligados ao sistema 

da AC e sob uma ativação estimulatória hormonal, através das proteínas G 

regulam a atividade da AC alterando a taxa de síntese do AMPc responsável 

pela ativação da proteína quinase A ou proteína quinase dependente de 

AMPc (PKA), que por sua vez está envolvida na fosforilação de enzimas 

intracelulares. Esta modificação covalente (fosforilação) resulta na 

conversão da lipase sensível a hormônio (HSL) em sua forma ativa, 

resultando na hidrólise de triglicerídios (Brownsey et al., 1979). A proteína 

quinase A pode também fosforilar a acetil CoA carboxilase, reduzindo sua 

atividade e diminuindo a lipogênese (Brownsey e Hardie, 1980; Garcia-Sainz 

e Fain, 1982). 

Como ocorre em diversos sistemas regulatórios biológicos, a atividade 

dos sítios catalíticos (2) da Adenilato Ciclase (AC) está sob um controle duplo 

(positivo e negativo). A ligação com isoproterenol (agonista β1 e β2) ou 

epinefrina (Epi, agonista α e β adrenérgico) faz com que o receptor β 
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adrenérgico promova a substituição do GDP pelo GTP na Gs (proteína G 

estimulatória). A hipótese mais aceita indica que a dissociação da αs ativada 

pela ligação ao GTP, ao interagir com a  AC aumente a taxa de produção de 

AMPc, sendo o nível deste mensageiro secundário (intracelular) o principal 

regulador da mobilização de gordura nos adipócitos (Robinson et al., 1971). 

 

2.3.3 ST, sistema β-adrenérgico e adenosina 

De maneira simplificada, o modelo de regulação da lipólise nas células 

adiposas, ocorre pelo estímulo de hormônios como as catecolaminas, 

glucagônio e adrenocorticotrópicos que ativam uma enzima multiregulada, a 

adenilato ciclase (AC), formando em resposta a adenosina monofosfato cíclica 

(AMPc), que por sua vez estimula a proteína quinase A, a qual ativa a lipase 

sensível a hormônio (HSL). No modelo descrito, o AMPc é o mensageiro 

secundário na ativação de lipólise em células adiposas.  

Todos os receptores que interagem com o sistema cascata para modular 

níveis intracelulares de um segundo mensageiro (AMPc), o fazem por 

intermédio da família das proteínas G (Milligan et al., 1988). As proteínas G 

correspondem a uma super família com a capacidade de se ligar ao GTP/GDP. 

Cada proteína G possui uma guanosina ligada à sub -unidade α, que por sua 

vez está complexada com as sub-unidades β e γ. Sua ativação leva a uma 

modificação de conformação e troca de GDP por GTP com posterior 

dissociação da GTP-α de β e γ, iniciando uma cascata sinalizadora. Esta 

subunidade α é responsável pela regulação da atividade da adenilato ciclase 

(Neer, 1995; Taussie & Gilman, 1995). A sub-unidade α dissociada transmite 

sinais estimulatórios chamados de αs, os que causam inibição, são chamados 

de αi (Vernon & Sasaki, 1991). 

Os fatores responsáveis por todas essas modificações têm sido bem 

estudados, mas há uma evidência de que a ST implica em mudanças na 

resposta máxima do sistema β adrenérgico. Estudos detalhados por Bauman et 
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al., (1988) e Sechen et al., (1989) sugerem que a resposta máxima, e não a 

sensibilidade do tecido, é alterada. Culturas de tecido adiposo de ovinos por 48 

horas com ST aumenta o número de β receptores, mas não há efeito no 

número de receptores α2 ou A1. A exposição deste tecido a ST, in vitro, 

aumenta a resposta máxima do efeito lipolítico do isoproterenol e também a 

sensibilidade a este agonista adrenérgico (Watt et al., 1990). A ST também 

apresenta um pequeno efeito inibitório sobre o efeito antilipolítico da adenosina 

(Vernon et al., 1987). 

Lanna et al. (1994, 1995) demonstraram que os primeiros efeitos da ST 

sobre a lipólise eram causados por uma redução na resposta do tecido adiposo 

a adenosina. Este nucleosídeo foi identificado como fator antilipolítico, que 

apresenta ação autócrina e parácrina ligando-se a receptores de membrana 

(A1R) que tem como transdutor de sinal a proteína ligante ao GTP (Gi) que, 

como indicado pelo nome, inibe a atividade da adenilato ciclase (AC) (Honnor et 

al., 1985; Bauman & Vernon, 1993; Vernon et al., 1994; Etherton & Bauman, 

1998), suprimindo a produção de AMPc (Schwabe et al., 1973). Já os 

receptores de β-adrenérgicos (BAR) acoplam-se a Gs, estimulando a adenilato 

ciclase (Houseknecht & Bauman, 1994). 

A preparação do tecido adiposo para estudos in vitro produz grandes 

quantidades de adenosina endógena que acaba por ocupar todos os receptores 

viáveis (Bruns, 1988), por isso esta adenosina endógena, presente em 

incubações de tecido adiposo deve ser transformada em inosina, um composto 

que não apresenta efeito sobre a lipólise, esta transformação é feita pela 

enzima adenosina deaminase (Berne, 1986). A adição desta enzima determina 

um aumento limitado na taxa de lipólise.  

Um análogo da adenosina particularmente útil para estudos da lipólise in 

vitro é o N6-fenilisopropiladenosina (PIA) que se liga ao receptor A1 da 

adenosina com alta afinidade, mas não é metabolizado pela adenosina 

deaminase (Lanna et al., 1995). Lanna e et al. (1992), utilizando vacas em 
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lactação, verificaram que o tratamento crônico com ST in vivo diminui o efeito 

antilipolítico deste análogo em tecido adiposo de bovinos in vitro e também em 

ratos (Vernon et al., 1987; Lanna et al.,1992; Doris et al., 1994). 

