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RESUMO 

 

 O presente trabalho teve por objetivo verificar o efeito de 

diferentes níveis de IGF-I no colostro de vacas que receberam rbST durante o 

período pré-parto, no desenvolvimento do trato intestinal e na expressão do 

gene do IGF-I e de seu receptor no fígado e intestino de bezerros. Quarenta e 

duas vacas da raça Holandesa, gestantes e multíparas foram distribuídas ao 

acaso em dois grupos de 21 animais, o grupo rbST que recebeu hormônio de 

crescimento (500 mg rbST) e o grupo controle que recebeu injeção de vitamina 

E. As aplicações tiveram início aos 35 dias pré-parto, em intervalos de 14 dias 

até a data de parição. Os bezerros recém-nascidos foram distribuídos 

aleatoriamente, de acordo com as seguintes idades em que foram abatidos: 

após o nascimento e sem a ingestão de colostro, dois e sete dias de vida com 

ingestão de colostro das respectivas mães. Após o abate, amostras do fígado e 

segmentos do intestino delgado (jejuno e íleo) foram coletadas para 
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quantificação de DNA, RNA, proteína total e o RNAm do IGF-I e do receptor tipo 

I. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, numa 

estrutura fatorial 2x3, correspondendo aos grupos das mães (rbST ou controle) 

e as idades dos bezerros (após o nascimento, dois e sete dias de vida). No 

fígado, as concentrações de RNA e proteína (mg/g tecido) foram maiores no 

segundo dia de vida e a relação proteína/RNA aumentou no sétimo dia de vida 

(P<0,05). O jejuno apresentou interações entre os tratamentos nas 

concentrações de DNA, proteína e relações proteína/RNA e RNA/DNA 

(P<0,05). Os bezerros que consumiram colostro proveniente de vacas que 

receberam rbST apresentaram, no jejuno, maiores concentrações de DNA no 

segundo dia de vida e diminuição a níveis intermediários entre nascimento e 

dois dias, comparados aos sete dias de vida. Este efeito também foi observado 

na relação proteína/RNA. No grupo controle, também se verificou aumento de 

DNA aos dois dias, mas não houve diferenças aos sete dias, e a relação 

proteína/RNA foi semelhante entre as idades. A concentração de proteína no 

jejuno do grupo rbST aumentou no segundo dia de vida e diminuiu no sétimo, 

enquanto que no grupo controle, este aumento foi verificado apenas no sétimo 

dia de vida. A relação RNA/DNA diminuiu apenas no grupo controle (P<0,05). A 

expressão do gene do IGF-I foi maior ao nascimento e aos sete dias de idade 

no fígado dos bezerros do grupo rbST (P<0,05). As concentrações do gene do 

receptor tipo I diminuíram com a idade dos bezerros (P<0,05). Ao nascimento, o 

intestino dos bezerros apresentou condição de resposta celular à presença do 

IGF-I proveniente do colostro. Os resultados sugerem que as células do jejuno 

de bezerros do grupo rbST apresentaram um diferente estágio de maturação. 
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SUMMARY   

   

 The objective of this study was to verify the effect of different levels of IGF-

I in colostrum of cows treated with rbST during dry period, in the development of 

the intestinal tract and IGF-I and receptor gene expression in the liver and 

intestine of calves. Forty-two Holstein cows, in gestation and multiparous, were 

randomly assigned in two groups of 21 animals. Group rbST received injection 

of growth hormone (rbST), and group control received vitamin E injection. Both 

treatments started 35 days pre-partum, and were administered every 14 days 

until parturition. Newborn calves were randomly assigned to the following ages 

of slaughter: just after birth and without colostrum ingestion; two and seven days 

of life with colostrum ingestion from their respective mothers. After slaughter, 

samples from liver and small intestine (jejunum and ileum) were collected for 

quantification of DNA, RNA, total protein and mRNA of IGF-I and receptor type I. 
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A completely randomized design was used with 2X3 factorial arrangements of 

treatments, which the factors were the mother’s group (control and rbST) and 

age (just after birth, two and seven days of life). In the liver, RNA and protein 

concentrations (mg/g tissue) were higher in the second day of age and 

protein/RNA ratio increased in the seventh day (P<0.05). The jejunum showed 

interaction among the treatments in the concentrations of DNA and protein, and 

protein/RNA RNA/DNA ratios (P<0.05). Calves fed colostrum from mothers that 

received rbST presented, in jejunum, higher DNA concentration in the second 

day of life, and decrease to intermediate levels between birth and two days, 

compared to seven days of age. This effect was also observed in protein/RNA 

ratio. In the control group, it was also verified DNA increase at two days, but 

there was not difference in the seventh day, and protein/RNA ratio was similar 

among ages. Protein concentration in jejunum of rbST group increased in the 

second day and decreased in the seventh, but in the control group, this increase 

was verified only in the seventh day of age. RNA/DNA ratio decreased in the 

control group (P<0.05). Expression of IGF-I was higher at birth and seven days 

old in the liver of the calves from rbST group (P<0.05). The concentrations of 

receptor type I mRNA decreased with calves’ age (P<0.05). At birth, the small 

intestine of calves showed a condition of cellular response to the presence of 

IGF-I in colostrum. These results suggest that cells in jejunum of calves from 

rbST group presented a different phase of maturation. 



1 INTRODUÇÃO 

       

 O reconhecimento das razões imunológicas para o fornecimento do 

colostro para bezerros na fase neonatal é um fato estabelecido. Na busca da 

base biológica para o diferencial de desempenho de recém-nascidos recebendo 

colostro, verifica-se que o mesmo além de se constituir em fonte de nutrientes e 

de elementos de proteção, contém várias moléculas biologicamente ativas que 

são importantes para o crescimento e sanidade animal. Dentre os peptídeos 

bioativos presentes no colostro e no leite, destacam-se os fatores de 

crescimento semelhantes à insulina I e II (IGFs), que estimulam mitogênese e 

diferenciação celular.  

  A presença de IGF em altas concentrações no colostro sugere um papel 

importante para o desenvolvimento do recém-nascido. Nas espécies bovinas, 

IGF-I está presente em concentrações em torno de 200-500 ng/mL no colostro, 

diminuindo para 40 ng/mL do 6o ao 15o dia de lactação e para 0,0021 ng/mL 

com 150-210 dias (Vacher et al., 1995; MacDonald, 1999).  

 Os efeitos biológicos dos IGFs presentes no colostro e no leite podem ser 

observados em inúmeros tecidos. Diversas evidências apontam para esta 

hipótese, como por exemplo, a presença de receptores de IGF tipo I e tipo II 

nas células epiteliais da glândula mamária e ao longo de todo o comprimento do 

intestino do neonato, atuando no crescimento e maturação do trato digestivo. O 

fornecimento do colostro também está relacionado com maiores níveis 

circulantes do IGF-I. 
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 O IGF-I circulante e dos tecidos nos recém-nascidos são derivados 

principalmente de fontes endógenas, destacando-se o fígado, mas pode ser 

sintetizado por tecidos extra-hepáticos, apresentando ação autócrina/parácrina. 

A possibilidade da quantidade de IGF-I, presente no colostro, afetar a 

expressão gênica deste peptídeo e de seu receptor nos tecidos dos recém-

nascidos, ainda não está bem compreendida.  

 O conhecimento da dinâmica intestinal do IGF-I pode contribuir para o 

entendimento de uma possível constituição do IGF-I das secreções lácteas 

sobre o crescimento dos enterócitos e de outros tecidos. O presente trabalho 

teve por objetivo verificar o efeito de diferentes níveis de IGF-I no colostro de 

vacas que receberam rbST no período pré-parto, no desenvolvimento do trato 

intestinal e na expressão do gene do IGF-I e de seu receptor no intestino e 

fígado de bezerros. 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Sistema IGF  

 

 O colostro bovino contém proteínas, aminoácidos essenciais e não-

essenciais, ácidos graxos, lactose, vitaminas e minerais, e também substâncias 

que exercem funções biológicas específicas, como as imunoglobulinas, 

peptídeos, fatores de crescimento, citoquinas, esteróides, tiroxina, nucleotídeos, 

poliaminas e enzimas. O colostro é também caracterizado pelas altas 

concentrações de IGF-I e II, insulina e prolactina, mas apresenta baixas 

concentrações do hormônio do crescimento ou somatotropina (ST). A 

importância do seu fornecimento para o neonato vem sendo relacionada com a 

transferência de imunidade passiva, fornecimento de nutrientes e maturação 

dos órgãos do sistema digestivo. Além disso, as mudanças morfológicas, 

metabólicas, endócrinas, imunológicas e hematológicas, causadas pelo 

colostro, continuam após o período neonatal (Odle et al., 1996; Blum & 

Hammon, 1999).  

 Os IGFs pertencem à família dos hormônios da insulina e dos fatores de 

crescimento, representados pela insulina, IGF-I, IGF-II e relaxina (Baumrucker 

& Blum, 1993). O IGF-I e o IGF-II são cadeias polipeptídicas simples (~7,6 kDa) 

que retêm 70% da homologia dos aminoácidos entre eles e uma homologia de 

50% com a estrutura da pró-insulina. A seqüência de aminoácidos é altamente 

conservada entre as espécies, mostrando que o IGF-I apresenta 100% de 
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homologia entre humanos, suínos, ovinos e bovinos, e 96% para o IGF-II entre 

humanos e bovinos (Odle et al., 1996).  

 Como a maioria dos fatores de crescimento, o IGF-I é produzido 

amplamente pelo organismo. Não é armazenado em grânulos secretores como 

a maioria dos hormônios clássicos, mas é liberado diretamente assim que é 

sintetizado. Quantificações da abundância do RNAm indicam que, apesar da 

síntese do IGF-I ser ubíqua, o fígado é a maior fonte do peptídeo circulante 

(Murphy et al., 1987). Isso significa que as ações do IGF-I são devidas ao IGF-I 

produzido localmente e também ao IGF-I hepático presente na circulação, 

permitindo integração da regulação individual do tecido via sinais sistêmicos 

coordenados.  

 Os efeitos biológicos do IGF-I e II são basicamente mediados por 

receptores específicos, que são identificados por receptores do tipo I e tipo II, 

respectivamente. O receptor tipo I tem alta afinidade por IGF-I, seguido de IGF-

II e insulina, enquanto que o receptor tipo II apresenta maior afinidade por IGF-

II, seguido de IGF-I, mas não se liga à insulina (Odle et al., 1996).  

 De acordo com Pell (1997), a atividade do IGF-I é o resultado de vários 

estágios de regulação. Obviamente, sua taxa de biossíntese é importante, mas 

a modulação de suas atividades, a sua disponibilidade para os receptores nos 

tecidos por meio das proteínas ligadoras do IGF (IGFBPs), e a sua 

susceptibilidade à degradação são também importantes para determinar sua 

atividade. 

 Pouco IGF-I é encontrado na forma livre “in vivo”, sendo, então, ligado a 

uma das seis proteínas com alta afinidade de ligação ao IGF-I (IGFBPs), as 

quais modulam a atividade do IGF-I e são sintetizadas em vários tecidos de 

maneira regular. As seis IGFBPs formam uma família de proteínas que agem 

sobre o sistema IGF-I de forma funcional, sendo sua concentração variável em 

função da idade e do estado fisiológico do animal (Hossner et al., 1997). Por 

não haver um armazenamento do IGF-I, um dos papéis importantes das 
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IGFBPs seria o de manter uma reserva do peptídeo. Isso assegura a 

disponibilidade de um “pool” latente de IGF-I, não excedendo as exigências 

normais dos tecidos. Esta última função pode ser atribuída particularmente à 

IGFBP-3, que, depois de associada a uma subunidade ácido lábil (ALS), forma 

um complexo ternário com peso molecular de 150 kDa, prolongando a meia-

vida do IGF-I (Baxter, 1991).  

 A ligação do IGF com ALS é restrita ao sangue, sendo a mesma 

produzida no fígado. Esse complexo é responsável por 90% do IGF-I circulante. 

O IGF-I, como um complexo binário com a IGFBP-3, pode atravessar o 

endotélio capilar. Assim, a formação e dissociação do complexo ternário (IGF-I, 

IGFBP-3 e ALS) são importantes para a regulação da biodisponibilidade do 

IGF-I (Dai & Baxter, 1994; Holman & Baxter, 1996). Outras IGFBPs (IGFBP-1, -

2, -4,  -5 e -6) podem potencializar como também inibir a atividade do IGF-I. As 

IGFBPs podem não agir meramente como transportadoras dos IGFs, mas 

conferem aos mesmos funcionalidade e especificidade nos tecidos-alvo, pois 

influenciam diretamente na ligação e na interação com receptores específicos 

(Jones & Clemmons, 1995; McGuire et al., 1995; Clark, 1997). 

 A ligação do IGF-I e da insulina em seus respectivos receptores resulta 

em atividades biológicas diferenciadas. O receptor da insulina está, 

principalmente, envolvido na sinalização metabólica, enquanto que o do IGF-I 

está envolvido na sinalização mitogênica como um fator de progressão (LeRoith 

et al., 1994). 

 A localização dos receptores para insulina e IGF-I pode estar relacionada 

com diferentes respostas. Os adipócitos apresentam grande quantidade de 

receptores de insulina e muito pouco do receptor tipo I. A insulina age de 

maneira aguda e torna a célula com capacidade de resposta para aumentar a 

transformação de nutriente em gordura e armazenamento no fígado, músculo e 

ossos. Os receptores de insulina estão presentes em abundância nas células 

incapazes de se dividir, portanto não são mitogênicos (McCusker, 1998). No 
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caso do IGF-I, seus receptores são encontrados em pré-adipócitos, mioblastos, 

condrócitos, células mesenquimais primárias, fibroblastos, células endoteliais e 

hepatócitos (Jones & Clemmons, 1995). Entretanto, em alguns tecidos, o IGF-I 

também apresenta atividades semelhantes à insulina, como inibição da lipólise, 

aumento da oxidação de glicose no tecido adiposo e estímulo do transporte de 

glicose e aminoácidos para os músculos (LeRoith et al., 1994; LeRoith, 1999).  

 O ciclo celular pode ser dividido em quatro estágios principais: G1 (pré 

sintético), S (fase de síntese de DNA), G2 (fase pré-mitótica) e M (mitose). 

Células quiescentes ficam mantidas em uma fase de repouso G0. Na presença 

de certos fatores competentes como o PDGF (fator de crescimento derivado de 

plaquetas) e fator de crescimento de fibroblastos (FGF), as células entram no 

estágio G1. Fatores de progressão como IGF-I e EGF (fator de crescimento 

epidérmico) são exigidos para a célula passar da fase G1 para a fase S. A 

maioria das células normais exige mais de um fator de crescimento para a 

progressão do ciclo celular. Fibroblastos, por exemplo, exigem uma combinação 

de IGF-I e PDGF ou EGF para o crescimento (Stewart & Rotwein, 1996).  

 Dessa maneira, os IGFs são necessários para a proliferação e 

diferenciação, devido à necessidade da hipertrofia celular antes da mitose e 

durante o desenvolvimento de funções específicas dos tecidos (síntese de 

proteína). O IGF-I promove, mas não controla, os processos de proliferação ou 

diferenciação, como também não controla a morte celular programada (Jones & 

Clemmons, 1995; LeRoith, 1999). 

 O IGF-I originado no fígado é a principal fonte do IGF-I sérico, mas não é 

necessário para o crescimento pós-natal. Altas concentrações de IGF-I e de seu 

receptor nos tecidos extra-hepáticos sugerem que sua síntese local possa ter 

um importante papel no crescimento (Lee et al., 1991). De acordo com Sjögren 

et al. (1999), o bloqueio da transcrição do gene do IGF-I em camundongos 

reduziu as concentrações séricas do IGF-I, mas não afetou o crescimento 

normal e o desenvolvimento dos tecidos extra-hepáticos. Por sua vez, a 
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inativação do gene do receptor tipo I resultou em retardo de crescimento em 

embriões de ratos (Baker et al., 1992).  

 

2.2 Gene do IGF-I  

 

 O gene do IGF-I de mamíferos tem seis exons, sendo o IGF-I maduro 

codificado por partes dos exons 3 e 4. Múltiplas espécies de RNAm são 

derivadas de “splicings” alternados acima e abaixo dos exons 3 e 4, produzindo 

potencialmente quatro pré-pro espécies de IGF-I, podendo escolher entre os 

dois líderes N-terminal e duas seqüências de C-terminal (Lund, 1994).  

 Em roedores e humanos, na extremidade 5’ do gene, os exons 1 e 2 

podem se ligar alternativamente ao exon 3 para codificar a seqüência líder do 

IGF-I com 49 ou 33 resíduos de aminoácidos, respectivamente, sendo que 28 

resíduos são codificados pelo exon 3 em ovinos (Pell et al., 1993). O exon 4 

codifica 16 resíduos de C-terminal, sendo o restante dos peptídeos nessa 

extremidade formado por diferentes mecanismos em diferentes espécies. Em 

humanos e ovinos, o RNAm pode ser derivado de “splicings” alternativos do 

exon 4 com o exon 5 ou 6 para codificar E-peptídeos num total de 77 (Eb) ou 35 

(Ea) resíduos, respectivamente (Rotwein et al., 1986). Em roedores, o peptídeo 

Ea é formado da mesma maneira que em humanos, mas Eb é derivado do 

“splicing” dos exons 4, 5 e 6, codificando 41 resíduos. O exon 6, derivado do 

RNAm, é o mais abundante das espécies do C-terminal e apresenta homologia 

entre as espécies (Pell, 1997).  

 A ocorrência de quatro possíveis espécies de RNAm do IGF-I demonstra 

especificidade fisiológica e tecidual, e pode fornecer um significado na 

regulação diferencial da síntese e secreção do IGF-I. Em todos os tecidos extra-

hepáticos, o RNAm do IGF-I é, principalmente, derivado dos exons 1 e 6, 

conhecidos como transcritos 1-Ea. No fígado, todos os tipos de RNAm são 

 



 8

expressos, entretanto a classe 1-Ea é normalmente a mais abundante, 

dependendo do estágio de desenvolvimento e fisiológico (Pell, 1997; Phillips & 

Kaytor, 1999). 

 Kikuchi et al. (1992) observaram que o aumento do RNAm hepático em 

ratos com 14 dias de vida foi atribuído à transcrição do exon 1 do gene do IGF-

I. E, após esse período, os aumentos do RNAm derivaram do exon 2 a uma 

taxa superior aos derivados do exon 1. O significado dessas regulações 

transcricionais poderia estar relacionado à estabilidade do RNAm, tradução dos 

diferentes transcritos ou algumas funções da proteína (Pell, 1997). 

 

2.3 Gene do receptor do IGF-I (receptor tipo I) 

 

 O receptor do IGF-I (tipo I) é uma glicoproteína heterotetramérica de 

superfície celular, apresentando peso molecular de, aproximadamente, 450 

kDa. Consiste de duas subunidades α (130 a 140 kDa) e duas subunidades β 

(90 a 98 kDa) ligadas por pontes dissulfito (LeRoith et al., 1994).  

 Como resultado da clivagem proteolítica, as subunidades α e β são 

produzidas e ligadas por pontes dissulfito primárias. A junção pelas pontes 

dissulfito secundárias das duas cadeias α-β resulta na configuração do dímero 

α2β2 do receptor maduro. A subunidade α extracelular contém um domínio rico 

em cisteína, que é codificada pelo exon 3 e está envolvida na ligação do IGF-I 

com seu receptor. A subunidade transmembrana β funde o receptor na 

membrana plasmática e possui uma porção citoplasmática com atividade 

tirosina quinase, que é ativada com a ligação do IGF-I na subunidade α 

(LeRoith et al., 1995). 

 A ligação do IGF-I ao receptor resulta na autofosforilação deste em 

resíduos de tirosina intracelulares, aumentando a atividade quinase do domínio 

em relação aos substratos intracelulares. O receptor se autofosforila e aumenta 
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a atividade enzimática, ativando vários outros elementos, incluindo fatores de 

transcrição nuclear. A ligação de cada uma dessas proteínas tem a capacidade 

de ativar vários sistemas de sinalização (LeRoith et al., 1995). 

 A seqüência codificante completa do receptor contém 21 exons. O 

receptor tipo I é sintetizado como um precursor de cadeia simples de 1367 

resíduos de aminoácidos, que contém 30 resíduos do sinal do peptídeo, 

seguido por seqüências α e β. Os resíduos Arg-Lys-Arg-Arg no sítio de 

clivagem formam as subunidades α e β de um precursor polipeptídico simples 

presente no exon 11. O tamanho total do gene do receptor do IGF-I é maior que 

100 kb. Entre os 21 exons do gene do receptor do IGF-I, 12 exons são 

idênticos, em tamanho, ao receptor da insulina, com exceção do primeiro e 

último exon, entretanto, a homologia entre esses exons é baixa. A região de 

maior homologia entre os receptores do IGF-I e insulina consiste em cinco 

exons, 16-20, que codificam o domínio tirosina-quinase na subunidade β. 

Quatro desses cinco exons são idênticos em comprimento, consistindo em um 

limite funcional nessa região, necessário para manter ativa a tirosina-quinase 

(Abbot et al., 1992).  

 Diferentes estímulos fisiológicos e patológicos afetam a expressão do 

gene do receptor tipo I e sua ligação ao IGF-I (Werner et al., 1992). Como 

exemplo, o “status” nutricional do animal tem influência importante na 

expressão e atividade de seu receptor (LeRoith et al., 1995). Jejum tem 

demonstrado aumento na ligação de [125I]IGF-I em órgãos como pulmão, 

testículos, estômago e rins de ratos. Esse aumento foi acompanhado de 

aumento do RNAm do receptor do IGF-I (Lowe et al., 1987). Se em alguns 

desses tecidos as concentrações do IGF-I foram diminuídas após a redução de 

consumo calórico, é possível que os aumentos na expressão do gene do 

receptor do IGF-I e ligação sejam responsivos às diminuições do IGF-I (Thissen 

et al., 1994). Similarmente, as concentrações de receptores do IGF-I em 
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culturas celulares foram afetadas pela concentração do IGF-I no meio (Le Roith, 

1995). 

 

2.4 Localização dos receptores no trato intestinal 

 

 O RNAm do receptor do IGF-I é um transcrito de baixa abundância, 

entretanto é distribuído em todos os tipos de tecidos e células (Abbot et al., 

1992). As maiores concentrações do RNAm do receptor do IGF-I são 

encontradas nos estágios embrionários, diminuindo no animal adulto (Bühler et 

al., 1998; Georgiev et al., 2003). 

 Devido à complexa morfologia do intestino delgado, torna-se difícil definir 

a localização celular dos receptores e seus papéis no crescimento, metabolismo 

e desenvolvimento dos enterócitos (Termanini et al., 1990). Alta afinidade de 

ligação do IGF-I e IGF-II foi observada nas microvilosidades da mucosa do 

intestino delgado de camundongos, indicando que ambos receptores do IGF-I e 

II estão presentes nos enterócitos (Young et al., 1990). 

 Os receptores do IGF-I foram encontrados na superfície da serosa e nas 

regiões da submucosa, tanto na lâmina própria como na muscular da mucosa 

do intestino delgado, os quais estão correlacionados com a localização da 

expressão do RNAm do IGF-I (Laburthe et al., 1988; Heinz-Erian et al., 1991; 

Morgan et al., 1996). Em ratos, a densidade de ambos receptores dos IGFs foi 

maior nas criptas do que nos vilos, sugerindo maturação celular, ou estando 

relacionada à função metabólica das células (Young et al., 1990; Morgan et al., 

1996).  