Este aumento é ainda realçado quando é adicionado o β-adrenérgico 

agonista (e.g., isoproterenol) em animais ou tecidos tratados com ST (Doris et 

al., 1996), verificado também em outros trabalhos utilizando tecido adiposo de 

ovinos (Watt et al., 1991; Vernon et al., 1991), bovinos (Houseknetch et al., 

1995 a e b) e ainda ratas em lactação que tiveram a lipogênese reduzida 

(Vernon et al., 1987). Entretanto, o tratamento com ST exógena em ratas 

lactando, não alterou taxa de lipólise estimulada por β-adrenérgico quando 

testada na presença de adenosina deaminase (Vernon et al., 1987; Vernon e 

Finley, 1988). 

Outra via de ação da ST acontece através da diminuição da sensibilidade 

do tecido adiposo à insulina (Lanna et al. , 1995) devido ao mecanismo que 

envolve a redução da sintetase de ácidos graxos (FAS) (Etherton & Bauman, 

1998). Estudos conduzidos por diversos pesquisadores com ST in vitro não 

observaram alteração no número de receptores de insulina, como mostram os 

resultados obtidos por Thirone et al. (1997). Estes últimos não observaram 

alterações na abundância ou nível de autofosforilação dos receptores de 

insulina no fígado de ratos. Entretanto, Castro et al. (2001), trabalhando 

também com tecido de ratos, observaram uma queda nas quantidades dos 

substratos do receptor da insulina (IRS-1 e IRS-3), bem como na associação 

com o fosfoinositol 3-fosfato (PI-3K) quando o explante de tecido adiposo foi 

submetido ao tratamento com ST in vitro.  

Após o tratamento com ST, o efeito antilipolítico da adenosina foi 

reduzido em ratas lactantes (Vernon et al., 1987) e em cultura de tecido adiposo 

de ovelhas em lactação (Vernon et al., 1991; Bauman e Vernon, 1993; Etherton 

e Bauman, 1998). No entanto, em condições similares, não ocorreu alteração 
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no número de receptores para adenosina no tecido adiposo (Watt et al., 1991; 

Doris et al., 1994; Houseknecht et al., 1995b; Lanna et al., 1995). 

Os possíveis mecanismos envolvem mudanças nas afinidades das 

ligações ou no número dos receptores de adenosina, e/ou na quantidade 

disponível de sub-unidades α , β e γ de proteína Gi que se ligam a receptores 

de adenosina.  

Delgado et al. (2000), utilizando tecido adiposo de vacas em período 

seco, verificaram que a quantidade de RNAm da Gi2α não apresentou 

diferenças significativas em culturas de tecido de longa duração tratado ou não 

com ST. Resultados estes, que corroboram com Houseknecht e Bauman (1997) 

que, utilizando os mesmos tratamentos, não verificaram diferenças nas 

quantidades de proteína Gi no tecido adiposo. Entretanto, estes pesquisadores 

observaram uma mudança na funcionalidade da proteína G (capacidade de 

ligar a GTP) após o tratamento com ST. 

Em bovinos e ovinos, a menor funcionalidade da proteína Gi tem sido 

apontada como causa da maior lipólise no tecido adiposo de animais recebendo 

tratamento com ST (Lanna et al., 1995; Doris et al., 1997; Houseknecht e 

Bauman, 1997).  

Outra hipótese de modificação da cascata inibitória surge com a 

observação de que o tratamento in vitro com ST pode modificar a distribuição 

da Gi2α, levando a uma maior associação com membranas de baixa 

densidade, como reportado por Yip e Goodman (1999). Esta redistribuição pode 

trazer, segundo os pesquisadores, uma menor disponibilidade da proteína na 

membrana plasmática, que reduziria a resposta ao sinal antilipolítico da 

adenosina. 

Assim, a ação da ST em animais adultos resultaria em uma maior taxa 

de lipólise envolvendo a resposta lipolítica a catecolaminas que está, em grande 

parte, relacionada ao decréscimo do bloqueio causado pela inibição da lipólise 

via mudanças mudanças na proteína Gi (Bauman, 1999). 
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MECANISMO DE AÇÃO DA ADENOSINA 
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Figura 1- Mecanismo de ação da adenosina e sua relação com o mecanismo de 

ação das catecolaminas e norepinefrina. Sinais de + ou – significam 

efeitos estimulatórios ou inibitórios das proteínas Gs ou Gi, 

respectivamente, na atividade da adenilato ciclase (AC). Linhas 

pontilhadas indicam interações. GTP = guanina trifosfato (Adaptado de 

Vernon et al., 1991). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O período experimental de campo foi desenvolvido no Departamento de 

Zootecnia, Sistema Intensivo de Produção de Ovinos e Caprinos (SIPOC) da 

ESALQ – USP situada no município de Piracicaba, Estado de São Paulo no 

período de setembro a dezembro do ano de 2001. O restante do experimento e 

as análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Nutrição e 

Crescimento Animal (LNCA) pertencente ao mesmo departamento. 

 

3.1 Animais 

Foram utilizadas 24 ovelhas (49,08 +2,65 kg peso vivo médio) da raça 

Santa Inês, multíparas, com idade entre três e cinco anos. Alojadas em baias 

coletivas (8 animais/baia) para cada um dos 3 tratamentos: 1) 8 animais 

lactantes designados ao tratamento com bST (Boostin®) que era diluído em 

vitamina E para uma concentração de 80 mg/mL, 2) 8 fêmeas também 

lactantes, receberam somente a vitamina E (Monovin E), 3) 8 ovelhas em 

período seco também receberam doses de vitamina E. 