 Hammon & Blum (2002) demonstraram a presença do receptor tipo I, II e 

de insulina na mucosa do duodeno, jejuno, íleo e colo de bezerros com oito dias 

de vida. Entretanto, a distribuição do receptor entre os segmentos foi 

diferenciada. No intestino delgado, a ligação do IGF-I em seu respectivo 
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receptor foi menor no duodeno, que é considerada a região mais ativa para 

digestão e absorção de nutrientes. A distribuição dos receptores do IGF-I entre 

a mucosa e a muscular da mucosa também diferiu entre o duodeno e o colo. No 

duodeno, um maior número de receptores foram associados com a muscular da 

mucosa do que na mucosa, enquanto que no colo a distribuição foi equivalente 

(Termanini et al., 1990). 

 

2.5 IGF-I nas secreções lácteas 

 

 A presença de altas concentrações de fatores de crescimento nas 

secreções lácteas tem sido relacionada com o crescimento, diferenciação e 

galactopoese da glândula mamária, como também com o crescimento e 

desenvolvimento do recém-nascido (Grosvenor et al., 1993). Alguns fatores 

bioativos são secretados em altas concentrações na glândula mamária durante 

o período pré-parto, no colostro e nos períodos de involução mamária, podendo 

alterar funções celulares nos tecidos que estão em contato com os mesmos. As 

secreções do período pré-parto e de involuções têm potenciais para alterar a 

função da glândula mamária, estimulando o crescimento e desenvolvimento das 

células epiteliais mamárias, enquanto que, no colostro, provavelmente, está 

relacionada com o neonato (Baumrucker & Blum, 1993, 2002). 

 Ao comparar as concentrações dos fatores de crescimento no colostro de 

diferentes espécies, observa-se que o colostro humano e de roedores possuem 

valores duas a três vezes superiores ao leite, enquanto que o de bovinos e 

suínos apresentam concentrações 10 a 500 vezes maiores. A concentração 

média de IGF-I no colostro de bovinos varia de 200 a 500 ng/mL, decrescendo 

para 1-2 ng/mL no meio da lactação e aumentando para 20-30 ng/mL ao final 

da lactação (Simmen et al., 1988; Vega et al., 1991; Donovan et al., 1994; 

Sejrsen et al., 2001; Pauletti, 2003). Apesar das concentrações absolutas dos 
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fatores de crescimento no colostro variarem entre espécies, no geral, o 

comportamento durante a lactação é similar, apresentando um declínio 

acentuado durante a transição das secreções pré-parto e colostro para o leite 

(Baumrucker et al., 1991; Vega et al., 1991). 

 A somatotropina recombinante bovina exógena (rbST) tem sido muito 

utilizada em vacas em lactação devida a sua ação galactopoética, sem 

alteração das exigências líquidas de energia, tornando-se uma alternativa 

economicamente viável. Entretanto, os detalhes da ação histoquímica da bST 

na glândula mamária não são totalmente compreendidos (Hossner et al., 1997). 

 A administração de rbST em vacas secas promove aumento do IGF-I 

circulante durante o período pré-parto e transferência seletiva deste para as 

secreções lácteas da glândula mamária (Pauletti, 2003). Hadsell et al. (1993) 

demonstraram que o aumento de IGF-I circulante pelo tratamento com bST no 

período seco aumentou também a transferência de IGF-I para o colostro em 

40%. 

 Pelo fato dos IGFs apresentarem natureza estável à acidez e ao calor, é 

também previsível que sobrevivam aos sucos gástricos e, conseqüentemente, à 

hidrólise proteolítica, especialmente quando fornecidos a recém-nascidos nas 

primeiras refeições, ocorrendo o aparecimento desses peptídeos no intestino 

(Baumrucker & Blum, 1993; Blum & Hammon, 1999).  

  

2.6 IGF-I e o desenvolvimento do trato intestinal 

 

 Apesar dos eventos antes do nascimento prepararem o intestino para a 

transição da nutrição via placenta para entérica, o crescimento pós-natal e a 

maturação do intestino são dependentes das características qualitativas e 

quantitativas da dieta.  
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 A morfologia e a função do trato intestinal durante o período pós-natal são 

influenciadas por fatores endógenos e exógenos. Os fatores exógenos que 

podem ser nutricionais e não-nutricionais, ingeridos com o colostro, apresentam 

papel importante no desenvolvimento do recém-nascido (Guilloteau et al., 1997; 

Bühler et al., 1998; Blättler et al., 2001; Blum & Baumrucker, 2002; Ontsouka et 

al., 2004). Os IGFs, que interagem com os receptores presentes na maioria dos 

tecidos, estão sendo principalmente relacionados com a regulação do 

crescimento e desenvolvimento de todo o organismo, incluindo o 

desenvolvimento do trato gastrintestinal durante o período pós-natal (Schober et 

al., 1990; LeRoith et al., 1994; Odle et al., 1996; MacDonald, 1999). Pakkanen & 

Aalto (1997) sugeriram que uma dieta rica em IGF-I, como o colostro, provoca o 

aumento do crescimento e da taxa de renovação celular das células intestinais. 

Desse modo, contribuirá com um intestino funcionalmente mais eficiente, 

aumentando a captura dos componentes da dieta e favorecendo processos 

anabólicos, bem como estimulando o crescimento generalizado. 

 A baixa atividade de ligação da ST no fígado e as baixas concentrações 

do IGF-I circulante no neonato (Louveau et al., 2000) sugerem que, apesar do 

eixo somatotrópico (hipotálamo, hipófise e fígado) ser considerado essencial 

para o crescimento pós-natal, o seu papel no crescimento neonatal é 

relativamente limitado (Hammon & Blum, 1997). Harrell et al. (1999) 

observaram que leitões recebendo ST exógena apresentaram aumento do IGF-I 

sérico dependente da idade, ou seja, o tratamento somente resultou em 

aumentos limitados de IGF-I no início da vida do animal. Breier et al. (1988) 

verificaram baixos níveis de receptores de ST no fígado de bezerros recém-

nascidos, indicando que ST não influencia a produção do IGF-I no início da 

vida.  

 O desenvolvimento e a proliferação celular intestinal, mediante a ação dos 

IGFs, podem não ser decorrentes apenas do IGF-I presente no colostro, mas 

também resultados de estímulos parácrino e/ou autócrino. Análises de tecidos 
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fetais e de adultos têm demonstrado que o RNAm do IGF-I é encontrado em 

todas as regiões do trato gastrintestinal (Bühler et al., 1998; Georgiev et al., 

2003). Segundo MacDonald (1999), a rápida taxa de proliferação celular no 

intestino delgado demanda a participação de múltiplos sistemas regulatórios 

para assegurar a resposta apropriada para as condições externas e internas. 

Assim, parece que os IGFs trabalham em conjunto com outros hormônios 

intestinais.  

 Uma importante constatação relacionada com os receptores de IGF-I é 

que são mais abundantes no intestino do recém-nascido do que no do adulto. 

Isso demonstra que há um sincronismo biológico associado à disponibilidade de 

resposta da superfície luminal e a presença do IGF-I no colostro (Lee et al., 

1993; MacDonald, 1999).  

 Durante o desenvolvimento pós-natal, a expressão hepática do gene do 

IGF-I aumenta consideravelmente, coincidindo com os aumentos das 

concentrações do IGF-I sérico (Cordano et al., 2000). No entanto, a expressão 

do gene do IGF-I, o número de receptores e a expressão de seu gene 

diminuem com a idade no intestino de bezerros (Georgieva et al., 2003), ratos 

(Young et al., 1990) e suínos (Shober et al., 1990; Morgan et al., 1996). 

 A expressão do RNAm do IGF-I e de seu receptor no intestino e fígado 

apresenta diferentes respostas em relação ao tipo de dieta líquida fornecida ao 

recém-nascido. Cordano et al. (2000) estudaram os efeitos do fornecimento de 

colostro, “pool” de colostro ou sucedâneo para bezerros recém-nascidos até o 

oitavo dia de vida. Os autores verificaram que o RNAm do IGF-I hepático foi 

maior no grupo que recebeu colostro comparado ao que recebeu sucedâneo. O 

mesmo ocorreu com a concentração sérica do IGF-I, indicando que as 

concentrações séricas estavam positivamente correlacionadas com o RNAm do 

IGF-I hepático (r=0,62). Nesse caso, o fornecimento de sucedâneo 

isoenergético e isoprotéico em relação ao colostro resultou em menor 

expressão hepática do IGF-I. A maior expressão no fígado dos bezerros 
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alimentados com colostro foi, provavelmente, influenciada pelo fornecimento de 

uma maior quantidade de nutrientes para o fígado, conseqüência da maior 

absorção de nutrientes devido ao crescimento do trato intestinal e da maior 

habilidade absortiva. 

 Ao fornecer sucedâneo enriquecido com IGF-I recombinante humano 

(rhIGF-I), em concentrações fisiológicas, para bezerros durante os primeiros 

dois dias de vida, Baumrucker et al. (1994) observaram aumento na proliferação 

celular das criptas, sem alteração da massa ou comprimento da mucosa 

intestinal, quando comparado aos animais que receberam “pool” de colostro. Já 

Roffler et al. (2003), não observaram diferenças com relação aos dados 

histomorfológicos ou taxas de proliferação das células das criptas no intestino 

delgado e no colo de bezerros que receberam sucedâneo enriquecido com 

rhIGF-I em concentrações superiores ao colostro (8 a 10 vezes) quando 

comparados aos que receberam apenas o sucedâneo até os sete dias de vida. 

 Efeitos positivos do colostro sobre o desenvolvimento do trato intestinal, 

atribuídos à presença de fatores de crescimento presentes no mesmo, também 

foram observados por Bühler et al. (1998). O fornecimento de colostro 

prolongado por três dias para bezerros aumentou a área e a altura das 

vilosidades do intestino delgado, comparados com os que receberam colostro 

apenas no primeiro dia de vida, com conseqüente aumento da capacidade 

absortiva. Por outro lado, Blättler et al. (2001) observaram menores taxas de 

proliferação celular na mucosa intestinal de bezerros que ingeriram colostro nos 

três primeiros dias e um “pool” de secreções lácteas por mais quatro dias. 

Entretanto, não observaram diferenças nas concentrações de DNA, indicando 

que a densidade celular não foi alterada. Os autores sugeriram que a ingestão 

de colostro prolongado pode levar ao aumento da sobrevivência e à redução na 

taxa de “turnover” das células epiteliais do intestino. 

 A homeostase do tecido intestinal depende da proliferação e da morte 

celular. A mucosa do intestino é um modelo de rápida renovação celular, onde 
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há extrusamento de células do vilo para o lume intestinal, e geralmente, são 

repostas, em taxas semelhantes, pela proliferação de células nas criptas de 

Lieberkühn. Mudanças no “status” nutricional, incluindo jejum, excesso de 

alimentos e o tipo de administração de nutrientes, tais como, nutrição enteral ou 

parenteral, podem alterar a taxa de renovação dos enterócitos e afetar a massa 

da mucosa (Winesett et al., 1995). Muitos estudos têm enfocado o controle da 

proliferação celular, o que inclui os fatores responsáveis pela hiperproliferação. 

Recentemente, a atenção tem se voltado ao controle da morte celular 

programada (apoptose), que também é um fator regulador do número de 

células (Potten et al., 1997). Uma sinalização interna das células pode induzir a 

morte celular, mas fatores externos podem inibir essa sinalização. O IGF-I tem 

sido considerado o fator mais importante para a sobrevivência de vários tipos 

de células (Barres et al., 1992; Harrington et al., 1994). Ainda é desconhecida a 

ação do IGF-I como inibidor da apoptose, sendo que uma das propostas seria a 

de ativar a proteína Bcl-2, que é conhecida como uma proteína anti-apoptótica 

(Potten et al., 1997). 

 Estudos com nutrição parenteral total (NPT) têm contribuído para o 

entendimento da ação do IGF-I nas células da mucosa intestinal. O modelo de 

NPT demonstra que, a indução da hipoplasia na mucosa está associada com as 

reduções na proliferação dos enterócitos e o aumento da apoptose na cripta e 

vilo. Devido à falta da nutrição luminal, a NPT induz a hipoplasia da mucosa 

intestinal, enquanto que a infusão do IGF-I com a NPT, normaliza essas 

mudanças na cinética dos enterócitos. A habilidade do IGF-I em prevenir ou 

reverter a atrofia da mucosa, induzida pela NPT, pela estimulação da 

proliferação dos enterócitos e diminuição da apoptose, atribuem o papel dos 

fatores de crescimento na regeneração do tecido (Peterson et al., 1997; Dahly 

et al., 2002). 