 

3.2 Tratamento 

Os animais ao 14º dia de lactação receberam a 1ª dose de bST ou 

vitamina E e uma 2ª dose dos respectivos tratamentos foi injetada no 28º dia de 

lactação, alternando-se os lados das aplicações. Um total de dois mL (dose 

total do hormônio foi de 160 mg/animal em cada aplicação) foi injetado por via 

subcutânea na região da cauda. O grupo seco recebia as doses de vitamina E 

na mesma data dos animais lactantes.  

 

3.3 Dieta 

Os animais foram alimentados ad libitum, duas vezes ao dia (6h e 18h) 

com uma ração total que continha capim Napier (Pennicetum purpureum) fresco 
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picado, misturado ao concentrado descrito na tabela 1, com proporção de 70% 

volumoso e 30% de concentrado na MS. 

O consumo de alimentos por baia foi ajustado diariamente, através da 

medição da quantidade de alimento ofertado e das sobras retiradas.  

 

Tabela 1. Composição da dieta fornecida às ovelhas.  

Ingredientes Quantidade (% MS)1 

Concentrado  30,00 

Milho grão             17,60 

Farelo de algodão               9,02 

Uréia               1,12 

Mistura Mineral               2,26 

Capim Nappier 70,00 

Composição química  

Proteína Bruta            13,80 

NDT2            61,80 

1 = quilogramas de matéria seca 

2 = nutrientes digestíveis totais estimado pelo programa RLM 

 

 

3.4 Coleta de sangue 

 

Foram feitas três coletas de sangue da veia jugular dos animais 

conforme o cronograma abaixo (Figura 2). As fêmeas eram pesadas a cada 

semana para controle do peso durante o período de experimento. 
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Figura 2 - Cronograma de coleta de sangue e aplicação de bST exógena ou 

vitamina E. 

 

Após a coleta, o sangue era levado ao laboratório, centrifugado por cinco 

minutos a 5.000 xg (Eppendorf® 5804R) e imediatamente o plasma era 

acondicionado e congelado a –20 oC para posterior determinação da 

concentração de ácidos graxos não esterificados (AGNE) e IGF-I. 

 

3.5 Produção de leite 

A produção média de leite das fêmeas foi estimada a cada 14 dias após 

data do parto pelo método de pesagem do cordeiro antes e após a mamada 

conforme metodologia de Alencar et al. (1988) com algumas modificações. A 

prole era separada das respectivas mães e presa, onde permanecia por três 

horas sem acesso a comida ou água. No momento da mamada, os mesmos 

eram pesados e soltos junto às mães, nesse período os animais eram 

monitorados para que não houvesse ingestão de nenhum outro alimento sólido 

ou líquido para então serem novamente pesados e presos. Este procedimento 

era repetido quatro vezes ao dia, totalizando um acompanhamento de 12 horas. 

Parto 12º dia 14º dia 17º dia 28º dia 36º dia 

Pesagem 
das fêmeas 

1a coleta 
de sangue  

1a dose de 
bST ou 
vitamina E 

2a coleta 
de sangue 

2a dose de 
bST ou 
vitamina E 

Biópsia e 3a

coleta de 
sangue 

Lactação (dias) 
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3.6 Biópsias 

Os explantes de tecido adiposo foram obtidos por biópsia nos animais, 

sendo estes imobilizados e preparados para uma microcirurgia asséptica. Foi 

feito um bloqueio anestésico local infiltrativo em “L” com a base paralela à 

coluna vertebral descendo em direção ao flanco. Uma incisão de 5 a 10 cm era 

feita neste local e um explante de tecido adiposo abdominal era removido com 

auxílio de pinças e tesouras. A sutura da incisão foi feita com pontos “Cushing” 

utilizando-se categute cromado 2 e a sutura de pele com dois pontos simples 

separados (quando necessário, era colocado um antibiótico tópico no local). Foi 

feito o uso de um tratamento sistêmico preventivo utilizando-se um Pentabiótico 

(Fort Dodge®) por via intramuscular por três dias. Os explantes de tecido 

adiposo abdominal depois de retirados, foram lavados e transferidos 

imediatamente para uma solução salina (0,15 M NaCl), pH 7,4 contendo 25 mM 

HEPES (Sigma Chemical Co.) à temperatura de 37 ºC. Estas amostras foram 

transferidas ao laboratório em um tempo de 5 a 10 minutos para a preparação 

dos explantes, sendo uma parte do tecido acondicionada em frascos e 

congelada à –80 °C para quantificação da proteína Giα 2. 

 

3.6.1 Preparação do tecido para incubação  

As amostras foram mantidas a 37 ºC e pH 7,4 sob placa aquecida 

enquanto os explantes individuais de aproximadamente 30-40 mg foram 

preparados com o auxílio de tesouras e bisturi. Em seguida os explantes foram 

pré-incubados por 15 minutos, em solução tampão de Krebs-Ringer com 

bicarbonato (KRB) contendo 1,27 mM cálcio, 25 mM HEPES, 5,6 mM de glicose 

e 3% de albumina bovina (fração V, livre de ácidos graxos; Sigma Chemical). 

Após a pré-incubação, o tecido foi removido, drenado em papel filtro, pesado e 
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transferido para frascos de incubação contendo 1,75 mL do meio KRB descrito 

anteriormente, doravante denominado meio de lipólise.  

 

3.6.2 Incubações de curta duração 

Para determinação da lipólise eram colocados dois explantes (30 mg 

cada em média) em cada frasco de incubação, alocados em triplicatas 

aleatoriamente para cada animal em um banho-maria com agitação a 37º C, 

foram incubados por três horas em 1,75 mL de meio de lipólise com bicarbonato 

e HEPES em atmosfera de 95% O2 e 5% CO2 com diferentes tratamentos in 

vitro: 

1. controle (lipólise basal) 

2. Estimulado por β-adrenérgico (isoproterenol 10-5 M) 

3. Estimulado por β-adrenérgico (isoproterenol 10-5 M) + adenosina deaminase 

(0,75U/mL) 

4. Estimulado por β-adrenérgico (isoproterenol 10-5 M) + adenosina deaminase 

(0,75U/mL) e inibido por doses crescentes de N6fenil-isopropiladenosina (PIA) 

(0,5 nM, 1,5 nM, 3,0 nM e 100 nM).  

            A adenosina deaminase (ADA) (Calbiochem 116880) foi preparada pela 

diluição em água para concentração de 0,75 U/mL e passou por diálise em 

membrana (Spectra/Por Membrane MWCO: 15000) em água UHQ a 8°C por 12 

horas. A resposta antilipolítica do tecido à adenosina foi estudada no tratamento 

4 pela adição de um análogo não hidrolizado por ADA, o PIA (Sigma P4532).  

 

3.6.3 Coleta de meio de incubação de curta duração 

Imediatamente após os explantes terem sido colocados no frasco, era 

retirada uma alíquota de 200 µL do meio de lipólise, chamada de tempo 0. 

Outras duas coletas de 200 µL eram repetidas após duas e três horas de 

incubação. As amostras eram guardadas em frascos “eppendorfs” e 
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acondicionadas a –20 °C para posterior determinação de ácidos graxos não 

esterificados (AGNE).  

 

3.7 Determinação de ácidos graxos não esterificados 

Para avaliar o efeito do bST sobre a taxa de lipólise foi utilizado o “kit” 

NEFAc (Wako 994-75409E) com algumas modificações.  

Para as primeiras medidas foram utilizadas amostras do meio de lipólise 

retiradas nos tempos 0, 2 e 3 horas de incubação. As análises feitas para o 

tempo 0 apresentaram concentrações muito próximas de um limite mínimo de 

detecção para presença de AGNE. As concentrações no meio cresceram em 

taxas similares entre 0 e 2 horas, e entre 2 e 3 horas. Ficou determinado então, 

que seria analisado somente o tempo de 2 horas e tomado o tempo 0 como 

tendo uma concentração igual a 0 µEq de ácido oléico.grama de tecido adiposo-

1.2 horas-1. 

Ainda para reduzir custos com o uso do kit comercial, foram diminuídas 

as quantidades dos reagentes. Ficou determinado que poderia ser utilizado em 

placa de Elisa com 96 poços, 10 µL de amostra, 50 µL do reagente A, 100 µL 

do reagente B e a leitura feita em espectrofotômetro de placa (Spectramax 

Molecullar Devices) a 540 nm. As amostras eram de plasma e também do meio 

de cultura. Os resultados foram expressos em µmol.L-1 para o plasma e µEq de 

ácido oléico.grama de tecido adiposo-1.2 horas-1 para o meio de cultura. 

 

3.8 Determinação de IGF-I no plasma 

As determinações foram realizadas fazendo-se a dosagem no plasma 

sangüíneo por ensaio imunoradiométrico pós-extração medindo-se a 

concentração de IGF-I (somatomedina C) (Daughaday & Rotwein, 1989; Baxter 

et al., 1989). Os resultados foram obtidos pelo Laboratório de Análises Clínicas 

Gastão Fleury, localizado na cidade de São Paulo, sob responsabilidade do 

médico Prof. Dr. José Gilberto H. Vieira. 
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3.9 Análise de dados 

 

O delineamento foi inteiramente casualizado, com 8 animais por 

tratamento, sendo 3 tratamentos in vivo. Para as análises de desempenho 

(peso das ovelhas, peso dos cordeiros e produção de leite) e dos teores 

plasmáticos de AGNE e IGF-I foram utilizados os procedimentos de modelos 

lineares gerais (GLM; SAS, 1999-2001) e de modelos lineares mistos (MIXED; 

SAS, 1999-2001) com medidas repetidas no tempo. Para os teores de AGNE 

no meio de lipólise, o delineamento foi inteiramente casualizado em parcelas 

subdivididas, sendo a parcela os tratamentos in vivo e as subparcelas os 8 

tratamentos in vitro. Foram feitas duas análises separadas. A primeira com o 

objetivo de verificar as diferenças entre os tratamentos in vitro: basal, ISO, ADA 

E ISO+ADA e sua interação com os tratamentos in vivo. A segunda análise dos 

teores de AGNE no meio de lipólise foi realizada para identificar a resposta dos 

tecidos estimulados por β adrenégicos + ADA e do efeito antilipolítico de PIA 

em doses crescentes. Neste caso utilizou-se o dado com transformação para 

raiz quadrada e as diferenças entre médias de tratamentos foi verificada por 

Tukey. 



 

 

 

 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Foram analisados dados de desempenho das ovelhas no período 

experimental quanto à produção de leite e variação do peso, bem como o 

ganho de peso dos cordeiros.  