 Dahly et al. (2002) observaram que, a administração do IGF-I em conjunto 

com a solução da NPT, em ratos, proporcionou aumento da proliferação dos 
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enterócitos e diminuição da apoptose na cripta, comparado aos ratos que 

receberam apenas a NPT. Esta diminuição da apoptose, ou do número médio 

de células apoptóticas por cripta, se apresentou em valores semelhantes 

aqueles encontrados em ratos que foram alimentados normalmente. Esse tipo 

de resposta enfatiza a importância dos promotores de crescimento, que 

também podem ser estimulados por nutrientes luminais, e são essenciais para 

manter a integridade intestinal. 

 O aumento da proliferação das células das criptas e o estímulo do 

crescimento da mucosa intestinal estão associados com o aumento da 

expressão do IGF-I (Winesett et al., 1995; MacDonald, 1999). A importância do 

IGF-I, produzido localmente, é evidenciada pela correlação positiva entre as 

concentrações dos RNAm do IGF-I e do receptor tipo I com a proliferação 

celular nas criptas do intestino delgado (Ontsouka et al., 2004). Há também, 

correlação negativa entre altura de vilo e proliferação celular das criptas, o que 

sugere aumento de vida útil das células do epitélio intestinal e redução da morte 

celular, conseqüentemente influenciando o tamanho do vilo (Blättler et al., 2001; 

Roffler et al., 2003). 

 Em leitões, nos primeiros dias de vida, o peso do intestino aumenta 

desproporcionalmente ao peso corpóreo (Shober et al., 1990). Burrin et al. 

(1996) investigaram o efeito da administração oral de rhIGF-I em doses 

elevadas (3,5 mg/kg peso vivo) sobre o crescimento intestinal de leitões recém-

nascidos comparada com a quantidade normalmente ingerida proveniente do 

colostro (0,1 mg/kg peso vivo) ou leite (0,005 mg/kg peso vivo). Essa dose 

farmacológica de rhIGF-I aumentou a massa intestinal e foi associada ao 

aumento de proteína, DNA e altura dos vilos, sem mudanças na profundidade 

das criptas. Observaram, também, maior ganho de peso após o quarto dia de 

fornecimento do rhIGF-I, sugerindo que os efeitos sobre o epitélio intestinal 

podem ter aumentado a capacidade absortiva intestinal e, conseqüentemente, 

aumentado a disponibilidade de nutrientes para o crescimento somático geral. 
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Essa possibilidade também foi considerada no estudo desenvolvido com ratos 

por Steeb et al. (1994), indicando que o tratamento parenteral prolongado de 

IGF-I aumentou a absorção intestinal de nitrogênio e o ganho de peso. Já Xu et 

al. (1994) suplementaram leitões recém-nascidos com doses menores de IGF-I 

(0,440 µg IGF-I/g/dia) durante 34 horas e não observaram mudanças na massa 

intestinal, proteína na mucosa intestinal e concentrações de RNA e DNA. 

 O consumo “ad libitum” de colostro por leitões recém-nascidos durante 36 

horas induziu um aumento de 80% no peso do intestino delgado, causado pela 

retenção transitória de macromoléculas do colostro e aumento da síntese de 

proteína (Schober et al., 1990). Os efeitos específicos do colostro na síntese 

protéica têm sido estudados no trato intestinal e nos tecidos periféricos. A 

síntese de proteína no trato intestinal foi maior em leitões com sete dias do que 

com 26 dias de idade (Davis et al., 1996). O efeito estimulatório da ingestão de 

colostro na síntese de proteína é atribuído, principalmente, ao suprimento de 

macronutrientes e aos fatores de crescimento presentes no mesmo. 

 Em contrapartida aos efeitos positivos do IGF-I relatados por diversos 

autores sobre o crescimento intestinal, alguns estudos não observaram essas 

mesmas respostas. Por esse motivo, sugere-se que vários outros fatores 

estejam envolvidos com a ação dos IGFs. Segundo Burrin (1997), a 

administração oral em doses fisiológicas de IGF-I tem efeitos modestos no 

crescimento intestinal, sugerindo que o fator predominante que afeta a síntese 

de proteína no intestino é o consumo de nutrientes. Desse modo, somente uma 

reduzida estimulação da síntese intestinal protéica pode ser atribuída aos 

componentes não-nutritivos, incluindo o IGF-I. Para Thissen et al. (1994), o grau 

de nutrição afeta diretamente a expressão do IGF-I nos tecidos, como também 

a sua concentração sangüínea. De acordo com Blum & Hammon (1999), além 

da quantidade de colostro fornecida, a falta do suprimento de nutrientes nas 

primeiras horas de vida também afeta o IGF-I sérico, sendo que quanto mais 

tardiamente for fornecido o colostro, menor será a concentração sérica.  
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 A expressão do receptor tipo I é dependente do IGF-I sistêmico e daquele 

em contato com a superfície luminal. Hernandez-Sanchez et al. (1997) 

observaram que administração sistêmica de IGF-I em ratos diminuiu a 

expressão do receptor tipo I. Ontsouka et al. (2004) verificaram que o 

fornecimento de colostro resultou em menor abundância do gene do receptor 

nas regiões do trato intestinal do que em bezerros alimentados com sucedâneo, 

com conseqüente diminuição dos receptores no fígado. A ingestão de colostro 

aumenta as concentrações circulantes de IGF-I, que pode ter efeito negativo na 

expressão de seu receptor no intestino. Entretanto, Baumrucker et al. (1994) e 

Georgiev et al. (2003) verificaram que o IGF-I consumido por bezerros na 

primeira semana de vida resultou em aumento de receptores tipo I, indicando 

que o IGF-I no lume é capaz de influenciar positivamente a concentração do 

receptor tipo I. 

 As concentrações do RNAm do receptor do IGF-I e sua ligação com o 

IGF-I no fígado, cérebro, estômago, músculo, rins, coração e pulmões 

diminuem com o desenvolvimento pós-natal (Werner et al., 1992). Em alguns 

desses tecidos, a diminuição na expressão desse gene é correlacionada com 

um aumento nos níveis no RNAm do IGF-I e do peptídeo, sugerindo um 

incremento nos níveis locais e circulantes do IGF-I regulando negativamente a 

expressão do receptor. No estágio posterior, os baixos níveis do receptor 

podem ainda influenciar as ações do IGF-I, porque esse ligante media os 

efeitos do hormônio de crescimento no crescimento longitudinal pela interação 

com receptores tipo I que estão presentes em grandes quantidades na 

cartilagem. 
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2.7 Efeitos sistêmicos do IGF-I exógeno 

 

 Há muita discussão sobre o destino do IGF-I presente no colostro ao 

alcançar o intestino. No início, trabalhos que comparavam a ingestão do 

colostro com a ingestão de água, sucedâneo ou leite mostraram aumento do 

IGF-I circulante, levando a conclusão que tal aumento era devido à absorção do 

IGF-I presente no colostro em maiores quantidades em relação às outras dietas 

(Baumrucker & Blum, 1994; Baumrucker et al., 1994; Vacher et al., 1995). No 

entanto, em trabalhos mais recentes, em que IGF-I marcado ([125I]IGF-I) foi 

fornecido oralmente, não se detectou absorção desse peptídio (Odle et al., 

1996; Burrin, 1997; Wester et al., 1998). 

 Utilizando quantidades supra-fisiológicas de rhIGF-I para demonstrar a 

absorção no jejuno, Vacher et al. (1995) verificaram que IGF-I imunoreativo foi 

absorvido pelo jejuno de bezerros com um dia de vida e tornou-se detectável no 

sangue obtido da veia mesentérica, mas a absorção ocorreu em curto período. 

Os autores também observaram que, nos bezerros que ingeriram colostro, a 

concentração de IGF-I sérica aumentou de forma modesta na primeira semana 

de vida, no entanto, manteve-se em concentrações superiores àquelas 

encontradas em bezerros alimentados somente com água, glucose, leite ou 

sucedâneo no primeiro dia de vida. Todavia, os efeitos do consumo de colostro 

sobre as concentrações de IGF-I não são invariavelmente positivos. Dentro 

dessas condições experimentais, o aumento do IGF-I pode ser atribuído ao 

possível aumento da absorção, mas também ao aumento da produção 

endógena ou diminuição da taxa metabólica de desaparecimento. 

 Wester et al. (1998) também verificaram que o fornecimento de colostro a 

leitões aumentou as concentrações séricas de IGF-I, comparado com os leitões 

que receberam sucedâneo contendo padrões nutricionais similares aos do 

colostro. Essa observação sugeriu que há algum outro fator no colostro, além 

do consumo de macronutrientes, que aumenta o IGF-I circulante. Segundo Odle 
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et al. (1996), quando o IGF-I é administrado oralmente no período logo após o 

nascimento, este pode ser absorvido por bezerros e leitões recém-nascidos, 

entretanto, a contribuição para o “pool” circulante é quase negligível.  

 Em estudo detalhado sobre as variações temporais do IGF-I sérico, Kühne 

et al. (2000) observaram diminuição nas concentrações séricas de IGF-I no 

período de sete horas após a primeira refeição, e essas concentrações só 

foram maiores após o terceiro dia de vida. Rauprich et al. (2000) também 

observaram diminuição da concentração sérica de IGF-I nos primeiros três dias 

de vida de bezerros, mas não encontraram diferenças no IGF-I sérico de 

animais que receberam colostro nos três ou sete primeiros dias de vida. 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Animais e tratamentos 

 

 Foram utilizadas 42 vacas da raça Holandesa, multíparas, gestantes e 

com prenhez de macho confirmada, da Fazenda Agrindus localizada no 

município de Descalvado, Estado de São Paulo. As vacas foram distribuídas ao 

acaso em 2 grupos de 21 animais: grupo rbST - recebeu hormônio de 

crescimento durante o período seco (500 mg rbST - somatotropina 

recombinante bovina - Boostin) aplicados na fossa ísquio retal, a partir dos 35 

dias pré-parto, em intervalos de 14 dias, considerando-se a data prevista para a 

parição; grupo controle - recebeu injeção de vitamina E (Monovin–E® - acetato 

de DL-α-tocoferol 2 mg/20mL), também aplicada na mesma região anatômica 

do grupo 1 e nas mesmas datas de aplicação do hormônio. O fornecimento de 

vitamina E para o grupo controle foi em função do hormônio de crescimento 

adotado ter como excipiente a vitamina E. 

 Os bezerros recém-nascidos, subdivididos de acordo com o grupo de suas 

mães, foram distribuídos ao acaso em três idades de abate: após o nascimento 

e sem a ingestão de colostro; 48 (dois dias) e 168 horas (sete dias) após o 

nascimento. 
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3.2 Alimentação e manejo dos animais 

  

 Após o nascimento, os bezerros foram separados das mães, pesados, 

identificados e alojados em baias. Uma quantidade de colostro referente a 5% 

do peso vivo dos bezerros, proveniente das respectivas mães, foi fornecida nas 

primeiras quatro horas de vida. Animais que apresentaram dificuldade em 

mamar, receberam o colostro através de sonda esofagiana. Para essa 

operação, as vacas foram monitoradas 24 horas para assegurar que o bezerro 

fosse separado da mãe logo após o nascimento, e que recebesse a quantidade 

de colostro determinada. Após a ingestão do colostro, os animais passaram a 

receber as próximas secreções lácteas da própria mãe, na quantidade de 4L 

divididos em duas refeições diárias até a idade de abate. 

 

3.3 Coleta de amostras  

 

Foram coletadas amostras de sangue dos bezerros antes da ingestão do 

colostro e no dia do abate, retiradas da veia jugular. Após a centrifugação, o 

soro resultante de cada amostra foi armazenado a -20ºC. 