Houve um ganho de peso significativo das ovelhas no início da 

lactação (P<0,01). A partir do dia 7 não houve alteração significativa 

(P>0,05) no peso até 21 dias pós-parto, sendo que nas pesagens aos 28 e 

36 dias observou-se primeiramente um aumento e em seguida uma perda 

de peso (P<0,05), respectivamente. No que se refere ao ganho de peso das 

ovelhas, houve um efeito positivo (P=0,06) do tratamento com bST 

verificado durante todo o período experimental (Tabela 2). Este efeito pode 

ser verificado pela manutenção do ganho de peso daqueles animais até os 

21 dias de lactação. Enquanto que os animais controle apresentaram uma 

tendência à queda de peso neste mesmo período. 

 

Tabela 2. Variação do ganho de peso médio (kg) em relação ao peso ao parto 

das ovelhas verificado durante período da lactação no experimento. 

Dias pós-parto Tratamento 
in vivo 7 14 21 28 36 

 bST +4,08 (3,3) +5,13 (4,1) +5,08 (4,2) +6,33 (4,4) +4,55 (4,80) 

 Controle +4,92 (2,2) +4,26 (2,6) +3,65 (4,6) +4,9 (4,9) +3,51 (4,5) 

Valores entre parênteses indicam desvio padrão da média. 
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Os cordeiros também foram pesados em períodos diferentes, e o 

tratamento das ovelhas com bST fez com que seus cordeiros 

apresentassem maior peso (P<0,05) ao final do experimento (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Médias de pesos e ganho de pesos diários dos cordeiros pesados em 

2 períodos a partir da data do parto. 

Tratamento Controle bST Probabilidade 

Peso (kg) aos 12d1 5,23 +1,12 5,25 +1,02 NS5 

Peso (kg) aos 30d2 8,33 +2,06 8,51 +1,94 P= 0,04 

GPD12-20
3 0,120 0,142  

GPD20-30
4 0,196 0,212  

1= peso inicial em kg, antes da aplicação da 1ª dose de hormônio (12º dia de idade). 

2= peso final em kg, após dois dias da aplicação da 2ª dose do hormônio. 

3= ganho de peso diário entre 12 e 20 dias de idade 

4= ganho de peso diário entre 20 e 30 dias de idade 

5= não significativo estatisticamente.  

Letras iguais não diferem estatisticamente (P>0,10).  

 

Apesar do aumento no ganho de peso dos cordeiros, não houve 

diferença (P= 0,74) entre os dois tratamentos para a produção de leite 

(Figura 3). Há que se considerar a acurácia do método utilizado para a 

quantificação desta produção, que poderia estar subestimando os valores e 

incorporando variações que não permitiriam detectar a diferença esperada 

para explicar o melhor desempenho dos cordeiros aleitados pelas ovelhas 

tratadas com bST.  

Diferentemente, Fernandez et al. (1995), verificando o efeito 

galactopoiético do bST aplicado em ovelhas em lactação em diferentes 

doses, obtiveram produção de1337 mL/dia no grupo tratado com 160 mg de 

bST em intervalos de 14 dias, enquanto o grupo controle apresentou 

produção inferior na ordem de 997 mL/dia.  

Os animais em lactação tiveram uma queda significativa (P<0,01) na 

produção de leite de 30 a 60% entre o 12º e 20º dia de lactação. Este fato 

apontaria para o pico de lactação ao redor dos 12 dias de lactação. 
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O pico de lactação das ovelhas, segundo Vernon & Finley (1985) 

ocorre entre o 13º e 16º dia de lactação. Todavia os resultados de produção 

têm que ser considerados com ressalva, especialmente ao observarmos um 

aumento na produção entre o 20º e 30º dia de lactação retornando aos níveis 

do 12º dia.  

As concentrações de AGNE medidas no plasma sangüíneo das 

ovelhas lactantes com ou sem bST não mostraram diferenças significativas 

(P>0,05), porém houve uma queda sucessiva da concentração nas 

medições feitas aos 12, 17 e 36 dias de lactação que apresentou efeito 

significativo (P<0,01) independente do tratamento administrado aos animais 

(Figura 4).  

Embora a ST seja um agente lipolítico, não foi encontrado o esperado 

efeito do hormônio sobre a mobilização de gordura e o consequentemente 

aumento da concentração de AGNE no plasma. Nas condições do 

experimento seria razoável sugerir que a mobilização das reservas estava 

no seu limiar máximo próximo dos 12 dias pós-parto, coincidindo com o pico 

da lactação. 

Somado ao fato do pico da lactação exercer tamanha demanda, os 

animais entraram no período experimental com um índice de mobilização de 

lipídios provavelmente alto decorrente do regime alimentar a pasto até a 

parição, ou seja, antes da aplicação de quaisquer tratamento. Análises 

Figura 3 - Médias de produção de leite tomadas pelo método da 
pesagem do cordeiro. 
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através de ultra-sonografia indicaram praticamente a ausência de gordura 

subcutânea na área de olho de lombo das ovelhas (resultados não 

publicados). A deficiência energética das ovelhas no período anterior ao 

experimento pode ter ocasionado um ganho compensatório logo após o 

parto, quando ocorreu a complementação de um concentrado energético na 

dieta. As ovelhas ganharam em média 5,5 +1,5 kg durante um período (1ª 

semana) de alta exigência energética para produção de leite. 

McCutcheon & Bauman (1986) utilizando vacas em lactação com 

balanço energético positivo observaram que não houve diferença no teor de 

AGNE plasmático entre os grupos tratados ou não com bST in vivo.  

Na comparação das diferentes condições fisiológicas dos animais, 

não houve diferença estatística (P>0,05) nas concentrações de AGNE no 

36º dia de lactação entre os animais lactantes e os animais secos. 

Resultados estes concordam com os de Bauman e Currie (1980) e 

Vernon e Flint (1984) que verificaram em bovinos e ovinos, respectivamente, 

que a perda de gordura é maior durante o início da lactação porque as 

reservas são maiores, e quase metade das reservas de gordura é utilizada 

durante o terço inicial da lactação. Após este período ocorre um aumento 

gradual na ingestão de alimentos, o que resulta em uma diminuição da 

utilização das reservas para a manutenção da lactação. Sabe-se que ST 

aumenta a resposta a epinefrina e consequentemente aumento da lipólise, 

mas pode também ocorrer uma influência do balanço de energia nessa 

resposta (Sechen et al., 1989).  
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Quanto à concentração de IGF-I no plasma das ovelhas, verificou-se que 

no início da lactação e anteriormente à injeção com bST, aquelas eram 

semelhantes para os animais designados a ambos os tratamentos (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Concentrações médias de IGF-I (ng/mL) no plasma sangüíneo em 

diferentes períodos de coleta. 

Dias pós-
parto 

Controle  bST Seca P 

12 233,4a   (40,0) 241,4a   (47,7) nd NS 
36 268,6a   (29,9) 332,9b   (32,1) 231,4a   (22,2) P<0,10 
P NS NS   

  Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (P<0,10) 
nd = não determinado 
NS= não significativos estatisticamente 
Valores entre parênteses representam coeficiente de variação (%) 
P= probabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Liberação de AGNE no plasma sangüíneo das ovelhas dos 3 

grupos em diferentes datas pós-parto. 
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 A idéia de que o IGF-I é importante para a lactação surgiu dos estudos 

com ST, tendo em muitos deles que a administração de ST exógena aumenta a 

quantidade de somatomedinas (IGF-I) no sangue (Juskevich & Guyer, 1990; 

McLaughlin et al., 1993; Hossner et al., 1997; Cohick, 1998). Em estágio mais 

avançado da lactação (36 dias pós-parto) observamos concentrações 

plasmáticas de IGF-I significativamente mais elevadas (P<0,10) para os animais 

que receberam bST em relação às ovelhas em estado seco. Não foram 

verificadas diferenças entre animais lactantes controle e secos, assim como 

entre lactantes controle e tratados com bST. E ainda, não foram verificadas 

diferenças dentre as coletas aos 12 e 36 dias para os animais lactando. 

Os IGFs são fatores de crescimento polipeptídicos que já estão 

presentes em concentrações significantes na circulação de ruminantes em 

lactação (McGuire et al., 1992), contudo a variabilidade dos dados devido à 

presença de ‘outliers’ pode ter contribuído para a não observância de diferentes 

concentrações plasmáticas. Outra possibilidade para a aparente inoperância do 

bST exógeno sobre a concentração do IGF-I plasmático das ovelhas no estágio 

inicial da lactação parece ser uma característica fisiológica. Vacas tratadas com 

bST no início da lactação apresentaram uma menor abundância de RNAm de 

IGF-I no fígado (Sharma et al.,1994), e consequentemente menor síntese desta 

proteína no orgão que tem maior contribuição para as concentrações 

plasmáticas deste fator de crescimento. 

A taxa de lipólise basal in vitro verificada pela liberação de AGNE no 

meio de incubação não foi alterada (P>0,05) com a lactação e o tratamento in 

vivo com bST (Tabela 6). Da mesma maneira, Vernon & Finley (1985) utilizando 

ovelhas em diferentes estados fisiológicos e também em diferentes períodos de 

lactação verificaram que a taxa basal de lipólise in vitro não foi alterada em 

tecido adiposo.  
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Tabela 5: Efeitos do tratamento crônico com somatotropina bovina in vivo nas 

taxas de lipólise in vitro dos explantes de tecido adiposo do omento 
de ovelhas. 

 
Adição no meio 
de incubação1 

Seco Controle BST Probabilidade 

Basal2 
 1,32a (1,0) 1,51a (0,7) 1,60a (0,6) NS 

ISO3 
 

3,47b (3,0) 3,02b (1,3) 4,25c (1,6) < 0,01 

ADA4 1,96a (1,2) 3,02b (1,7) 2,55d  (1,6) < 0,01 

ISO + ADA5 
 

5,85e (2,5) 5,64e (1,9) 6,25f   (2,1) < 0,01 

Probabilidade < 0,01 < 0,01 < 0,01  

a, b, c d, e, f Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha ou coluna 

diferem estatisticamente (P< 0,01). 

1 Meio de lipólise adicionados de diferentes fatores 

2 Sem adição de nenhum fator ao meio de lipólise 

3 Isoproterenol 

4 Adenosina deaminase 

5 Isoproterenol mais adenosina deaminase 

Valores entre parênteses indicam desvio padrão da média 

 

 

Quando adicionado isoproterenol (β-adrenérgico) ao meio, a taxa de 

lipólise aumentou para as três condições fisiológicas, sendo que para o grupo 

lactante tratado com bST foi observada uma taxa 30% superior (P<0,01) à 

média da taxa para animais secos e para animais lactantes controle, que não 

diferiram entre si (P>0,05). No caso de vacas em lactação, Lanna et al. (1995) 

verificaram que ambas as taxas de lipólise basal e estimulada pelo agonista β 

adrenérgico isoproterenol foram ligeiramente aumentadas no tecido adiposo 

após tratamento in vivo com bST, todavia as diferenças mostraram-se não 

significativas. 
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Diferentemente, Lanna et al. (1992) haviam observado que em tecido 

adiposo de vacas lactantes que não recebiam bST exógeno in vivo, ocorria 

aumento da resposta lipolítica a catecolaminas in vitro, quando comparadas as 

observações feitas para animais tratados com ST.  