Nas datas de abate, os animais foram pesados, anestesiados e 

exsangüinados, sendo o fígado e segmentos do intestino delgado (jejuno e íleo) 

isolados e coletadas amostras. Os tecidos foram lavados com solução salina 

(0,9% NaCl) e rapidamente congelados em nitrogênio líquido para análises 

posteriores. 
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3.4 Análises 

 

3.4.1 Quantificação do IGF-I 

 

 As concentrações de IGF-I no soro dos bezerros foram quantificadas por 

ensaio imunoradiométrico pós-extração, utilizando-se o kit DSL-5600 

(Diagnostic Systems Laboratories, Inc.) e quantificados em um contador gama 

(Automatic Gamma Counter 1470, Wizard TM Wallac). A quantificação foi 

realizada no Laboratório Fleury, SP. As concentrações de IGF-I foram 

apresentadas em ng/mL.  

 

3.4.2 Extração de RNA total 

 

 Para a extração do RNA total, 50 a 60 mg dos tecidos (fígado, jejuno e 

íleo) foram dissolvidos em 750 µL de Trizol (InvitrogenTM) e 250 µL de H2ODEPC 

(água tratada com 0,01% de dietilpirocarbonato), e posteriormente, incubados 

por 5 min a temperatura de 15-30ºC, para que ocorresse a completa 

dissociação de complexos nucleoprotéicos. Posteriormente, foram adicionados 

200 µL de clorofórmio às amostras, agitadas vigorosamente por 15 segundos e 

incubadas por 10 min a 15-30ºC. As amostras foram centrifugadas a 12000g 

por 15 min em centrífuga refrigerada a 4ºC. Após esta centrifugação, houve 

separação de DNA e RNA, e o RNA que permaneceu na fase aquosa foi 

transferido para outro microtubo, precipitado com isopropanol e centrifugado 

nas mesmas condições anteriores. O sobrenadante foi descartado e o pelete foi 

lavado em etanol 75% e centrifugado. Após a lavagem, o pelete foi seco ao ar 

por 10 min, e então, ressuspendido com 40 µL de H2ODEPC. A quantificação do 

RNA foi feita em espectrofotômetro UV-1601 PC SHIMADZU (260-280nm), e 1 
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µL do RNA foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1,5% para observar 

a integridade do RNA total. 

 

3.4.3 Reação de Transcrição Reversa 

  

 Uma alíquota de 1 µg do RNA total foi utilizada na síntese do DNA 

complementar (DNAc), utilizando-se 50U da enzima Transcriptase Reversa 

“SuperscriptTM First-Strand Synthesis System for RT-PCR” (InvitrogenTM). Na 

reação, utilizou-se uma alíquota de 1 µg do RNA total, 1 µL de 10mM dNTP 

mix, 2 µL de “primers random hexamers” (50 ng/µL) e completou-se até 10 µL 

com H2ODEPC. As amostras foram incubadas a 65ºC por 5 min, e então, 

mantidas no gelo por pelo menos 1 min. Foram adicionados 2 µL de 10xRT 

buffer, 4 µL de 25 nM MgCl2, 2 µL de 0,1 M DTT e 1 µL de RNaseOUT 

Recombinant Ribonuclease Inhibitor, permanecendo por 2 min a 25ºC. 

Posteriormente, foi acrescentado 1 µL (50U) de “SuperScriptTM RT”, incubado a 

25ºC por 10 min, 42ºC por 50min, 70º por 15 min e resfriado em gelo. Para a 

remoção da fita de RNA da molécula híbrida DNAc:RNA, adicionou-se 1 µL de 

RNAse H e foi colocado em banho a 37ºC por 20 min. 

 

3.4.4 Obtenção dos “primers” 

  

 A seqüência dos “primers” senso (direto) e anti-senso (reverso) 

específicos para amplificação da seqüência dos genes que codificam o IGF-I e 

seu receptor (receptor tipo I) foram obtidos a partir do trabalho de Pfaffl et al. 

(2002). Nesse trabalho, os autores utilizaram a técnica de PCR em tempo real 

utilizando o equipamento “LightCycler” (Roche), sendo o mesmo utilizado no 

presente estudo. O tamanho do fragmento do gene do IGF-I compreendeu 240 

pb (exons 3-4), enquanto que o do receptor tipo I foi de 314 pb (exons 11-12). 
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 As seqüências dos “primers” utilizados e os fragmentos amplificados estão 

apresentados a seguir: 

 

IGF-I  

PRIMER SENSO 

 5’ TCGCATCTCTTCTATCTGGCCCTGT 3’ 

PRIMER ANTI-SENSO 

 5’ GCAGTACATCTCCAGCCTCCTCAGA 3’ 

 

Seqüência IGF-I 

  “primer” senso 

TCGCATCTCTTCTATCTGGCCCTGTGCTTGCTCGCCTTCACCAGCTCTGCCA

CGGCGGGACCCGAGACCCTCTGCGGGGCTGAGTTGGTGGATGCTCTCCAG

TTCGTGTGCGGAGACAGGGGCTTTTATTTCAACAAGCCCACGGGGTATGGC

TCGAGCAGTCGGAGGGCGCCCCAGACAGGAATCGTGGATGAGTGCTGCTT

CCGGAGCTGTGATCTGAGGAGGCTGGAGATGTACTGC 

                                                  “primer” anti-senso 
 

 

Receptor tipo I 

PRIMER SENSO 

 5’ TTAAAATGGCCAGAACCTGAG 3’ 

PRIMER ANTI-SENSO 

 5’ ATTATAACCAAGCCTCCCAC 3’ 

Seqüência do receptor tipo I 
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 “primer” senso 

TTAAAATGGCCAGAACCTGAGAATCCCAATGGATTGATCCTCATGTATGAA

ATAAAATATGGATCCCAAGTCGAGGATCAGCGGGAATGTGTGTCCAGACAG

GAGTACAGGAAGTATGGAGGAGCCAAGCTAAACCGGCTCAACCCAGGGAA

CTACACAGCCCGGATCCAGGCCACCTCTCTCTCTGGGAATGGGTCGTGGA

CGGATCCCGTGTTCTTCTACGTTCAGGCCAAGACGACATATGAGAACTTCA

TCCACCTGATGATCGCTCTGCCCATTGCGGTTCTGTTGATAGTGGGAGGCT

TGGTTATAAT 

“primer” anti-senso 

 

3.4.5 Otimização de condições de PCR 

 

A otimização dos “primers” foi feita através de uma reação de PCR, no 

aparelho RoboCycler® Gradient 96 (Stratagene), utilizando-se DNAc de 

amostras do fígado, jejuno e íleo. Os produtos amplificados foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose 1,5% e corados com brometo de etídio. O 

tamanho das bandas foi comparado a um marcador de peso molecular 

conhecido, o ФX174 RF DNA/HaeIII (InvitrogenTM). Para confirmação da 

seqüência de IGF-I, os produtos amplificados foram seqüenciados (ABI 3100 – 

HITACHI) no Laboratório de Biotecnologia Animal, ESALQ/USP. 

Os programas utilizados para a amplificação dos genes do IGF-I e do 

receptor tipo I estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Condições de amplificação dos genes do IGF-I e receptor tipo I no 

termociclador RoboCycler®  

 Temperatura (ºC) 

 IGF-I Receptor tipo I 
Tempo 

min. 

1º Ciclo 95 95 10 

 66 60 1 

 74 74 1 

2º - 34ºCiclo 95 95 1 

 66 60 1 

 74 74 1 

35º Ciclo 95 95 1 

 66 60 1 

 74 74 10 

 

 

3.4.6 Clonagem das seqüências 

 

Após a confirmação das seqüências, os produtos de PCR foram 

clonados, em bactérias eletrocompetentes E. coli DH10B utilizando-se o kit 

TOPO TA Cloning Kit® (InvitrogenTM).  

Para a reação de ligação foram adicionadas 0,8 µL do produto de PCR 

fresco, 1 µL da solução salina (1,2M NaCl, 0,06M MgCl2), 1 µL do vetor pCR®4-

TOPO® e 2,2 µL de água estéril. A reação foi gentilmente misturada e incubada 

por 5 minutos em temperatura ambiente, seguindo-se a incubação no gelo. Na 

reação de transformação, realizada por eletroporação, 2 µL da reação de 
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ligação foram adicionadas em cubetas geladas contendo 50 µL de E. coli 

DH10B. Após a eletroporação foram adicionadas 250 µL de meio SOC (2% 

triptona, 0,5% extrato de levedura, 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 10 

mM MgSO4 e 20 mM glucose), transferidas para um microtubo e incubadas por 

1 hora a 37 ºC, 200 rpm.  

Foi realizado o plaqueamento com 50 µL e 10 µL da reação em meio LB 

ágar (1% triptona, 0,5% extrato de levedo, 05% NaCl e 1,5% ágar) com 50 

µg/mL de ampicilina, e incubadas “overnight” a 37ºC. No dia seguinte, colônias 

individuais foram coletadas e colocadas em meio LB líquido, e mantidas a 37ºC, 

à velocidade de 200 rpm durante toda a noite. Seguiu-se à extração de 

plasmídios. 

 

3.4.7 Extração de plasmídios 

  

 Foram coletados 1,5 mL da cultura, colocados em microtubos e 

centrifugados por 30 segundos. O sobrenadante foi descartado e suspendeu-se 

o pelete formado com 200 µL de GET (25 mM de Tris HCL ph 8,0, 10 mM de 

EDTA ph 8,0). Foram adicionados 300 µL de uma solução contendo 1% de 

SDS e 0,2% de NaOH. Os microtubos foram incubados em banho de gelo por 5 

minutos, e adicionados 300 µL de acetato de potássio 3M, seguindo-se 

novamente a incubação no gelo por 5 minutos. Posteriormente, os tubos foram 

centrifugados a 13000 rpm, por 10 minutos, a temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi transferido para um novo microtubo e adicionados 10 mg/mL 

de RNAse A. Em seguida, foi feita a incubação a 37ºC por 10 minutos, seguida 

da adição de 400 µL de clorofórmio e centrifugação a 13000 rpm por 1 minuto. 

 A fase superior foi transferida para um novo microtubo e adicionados o 

mesmo volume de isopropanol absoluto, centrifugado a 13000 rpm por 10 

minutos, a temperatura ambiente. Descartou-se o sobrenadante e adicionou-se 
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500 µL de etanol 70%, e centrifugou-se por 5 minutos a 13000 rpm. O pelete 

resultante foi ressuspendido em 32 µL de H2O. Foram adicionados 8 µL de 

NaCl 4M e 40 µL de polietileno glicol (PEG) 13% e mantidos em banho de gelo 

por 20 minutos. Seguiu-se centrifugação a 4°C, 13000 rpm, por 15 minutos. O 

sobrenadante foi removido e, ao pelete resultante, foram adicionadas 500 µL de 

etanol 70%. Prosseguiu-se com centrifugação a temperatura ambiente, 13000 

rpm, por 5 minutos. O pelete foi ressuspendido em 20 µL de H2O. 

 Para a confirmação do material clonado, após a extração dos plasmídios, 

foi feita uma reação de PCR utilizando “primers” M13 que anelam no vetor 

permitindo a amplificação do fragmento clonado, e posteriormente, visualização 

do tamanho das bandas clonadas através de gel de agarose 1,5%. Para 

comparação do tamanho dos fragmentos foi utilizado o marcador de peso 

molecular ФX174 RF DNA/HaeIII. Depois de escolhidos os clones, estes foram 

submetidos ao seqüenciamento. Desse modo, encontrou-se clones com os 

fragmentos inseridos apresentando 100% de homologia com as seqüências de 

interesse. 

 

3.4.8 Gene da β-actina 

 

 O gene da β-actina foi utilizado como gene constitutivo e um clone 

contendo um inserto de 229 pb (exons 2-3) da β-actina de bovinos, clonada em 

plasmídio pGEM® 4Z(+), gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Dante Pazzanese 

Duarte Lanna, Laboratório de Nutrição e Crescimento Animal, ESALQ/USP.  

 O fragmento do gene da β -actina, inserido em bactérias Escherichia coli 

da linhagem JM109, estava estocado em meio LB com 50% de glicerol. Foram 

plaqueadas 100 µL da cultura em meio LB ágar contendo 50 µg/mL de 

ampicilina, 0,1 mM/mL de IPTG e 40 µg/mL de X-gal, deixadas durante a noite 

a 37°C. 

 



 31 

 Posteriormente, colônias isoladas foram incubadas em 5 mL de meio LB, 

contendo 50 µg/mL de ampicilina, mantidas a 37°C, 200 rpm, “overnight”. A 

seguir, foi feita a extração de plasmídios, como detalhado anteriormente. 

 As seqüências de “primers” da β -actina utilizadas foram as seguintes: 

 

PRIMER SENSO 

 5’ CTAGGCACCAGGGCGTCATG 3’ 

 

 

PRIMER ANTI-SENSO 

 5’CTTAGGGTTCAGGGGGGCCT 3’ 

 

 

Seqüência da β-actina 

             “primer” senso 

CTAGGCACCAGGGCGTCATGGTGGGCATGGGCCAGAAGGACTCGTACGT

GGGGGATGAGGCTCAGAGCAAGAGAGGCATCCTGACCCTCAAGTACCCCA

TTGAGCACGGCATCGTCACCAACTGGGACGACATGGAGAAGATCTGGCAC

CACACCTTCTACAACGAGCTCCGTGTGGCCCCTGAGGAGCACCCCGTGCT

GCTGACCGAGGCCCCCCTGAACCCTAAGGC  

                                       “primer” anti-senso 
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3.4.9 Cálculos das diluições dos clones para a curva padrão do IGF-I e 
receptor tipo I 

 

 A utilização de uma curva padrão para o gene de interesse permite medir 

quantidades absolutas de expressão do RNAm em pequena quantidade de 

amostra. Para se produzir as curvas padrões dos genes do IGF-I, receptor tipo I 

e β-actina, utilizou-se o material clonado, que teve os plasmídios extraídos e 

medida a quantidade de DNA em espectrofotômetro (UV-1601 PC SHIMADZU), 

obtendo-se a concentração em ng/µL.  

 Foram calculados os pesos moleculares de cada clone, em Daltons, para 

se determinar a concentração de cada DNA equivalente ao número de 

moléculas/ µL. A fórmula utilizada foi a seguinte: 

 

[(massa de DNA (g) x (6,02 x 1023 moléculas/mole)]  = moléculas 

       g de peso molecular (g/mole ou Daltons) 

 

 Assim, através de diluições seriadas, foram construídas curvas padrões 

com sete pontos para os genes do IGF-I, receptor tipo I e β-actina. 

 

3.4.10 PCR em tempo real 

 

Para a quantificação da expressão gênica de IGF-I e seu receptor nos 

segmentos do intestino delgado e fígado, a técnica de PCR denominada PCR 

em tempo real foi desenvolvida no equipamento “LightCycler” PCR (Laboratório 

de Biotecnologia Animal, ESALQ/USP) de acordo com Pfaffl (2000), através da 

metodologia do SYBR Green I. Esta técnica baseia-se na utilização de um 
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corante fluorescente (SYBR Green I) que se liga ao fragmento durante a fase 

de anelamento, aumentando o sinal fluorescente. Através do “LigthCycler 

Software” a fluorescência emitida pelo corante é determinada durante a fase 

“log” do PCR sendo possível determinar a quantidade inicial do material 

estudado (Gibson et al., 1996).  

 As condições de PCR utilizadas para os genes estudados estão 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2. Condições de PCR em tempo real dos genes do IGF-I, receptor tipo I 

e β-actina utilizando-se o “LightCycler”  

Segmentos Duração (s) Temperatura (ºC) 

Desnaturação – 1 ciclo 30 95 

Amplificação – 45 ciclos  IGF-I Receptor β-actina 

1-Desnaturação 5 95 95 95 

2-Anelamento 10 62 63 55 

3-Alongamento 15 72 72 72 

4-Aquisição de fluorescência       3 86 87 87 

Análise da curva de “melting” – 1 ciclo    

Segmento 1 10 95 95 95 

Segmento 2 10 60 73 65 
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3.4.11 Cálculos da quantificação dos genes do IGF-I e receptor tipo I 

  

 Os resultados fornecidos pelo “LightCycler Software” foram apresentados 

como número de moléculas, de acordo com a curva padrão que foi utilizada. Os 

valores foram normalizados baseando-se na média dos valores encontrados de 

β-actina nos tecidos.  

 Os resultados foram expressos como número de moléculas por mg de 

tecido. Essa concentração foi calculada como se segue: 

 

Peso molecular (g/mol) = (número pares base) X (660 Da por pares de base) 

 

 A quantidade presente em 1 mg de tecido foi calculada de acordo com a 

equação: 

 

Quantidade = (número de moléculas por mg tecido X peso molecular) 

6,023x1023

 

3.4.12 Extração e quantificação do DNA total 

 

A determinação de DNA total no fígado, jejuno e íleo foram feitos de 

acordo com o método de Labarca & Paigen (1980). 

Para extração do DNA total, 19 mL de H2O foram adicionados a 1g do 

tecido e homogeneizado três vezes, a 11000 rpm,  por 1 min cada, utilizando-se 

Politron PT2100 (Kinemática AG). Transferiu-se 1mL do homogenato para 

microtubo e acrescentou-se 0,5 mL de ácido perclórico (PCA) 0,6M, deixado 

“overnight” a 4ºC. No dia seguinte, a solução foi homogeneizada com “vortex” e 
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descansou por 10 min a 4°C. A seguir, as amostras foram centrifugadas por 15 

minutos, 6000 rpm e a 4°C. Após descartar o sobrenadante, o “pelete” foi 

lavado 2 vezes com 0,4 mL de PCA 0,2N. A cada lavagem, centrifugou-se nas 

mesmas condições citadas anteriormente. Posteriormente, foi adicionado 0,8 

mL de hidróxido de potássio 0,3N, misturados imediatamente e incubados a 

37ºC, 150 rpm, por 1 hora. Prosseguiu-se a extração com a incubação das 

amostras por 5 minutos no gelo e adição de 0,4 mL de PCA 1,2N gelado, e 

descanso de 10 minutos. Seguiu-se com a centrifugação a 6000 rpm, 15 

minutos a 4°C, o sobrenadante foi transferido para um novo tubo e utilizado 

posteriormente para a quantificação do RNA total. O pelete resultante foi 

enxaguado duas vezes com 1mL de PCA 0,2N gelado. A cada enxágüe, o 

sobrenadante foi adicionado ao anterior (RNA), e o pelete resultante foi 

congelado a -20ºC. 

Para quantificar o DNA, este foi descongelado e dissolvido em 1 mL de 

hidróxido de potássio 0,1N e deixado “overnight”. No dia seguinte, 1000 µL de 

solução contendo 1 µg/mL de corante Hoechst (bis-bensimida H33258, 

Calbiochem), 1mM EDTA, 2M NaCl e 10mM Tris, foram adicionados a 40 µL da 

amostra de DNA e 60 µL de H2O. Essa solução foi quantificada no fluorímetro 

HOEFER DyNA Quanti 200 (Laboratório de Biotecnologia Animal). DNA de timo 

de bezerro (Amersham Biosciences) foi utilizado para se montar uma curva 

padrão. Os resultados foram apresentados como mg de DNA/g de tecido. 

 

3.4.13 Quantificação do RNA total 

  

 O RNA extraído do protocolo acima, foi descongelado e adicionados 3 mL 

de PCA 0,2 N, e lidos em espectrofotômetro (UV-1601 PC SHIMADZU), a 

260nm e 280 nm (correção de proteína). Os resultados foram apresentados 

como mg de RNA/g de tecido. 
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3.4.14 Quantificação da proteína total 

 

 A quantificação da proteína total foi determinada pelo método de Lowry et 

al. (1951). Misturou-se 1mL do homogenato obtido anteriormente com 1 mL 

NaOH 1M triton 0,2%, e deixado “overnight”. No dia seguinte, na relação de 1 

parte de solução A (2% Na2CO3 e 01,N NaOH) para 50 partes de solução B (1% 

CuSO4 e 1N citrato de sódio), acrescentou-se 400 µL desta solução a 80 µL da 

solução protéica, e aguardou-se 1 minuto. Em seguida, adicionou-se 40 µL da 

solução de Folin (20 µL reagente Folin, Merck, e 20 µL de H2OMQ). Após 20 

minutos de reação procedeu-se a leitura da absorbância em espectrofotômetro 

UV-1601 PC SHIMADZU, com comprimento de onda ajustado em 600nm. Para 

cada bateria de amostras, estabeleceu-se uma curva padrão que relacionava 

concentrações conhecidas de proteína (albumina bovina – Sigma Chemical 

Company) a valores de absorbância obtidos das amostras. Os resultados foram 

apresentados como mg de proteína/g de tecido. 

 

3.5 Análise estatística 

 

 Para todas as variáveis estudadas, foi utilizado delineamento inteiramente 

casualizado e os tratamentos foram dispostos numa estrutura fatorial 2x3, 

correspondendo ao grupo da mãe (rbST ou controle) e idades (ao nascimento, 

dois ou sete dias de idade). 

 O modelo utilizado para análise foi: 
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YIJK = µ + Ti + Aj + Iij + eijk 

 

YIJK = observação do indivíduo k, pertencente ao grupo i e a idade  j; 

µ = média geral; 

Ti = efeito do i-ésimo grupo; 

Aj = efeito do j-ésimo idade; 

Iij = efeito da interação do i-ésimo grupo com o j-ésimo idade; 

eijk = erro aleatório associado a cada observação ijk, suposto normalmente 

distribuído e independente, com média zero e variância σ2
e. 

 Todos os dados foram submetidos à análise de variância, através do 

procedimento “General Linear Model” (PROC GLM) do programa estatístico 

SAS (1991). Para a avaliação de diferenças entre médias de idade, foram 

efetuados contrastes entre pares de médias utilizando-se o método de Tukey. 

Nos casos em que houve interação, os efeitos do tratamento que as vacas 

receberam foram analisados dentro de cada idade, como também as idades 

foram analisadas dentro de cada tratamento. Para todas as análises utilizou-se 

o nível de significância de 5%.  

 Foi utilizada a transformação logarítmica das variáveis de expressão do 

gene do IGF-I e receptor tipo I, pois não possuem distribuição normal. 

 Análises de correlação, Pearson, foram realizadas para verificar 

associações de interesse entre as variáveis de expressão e séricas. 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Concentrações de DNA, RNA e proteína no fígado e tecidos do trato 
intestinal  

4.1.1 Ingestão de colostro  

 Os bezerros utilizados neste trabalho ingeriram 5% do peso vivo de 

colostro proveniente das próprias mães. O colostro de vacas que receberam 

rbST durante o período seco apresentou, em média, 874,53 ± 335,02 ng/mL de 

IGF-I, enquanto que colostro das vacas do grupo controle apresentou 

concentração de IGF-I de 674,15 ± 259,53 ng/mL (P<0,05). Portanto, os 

bezerros das vacas do grupo rbST ingeriram uma quantidade de IGF-I cerca de 

30% superior. 

 A quantificação da concentração de DNA nos tecidos é uma medida que 

avalia a densidade celular, sendo um indicativo de proliferação celular. Para 

esta variável, não foi encontrado efeito do fornecimento do colostro proveniente 

de vacas que receberam rbST durante o período pré-parto (grupo rbST) ou 

grupo controle e nem da idade, no fígado e íleo dos bezerros (Tabela 3). No íleo 

foram observadas diferenças entre as idades, sendo que os animais aos sete 

dias de vida apresentaram maior concentração de DNA do que ao nascimento 

(P<0,05).  
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Tabela 3. Concentrações de DNA, RNA e proteína no fígado, jejuno e íleo, nas diferentes idades de bezerros que 

receberam colostro de vacas controle ou submetidas à administração de rbST durante o período pré-parto  

 

Grupo1 Idade (dias)2 Probabilidade4

Tecidos 
Controle     rbST 0 2 7

EPM3

Grupo Idade Gr. vs. Id.