A resposta dos adipócitos a adenosina é alterada durante a prenhez e a 

lactação. Na lactação a maior resposta a adenosina pode ser um mecanismo 

exercido pra prevenir a exaustão da reserva de lipídeos (Vernon, 1984). 

A adição de adenosina deaminase (ADA) ao meio de incubação 

promoveu um aumento significativo (P<0,01) da taxa de lipólise em relação a 

taxa basal no tecido adiposo de ovelhas lactantes, enquanto para o tecido das 

ovelhas secas não ocorreu tal estímulo (Tabela 6). A elevação da taxa lipolítica 

pela ADA observada para ovelhas lactantes pode ser explicada pela eliminação 

do efeito inibitório causado pela adenosina, que seria pronunciado devido à 

desativação de um número elevado do complexo adenosina-receptor (Vernon & 

Finley, 1985). 

No trabalho de Vernon et al. (1995), a adição de adenosina deaminase 

(0,8 µgrama/mL) aumentou a taxa da lipólise basal de 10 ±2 para 13 ±2 nmol.h-

1.105 células em ovelhas não lactando, e de 9 ±2 para 14 ±2 nmol.h-1.105 

células em ovelhas lactando. 

 O incremento causado pela ADA na taxa de liberação de AGNE no meio de 

incubação em relação à taxa basal foi de 100% no caso do tecido adiposo de 

ovelhas lactante controle. A taxa de lipólise no tecido adiposo das ovelhas 

lactantes tratadas com bST foi também estimulada pela ADA, embora com 

incremento amenizado na ordem de 59% em relação à taxa basal. Portanto foi 

verificada uma taxa lipolítica estimulada por ADA mais elevada para o tecido 

adiposo de ovelhas lactante controle em relação às ovelhas tratadas com bST 

(P<0,01). O emprego de bST parece alterar a cascata lipolítica a partir do 

receptor de adenosina, causando algumas modificações que tornam a inibição 

da lipólise menos efetiva (Houseknecht, 1994; Lanna et al., 1995). Portanto, a 

eliminação da inibição pela adenosina através da ADA possivelmente foi menos 

efetiva após o tratamento das ovelhas com bST. 
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Por outro lado, Lanna et al. (1992), usando bST in vivo em vacas em 

lactação, verificou que o tratamento não alterou a taxa máxima de lipólise 

determinada em incubações com ADA.  

No meio em que foi adicionado ISO e ADA, houve uma resposta máxima 

em termos de taxa de liberação de AGNE. Os tecidos das ovelhas lactantes 

tratadas com bST submetidos ao meio de incubação com ISO+ADA 

apresentaram taxa de lipólise mais elevada (P<0,01) comparadas com aquelas 

obtidas de incubações de tecidos de ovelhas lactantes controle e secas que não 

diferiram estatisticamente (P>0,05). 

A maior resposta à ISO+ADA observada na taxa de lipólise do tecido dos 

animais tratados com bST ocorreu possivelmente por outras modificações além 

da alteração no número de receptores β adrenérgicos, considerando que o 

tratamento com ST in vivo ou in vitro, resulta em pequena mudança no número 

de receptores β e α2 adrenérgico (Watt et al., 1991; Doris et al., 1994; Doris et 

al., 1996; Houseknecht et al., 1995b). 

Sechen et al. (1989) demonstraram que a Rmáx e não a sensibilidade foi 

alterada em vacas tratadas in vivo com catecolaminas. Em contraste no 

tratamento in vitro com catecolaminas do tecido adiposo de animais tratados in 

vivo com ST, as diferenças entre essas respostas são pequenas ou mesmo 

ausentes (Lanna et al., 1992).  

Lanna et al. (1995) relataram não encontrar diferença nas taxas de 

lipólise estimulada com ISO+ADA para os animais lactantes controle e tratados 

com bST, sendo os valores de 5.469 e 5.335 nmoles.3h-1.g-1, respectivamente. 

Outros estudos prévios tornaram notável que a lactação aumentaria tanto 

a Rmáx quanto à sensibilidade a agonistas β adrenérgicos em tecido adiposo 

subcutâneo e do omento (Guesnet et al, 1987; Iliou e Dermane, 1987). Todavia, 

neste experimento não foi observada mudança na resposta máxima à ISO+ADA 

em tecido adiposo de animais lactantes em comparação aos animais secos. 

Estes dados são difíceis de explicar considerando o fato daqueles autores 

relatarem aumento significativo no número de β receptores em tecido adiposo 

do omento de animais lactantes. Além disto, Jaster e Wegner (1981) 

encontraram uma diminuição na atividade da fosfodiesterase em adipócitos de 
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ratas lactantes, que causaria aumento da taxa lipolítica pelo aumento dos 

níveis de AMPc, independentemente de modificações em nível de receptor.  

A ADA aumentou a lipólise estimulada por isoprenalina em 25± 7% e 19± 8% 

(média ± DP) em tecido adiposo subcutâneo de ovelhas não lactando e 

lactando, respectivamente. No entanto, neste trabalho foram verificadas 

relações com valores distintos aos obtidos no trabalho citado acima, com a 

contribuição da ADA para a lipólise máxima estimulada por ISO+ADA na ordem 

de 33,8% para animais não lactando e 53,5% para animais lactando controle. E 

com o uso do bST em animais lactando, obteve-se uma relação de 40% . 

Neste estudo, o objetivo também foi elaborar uma curva de dose 

resposta a PIA em culturas de tecido adiposo do omento de ovelhas secas e 

lactantes com ou sem tratamento in vivo com bST. As análises de resposta a 

doses crescentes de PIA, análogo da adenosina detectaram uma ação 

antilipolítica significativamente reduzida (P<0,10) no tecido adiposo de ovelhas 

lactantes tratadas com bST (Figura 5) enquanto entre tecidos de ovelhas 

lactantes controle e secas não houve diferença (P=0,40).  

As diferentes concentrações do análogo da adenosina também foram 

analisadas. A adição 0,5 nM de PIA na cultura de tecido ocasionou uma menor 

(P<0,01) inibição da taxa lipolítica ou de liberação estimulada de AGNE no meio 

que doses de 1,5 nM, 3 nM e 100 nM. Entre as doses 1,5 nM e 3,0 nM houve 

diferença na taxa lipolítica (P=0,33), mas entre 1,5 e 100 nM obteve-se uma 

diferença (P=0,03). As concentrações de 3 e 100 nM não resultaram em 

diferenças significativas (P=0,23) na liberação de AGNE no meio de lipólise. 

Estes resultados são iguais para ambos os tratamentos e também para os 

diferentes estados fisiológicos. 

A dose necessária do análogo da adenosina, PIA, para que houvesse 

queda da taxa lipolítica estimulada em níveis equivalentes calculados em % de 

inibição em relação a taxa máxima estimulada (ISO+ADA), para os diferentes 

estados fisiológicos deve ser igual a 0,5 nM para animais secos e lactando 

controle e 1,5 nM para as ovelhas tratadas com bST (Figura 5). Indicando a 

provável resposta diminuída da cascata da adenosina em tecido adiposo de 

animais tratados com bST. 
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A lipólise estimulada por isoproterenol foi diminuída quando adicionada 

PIA ao meio, porém quando usada a concentração de 100nM ocorre uma maior 

inibição desta lipólise, resultados estes que corroboram aos de Vernon et al., 

(1995) que verificaram que a lipólise estimulada por isoprenalina foi também 

diminuída pela presença de 100 nM de PIA em tecido adiposo subcutâneo de 

ovinos.  

A curva da dose resposta de PIA em tecido adiposo humano foi descrita 

por Ohisalo et al., (1981), e o primeiro efeito parece ser que a PIA diminui a 

sensibilidade do tecido adiposo ao agonista adrenérgico norepinefrina. No 

trabalho de Vernon & Finley (1983) a curva de dose resposta da PIA a várias 

concentrações de norepinefrina feita com tecido adiposo de ovinos foi bastante 

semelhante à de Ohisalo et al., (1981). 

Vernon & Finley (1985) ao adicionarem diferentes concentrações de PIA 

ao meio (2, 20 e 100 nM) também verificaram diminuição da sensibilidade do 

tecido ao agonista  adrenérgico  epinefrina. Quando o tecido adiposo de 

ovelhas lactando e não lactando foram incubados com 1 µmolar de outro 

agonista adrenérgico norepinefrina em meios com concentrações crescentes de 

Figura 5 - Inibição da lipólise pelo análogo da ADA, N6-fenilisopropiladenosina 

(PIA), estimulada por isoproterenol em cultura de tecido adiposo de 

ovelhas em diferentes fisiológicos.  
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PIA, a taxa de lipólise também foi diminuída. Aqueles autores verificaram que 

a taxa de lipólise estimulada pela epinefrina variou diretamente com o tamanho 

do adipócito, e as respostas a epinefrina e a PIA aumentaram durante a 

lactação.  

Segundo Houseknecht e Bauman (1997), a habilidade da adenosina em 

inibir a lipólise de animais tratados com ST in vivo envolve uma vasta mudança 

na sensibilidade (ED50) e uma redução na Rmáx (ver graf. PIA). Contudo, o 

mecanismo não envolve alteração na afinidade das ligações ou número de 

receptores (Doris et al., 1996, Houseknecht et al., 1995b). Estudos com tecido 

adiposo de vacas em lactação e ovelhas em crescimento também 

demonstraram que o tratamento com ST não altera a abundância das 

subunidades α, β ou γ ou ainda da proteína heterotrimérica Gi que se ligam a 

receptores da adenosina (Doris et al., 1996, Houseknecht e Bauman, 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5 CONCLUSÃO 

 
• O tratamento de ovelhas no início da lacta ção co ST exógena 

aumentou o ganho de peso destas e também o peso dos 

cordeiros do grupo tratado ao final do período experimental. 

• A concentração plasmática de ácidos graxos não esterificados foi 

maior no início da lactação (12º dia de lactação). 

• Não houve efeito da lactação ou bST exógena sobre a 

mobilização de gordura, medida pela concentração plasmática 

de ácidos graxos não esterificados, na fase final da lactação (36 

dias pós-parto). 

• O uso de bST exógena in vitro aumentou a taxa lipolítica 

estimulada pelo agonista β-adrenérgico isoproterenol nos meios 

de incubação in vitro do tecido adiposo do omento das ovelhas. 

• Os tecidos do grupo tratado com bST necessitaram doses mais  

elevadas do análogo da adenosina PIA para causar diminuição 

das taxas lipolíticas estimuladas pelo agonista β-adrenérgico. 
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Figura 6 - Abertura do flanco 
direito para retirada do tecido 
adiposo (biópsia). 

Figura 7 - Sutura do flanco 
direito (término da biópsia). 

Figura 8 - Preparação do tecido 
adiposo para incubação. 

Figura 9 - Coleta de amostra de meio de 
lipólise durante a cultura do tecido 
adiposo. 
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Figura 10 - Colocação da atmosfera de ar (95%O2

e 5%CO2) no frasco de cintilação durante a 
incubação. 