 DNA, mg/g tecido  
Fígado          

        

       
       

       

       
          

5,7 5,7 5,3  5,9 5,9 0,26 NS NS NS
Íleo 4,8 5,1 4,2b     5,0ab  5,7a 0,24 NS 0,03 NS

RNA, mg/g tecido  
Fígado 20,0 19,8 17,1b 24,2a 18,4b 0,65 NS < 0,01 NS
Jejuno 13,7 13,1 11,5b 14,8a 13,9a 0,33 NS < 0,01 NS
Íleo 15,4 15,7 14,9b 14,7b 17,1a 0,35 NS < 0,01 NS

PROTEÍNA, mg/g tecido  
Fígado 135,5 130,0 117,3b   149,3a     131,7ab 4,8 NS 0,02 NS
Íleo 95,7 96,4  86,6 101,3 100,2 3,4 NS NS NS

ab Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
NS – não significativo 
1Grupo: Controle –administração de vitamina E nas vacas, rbST –administração de rbST (somatotropina bovina recombinante) nas vacas; 2Idade: 0 – abate  
após o nascimento e sem a ingestão do colostro, 2 – abate aos dois dias de vida, 7 – abate aos sete dias de vida; 3EPM – erro padrão da média; 
4Probabilidade: Gr. vs. Id. – interação grupo vs. idade. 
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No jejuno observou-se efeito de interação entre grupos controle ou rbST 

com as idades (P<0,05). Para compreender essa interação, o grupo das vacas 

foi fixado, e estudou-se o efeito na concentração de DNA até os sete dias de 

vida (Figura 1). Dessa maneira, observou-se que no segundo dia de vida, a 

concentração de DNA nos dois grupos foi maior (5,5 ± 1,1 e 5,9 ± 0,8 mg/g 

tecido para controle e rbST, respectivamente) comparada com o nascimento 

(3,6 ± 0,8 e 4,2 ± 1,2 para controle e rbST, respectivamente). No sétimo dia de 

vida, a concentração de DNA no jejuno do grupo rbST (5,1 ± 1,1 mg/g tecido) 

não diferiu das concentrações encontradas ao nascimento e aos dois dias. No 

grupo controle, a concentração de DNA (6,41 ± 0,98 mg/g tecido), nessa idade, 

foi maior do que ao nascimento, e também, foi maior comparada com o grupo 

rbST aos sete dias de vida. 
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ab Médias seguidas de letras diferentes, dentro de cada grupo, diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma idade, diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 

Figura 1 - Concentrações de DNA total no jejuno de bezerros, em diferentes 

idades, que receberam colostro de vacas controle ou submetidas ao 

rbST durante o período pré-parto 
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 A concentração de RNA nos três tecidos não sofreu interação entre os 

tratamentos, e nem efeito dos grupos, mas apresentou diferenças entre as 

idades (P<0,05). No fígado e jejuno aos dois dias de vida, a concentração de 

RNA foi maior comparada com o nascimento (Tabela 3). Já no íleo, essa 

diferença ocorreu quando os bezerros estavam com sete dias de vida (P<0,05). 

A concentração de proteína total no fígado apresentou diferenças entre 

as idades (P<0,05), sendo maior nos bezerros com dois dias de vida do que 

nos recém-nascidos (Tabela 3). No jejuno ocorreu interação entre os grupos e 

as idades (P<0,05; Figura 2). Nos bezerros do grupo rbST, a concentração de 

proteína foi maior no segundo dia de vida (121,3 ± 38,1 mg/g tecido), 

comparada com a concentração ao nascimento (90,6 ± 21,5 mg/g tecido) e aos 

sete dias de vida (79,7 ± 10,0 mg/g tecido). No grupo controle, o aumento na 

concentração de proteína foi verificado apenas no sétimo dia (95,4 ± 26,6, 98,6 

± 21,8 e 123,7 ± 24,2 mg/g tecido para nascimento, dois e sete dias de vida, 

respectivamente). O grupo controle também apresentou maior concentração de 

proteína aos sete dias, comparada com o grupo rbST. 

 

 

 



 

 

 

 Ao se avaliar a atividade de tradução, pela relação proteína/RNA, 

verificou-se que o fígado não apresentou efeito dos grupos, enquanto que, nas 

diferentes idades, a atividade de tradução no fígado dos bezerros com sete dias 

de vida foi maior comparada aos bezerros com dois dias, não diferindo ao 

nascimento (Tabela 4). 

 A quantidade de proteína por célula, indicada pela relação proteína/DNA, 

não demonstrou efeito de interação, nem diferenças entre os grupos e idades 

nos três tecidos analisados (Tabela 4). 

Figura 2 - Concentrações de proteína total no jejuno de bezerros, em diferentes 

idades, que receberam colostro de vacas controle ou submetidas ao 

rbST durante o período pré-parto 

AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma idade, diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 
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Tabela 4. Relações proteína/DNA, proteína/RNA e RNA/DNA no fígado, jejuno e íleo, nas diferentes idades de 

bezerros que receberam colostro de vacas controle ou submetidas à administração de rbST durante o 

período pré-parto  

Grupos1 Idade (dias)2 Probabilidade4

Tecido 
Controle       rbST 0 2 7

EPM3

Grupo Idade Gr. vs.Id

    PROTEÍNA/DNA (mg/mg)
Fígado          

          
          

    

       
       

29,2 24,5 25,6 32,0 22,9 2,62 NS NS NS
Jejuno 22,6 19,5 23,8 21,7 17,7 1,25 NS NS NS
Íleo 25,6 21,7 26,2 22,9 21,8 2,74 NS NS NS

PROTEÍNA/RNA (mg/mg)  
Fígado 6,8 6,7   6,7ab   6,1a   7,5b 0,24 NS 0,04 NS

RNA/DNA (mg/mg)  
Fígado 4,4 3,9 3,8 5,6 3,0 0,52 NS NS NS 
Íleo 3,7 2,9 3,9 3,2 2,8 0,31 NS NS NS 
ab Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
NS – não significativo 
1Tratamento: Controle –administração de vitamina E nas vacas, rbST – administração rbST (somatotropina bovina recombinante) nas vacas; 2Idade: 0 – 
abate após o nascimento e sem a ingestão do colostro, 2 – abate aos dois dias de vida, 7 – abate aos sete dias de vida; 3EPM – erro padrão da média; 
4Probabilidade: Gr. vs. Id. – interação grupo vs. idade. 
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 No jejuno e íleo, pode-se verificar efeito de interação (P<0,05) entre 

aplicação de rbST ou controle e idades (Figuras 3 e 4). No jejuno dos bezerros 

do grupo rbST, a atividade de tradução aumentou do nascimento (7,4 ± 1,3 mg 

proteína/mg RNA; Figura 3) ao segundo dia (8,9 ± 3,4 mg proteína/mg RNA), 

para em seguida diminuir aos sete dias de idade (6,0 ± ,07), enquanto que no 

grupo controle não houve diferença entre as idades (8,4 ± 2,5, 7,8 ± 2,2 e 8,4 ± 

1,5 mg proteína/mg RNA, para nascimento, dois e sete dias de idade, 

respectivamente). Entretanto, o grupo controle apresentou maior atividade de 

tradução aos sete dias de vida, comparada ao grupo rbST, nessa mesma idade 

(P<0,05). 
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ab Médias seguidas de letras diferentes, dentro de cada grupo, diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma idade, diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 

Figura 3 - Relação proteína/RNA no jejuno de bezerros, em diferentes idades, 

que receberam colostro de vacas controle ou submetidas ao rbST 

durante o período pré-parto 
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 No íleo, o perfil da atividade de tradução foi semelhante ao jejuno. (Figura 

4). No grupo controle, não houve diferenças entre as idades (5,1 ± 1,3, 6,1 ± 

0,9, 6,4 ± 1,7 mg proteína/mg RNA, ao nascimento, dois e sete dias de vida, 

respectivamente). No grupo rbST, a atividade de tradução aumentou do 

nascimento (5,8 ± 1,2 mg proteína/mg RNA) ao segundo dia de vida (7,6 ± 1,2 

mg proteína/mg RNA), diminuindo no sétimo dia de vida (5,3 ± 1,2 mg 

proteína/mg RNA). 
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ab Médias seguidas de letras diferentes, dentro de cada grupo, diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma idade, diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 

Figura 4 - Relação proteína/RNA no íleo de bezerros, em diferentes idades, que 

receberam colostro de vacas controle ou submetidas ao rbST 

durante o período pré-parto 

 Através da relação RNA/DNA obtém-se um indicativo da capacidade de 

síntese de proteína. Os grupos e as idades não apresentaram efeitos na 

capacidade de síntese de proteína no fígado e íleo. No jejuno foi encontrada 

interação entre rbST ou controle e idades (P<0,05; Figura 5). Ao estudar essa 

interação, verificou-se que os bezerros do grupo controle apresentaram uma 

diminuição (P<0,05) na capacidade de síntese de proteína no jejuno ao sétimo 

dia (2,9 ± 0,4, 2,7 ± 0,3 e 2,3 ± 0,3 mg RNA/mg DNA para nascimento, dois e 
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sete dias de vida, respectivamente). Enquanto que, nos animais do grupo rbST, 

essa diminuição não foi observada (2,5 ± 0,3, 2,4 ± 0,4 e 2,6 ±  0,2  mg RNA/mg 

DNA, nascimento, dois e sete dias de vida, respectivamente; Figura 5). 

Entretanto, nesse último grupo, foi observada maior capacidade de síntese de 

proteína aos sete dias de vida, comparada com o grupo controle. 
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ab Médias seguidas de letras diferentes, dentro de cada grupo, diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
AB Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma idade, diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 

Figura 5 - Relação RNA/DNA no jejuno de bezerros, em diferentes idades, que 

receberam colostro de vacas controle ou submetidas ao rbST durante 

o período pré-parto 

 Entre todas as variáveis analisadas, não foram observadas diferenças 

entre os grupos logo após o nascimento. Isso sugere que a administração de 

rbST nas mães não apresentou efeito durante o desenvolvimento fetal, em 

relação às variáveis estudadas e que, também, os efeitos observados nas 

outras idades sugerem uma resposta à presença do IGF-I no trato intestinal. 

 Uma das características do final da permeabilidade intestinal, quando 

ocorre o término da transferência de macromoléculas do intestino para o 
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sistema circulatório de ruminantes recém-nascidos, é acompanhada pela 

presença de enterócitos em diferentes estágios de maturação (Jochims et al., 

1994). Durante esse processo, Smeaton & Simpson-Morgan (1985) observaram 

aumento na atividade mitótica nas criptas intestinais e proliferação de um tipo 

diferenciado de célula epitelial, que determina a renovação celular em dois ou 

três dias após o nascimento de cordeiros. No presente estudo, as 

concentrações do DNA, no jejuno do grupo controle, aumentaram no segundo 

dia de vida, coincidindo com o período de transição de geração de células 

epiteliais intestinais. Esse aumento de DNA indica um processo proliferativo 

responsável pela hiperplasia da mucosa intestinal. Nesse mesmo período, 

Bessi et al. (2002a,b), trabalhando com bezerros, encontraram a primeira e 

segunda população celular, sugerindo uma relação estreita entre a troca e 

proliferação de células com o final do processo. 

 Também no grupo controle, os níveis de proteína não aumentaram aos 

dois dias de vida, indicando que como houve renovação celular, a nova 

população é composta por uma proporção elevada de células de segunda 

geração, ou seja, estas células estariam num estágio intermediário de síntese 

de proteína. A resposta caracterizando a maturidade celular pôde ser 

observada aos sete dias de vida, com o aumento da concentração de proteína. 

Durante o período avaliado, a atividade de tradução (proteína/RNA) manteve-se 

constante. A diminuição da relação RNA/DNA, que refletiria uma queda da 

capacidade celular de síntese de proteína, seria resultado de uma diferença da 

população com proporção reduzida de células de primeira e até da segunda 

geração. Todas essas observações, encontradas no grupo controle, estariam 

relacionadas com as atividades de proliferação celular e apoptose. 

 O fornecimento do colostro, de vacas que receberam rbST, promoveu 

algumas diferenças na mucosa intestinal, comparadas com o grupo controle. A 

concentração de DNA aos dois dias de vida aumentou, refletindo a proliferação 

celular que ocorre no período. Mas, aos sete dias de vida, o DNA declinou para 
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níveis intermediários, comparando-se nascimento e dois dias. Uma das 

sugestões propostas para essa observação seria resultado da relação entre a 

taxa de proliferação celular e apoptose inferiores.  

 A concentração de proteína no grupo controle aumentou apenas no sétimo 

dia de vida dos bezerros. Já no grupo rbST, houve aumento de proteína no 

segundo dia de vida. Esse resultado relacionado com o obtido na concentração 

de DNA, sugere um comportamento de célula madura, acompanhado da 

diminuição da apoptose. Uma vez que, esta última está relacionada com a 

degradação protéica, a sua diminuição poderia aumentar a meia vida dos 

enterócitos, o que, conseqüentemente, acarretaria em acúmulo da proteína na 

mucosa. Outra possibilidade de contribuição para esse acúmulo de proteína 

estaria relacionada com maiores atividades de enzimas digestivas no epitélio 

intestinal. Bessi et al. (2002a,b) observaram reação de enzima fosfatase ácida, 

que indica a presença de enzimas hidrolíticas, nas membranas apicais das 

células e reação em lisossomos no jejuno de bezerros aos três dias de vida, 

não sendo observada a mesma reação ao nascimento e após a ingestão do 

colostro. Blättler et al. (2001) observaram diferenças nas atividades das 

enzimas digestivas e absorção de xilose, que é um indicador de absorção, 

sendo maiores nos bezerros que ingeriram colostro comparado com 

sucedâneo. 

 No sétimo dia de vida, a população celular madura pode estar entrando no 

processo apoptótico, causando uma diminuição na síntese protéica na mucosa 

do jejuno. Essas mudanças também foram refletidas na atividade de tradução 

(proteína/RNA), que foi maior no segundo dia e se igualou aos níveis iniciais no 

sétimo dia, sugerindo, novamente, maturidade da competência absortiva das 

células. A capacidade de síntese de proteína (RNA/DNA) foi semelhante entre 

as idades, possivelmente, a composição celular da população seria similar, 

indicando a manutenção de proporção significativa de células com 

características de maturidade absortiva. 
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 Analisando essas variáveis, isoladamente, dentro de cada idade, podemos 

justificar as inferências propostas. As concentrações de DNA, proteína e 

atividade de tradução no grupo rbST foram menores do que no grupo controle, 

aos sete dias de vida, confirmando a hipótese de diminuição da apoptose após 

a ingestão de colostro, e no sétimo dia as células estariam iniciando o processo 

de degradação de DNA e proteína. Enquanto que no grupo controle, já se 

encontraria uma nova geração de células.  

De acordo com Rauprich et al. (2000), o aumento da concentração do 

DNA no intestino de recém-nascidos tem uma forte relação com a presença de 

peptídios bioativos presentes no colostro. No entanto, nem todos os trabalhos 

conseguiram obter respostas positivas em relação à concentração de DNA no 

intestino de animais que receberam colostro. Com esse fato, novo papel tem 

sido sugerido ao IGF-I, que seria o de reduzir a apoptose (Blättler et al., 2001). 

 As respostas apresentadas, com base nos resultados do presente 

trabalho, estão de acordo com as observações encontradas por Winesett et al. 

(1995). Estes autores relataram que a presença de nutrientes no trato possa 

alterar a taxa de renovação celular. E também, segundo Potten et al. (1997), 

além da proliferação celular, a apoptose também é um regulador do número de 

células, que pode ser inibida pela presença do IGF-I. Aliado a essa 

característica do IGF-I, estudos têm observado que a administração do IGF-I, 

simultaneamente, com a nutrição parenteral total (NPT), pode prevenir ou 

reverter a atrofia da mucosa, pela estimulação da proliferação dos enterócitos e 

diminuição da apoptose, mantendo a integridade do tecido (Peterson et al., 

1997; Dahly et al., 2002). 

 Resultados semelhantes ao presente estudo foram encontrados por 

Blättler et al. (2001), os quais também observaram a redução da apoptose nas 

células intestinais de bezerros que receberam colostro por três dias, 

comparados com os que receberam apenas no primeiro dia de vida. No 

intestino delgado não foram observadas diferenças nas concentrações de DNA 
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e RNA entre os tratamentos. Entretanto, a concentração média de proteína foi 

maior no jejuno dos animais que receberam colostro por três dias. Os autores 

verificaram que prolongando o consumo do colostro, a proliferação celular da 

mucosa foi reduzida no oitavo dia de vida. Porém, como não houve efeitos 

significativos nas concentrações de DNA no trato intestinal, a densidade celular 

não foi influenciada. Esta redução da apoptose decorrente do consumo de 

colostro, possivelmente mediada pelos fatores de crescimento, também foi 

observada por Mylonas et al. (2000) e Playford et al. (2000).  

 No presente estudo, não foi observada maior proliferação celular nos 

animais do grupo rbST. Provavelmente, a quantidade de IGF-I ingerida por esse 

grupo pode não ter sido suficiente para aumentar a proliferação celular da 

mucosa intestinal. Segundo Ma & Xu (1997), a ingestão de IGF-I em baixas 

concentrações estimulam a maturação das células epiteliais, enquanto que 

quantidades elevadas são necessárias para estimular o crescimento intestinal. 

Os autores observaram que o fornecimento de rhIGF-I, oralmente, para ratos, 

aumentou a concentração de proteína no intestino delgado, mas não 

encontraram efeitos na concentração de DNA e na relação proteína/DNA que é 

um indicador de volume celular, sugerindo a maturação dos enterócitos. 

 Como já discutido, uma das características que apontam para a 

maturação do epitélio intestinal é o aumento da concentração de proteína, sem 

alterações nos níveis de DNA. Simmen et al. (1990) também observaram essas 

respostas quando forneceram lactose, colostro ou leite para leitões recém-

nascidos. Os autores não verificaram diferenças nas concentrações de DNA no 

intestino delgado, entretanto, as concentrações de proteína, RNA e a relação 

RNA/DNA foram maiores nos animais que ingeriram colostro ou leite 

comparadas à lactose. 

 Baumrucker et al. (1994) compararam o fornecimento de sucedâneo 

enriquecido com rhIGF-I (750 ng/ml) por sete dias e colostro (665 ng/mL) por 

dois dias para bezerros recém-nascidos. Os autores verificaram que a 
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incorporação de rhIGF-I na dieta de bezerros acelerou a síntese de DNA no 

intestino delgado. Já, Bühler et al. (1998) demonstraram que a administração do 

IGF-I, tanto injetável quanto via oral, falhou em demonstrar os efeitos 

promotores de crescimento no intestino delgado, como o aumento do DNA e da 

proteína. Os autores atribuíram essa falta de resposta à necessidade de se 

aumentar em níveis suprafisiológicos o IGF-I sintético, mas quando fornecido 

oralmente, este também poderia ter sido destruído pelas proteases intestinais, 

mais facilmente que o IGF-I do colostro, contribuindo o fato de não estar ligado 

às IGFBPs. Essa observação já havia sido comprovada por Burrin et al. (1996), 

os quais demonstraram que o IGF-I fornecido em doses suprafisiológicas pode 

aumentar o crescimento do intestino delgado, estimulando a proliferação das 

células presentes nas criptas, sendo acompanhado com aumento do peso e 

das concentrações de DNA e proteína, no jejuno e íleo de leitões que 

receberam sucedâneo enriquecido com rhIGF-I (3,5 mg/kg de peso vivo) 

comparadas ao grupo controle (colostro com 100 µg de IGF-I/kg peso vivo).   

Como relacionado e discutido, a maioria dos trabalhos, bem como o 

presente estudo, observou aumento na concentração de proteína no intestino. 

Esse aumento pode ser atribuído à combinação de três fatores. Primeiro, a 

endocitose de imunoglobulinas no colostro, principalmente IgG, e a grande 

quantidade de proteínas presente no mesmo. A concentração média de IgG no 

colostro e nas subseqüentes secreções lácteas não diferiram entre os 

tratamentos. No colostro, a média de IgG encontrada foi de 119,60 mg/mL, e do 

segundo ao sétimo dia pós-parto, as concentrações de IgG decresceram para 

28,93 e 8,92 mg/mL, respectivamente (Pauletti, 2003). A capacidade de 

absorção das imunoglobulinas é limitada em bezerros recém-nascidos, uma vez 

que o epitélio intestinal torna-se progressivamente impermeável, cessando a 

absorção entre 24 e 36 horas após o nascimento (Brambell, 1958; Lecce & 

Morgan, 1962; Lecce, 1973; Besser et al., 1991; Quigley et al., 1995). Desse 

modo, sugere-se que o intestino delgado dos bezerros com dois dias de vida, 

ainda apresentava vacúolos intracelulares com proteínas nos enterócitos. 
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Entretanto, essa hipótese não pode ser totalmente aplicada aos resultados 

observados, considerando que nos animais do grupo controle não houve 

aumento da concentração de proteína aos dois dias de vida. O aumento 

observado no grupo rbST,  poderia ser reflexo da maturação celular (P=0,11). 

 Como segundo fator que se aplicaria às respostas obtidas, o colostro 

aumenta as concentrações intestinais de RNA e síntese de proteína pelos 

enterócitos, também considerado por Simmen et al. (1990). Terceiro, a maior 

quantidade de DNA às 48 horas indica que o colostro estimulou proliferação das 

células nas criptas, condição que também está de acordo com Burrin et al. 

(1992).  

Segundo Patureau-Mirand et al. (1990), o aumento do conteúdo de 

proteína total no intestino em resposta à ingestão de colostro resulta de 

aumento em ambas síntese endógena e absorção de proteína do colostro. Os 

autores verificaram correlação positiva entre consumo de proteína e a taxa de 

síntese de proteína no fígado. De acordo com essa hipótese, recém-nascidos 

que ingerem colostro consomem mais proteína e, portanto, absorvem mais 

aminoácidos, que ficam disponíveis para síntese protéica, especialmente no 

intestino e fígado (Burrin et al., 1992). Estas condições também foram 

verificadas no presente trabalho, indicando que o fornecimento do colostro, 

independente do tratamento, aumentou a concentração de proteína no fígado, 

aos dois dias de vida (Tabela 4). 

 Assim, o IGF-I se apresenta como um importante participante da 

maturação celular, com um papel determinante no comportamento da primeira 

geração de enterócitos. Outro aspecto significativo nesse processo diz respeito 

ao nível de IGF-I que pode definir diferentes respostas na maturação e 

proliferação. 
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4.1.2 Durante o desenvolvimento neonatal 

 

No presente trabalho observou-se que as concentrações de DNA e RNA 

(mg/g de tecido) no jejuno e íleo aumentaram com a idade, e a concentração de 

proteína aumentou no fígado e no jejuno. Em outro segmento do projeto, 

Pauletti (2003) observou que o peso do trato gastrintestinal demonstrou 

respostas semelhantes às variáveis DNA e RNA, ou seja, houve aumento aos 

dois dias de vida.  

Diferentes padrões relacionados com idade e aumento de DNA eram 

esperados nos dois segmentos intestinais, caracterizando diferenças espaciais 

e temporais nas taxas de proliferação dos enterócitos durante as primeiras 48 

horas de vida. Um fato que pode afetar esta avaliação é a presença de 

bactérias que rapidamente colonizam o intestino após o nascimento, que 

também podem contribuir com uma fração desconhecida de DNA no intestino 

(Swords et al. 1993). 

Com relação ao fígado, também se verificou aumento de peso aos dois 

dias de vida dos bezerros (734,6 ± 147,7 g e 894,6 ± 166,6 g, ao nascimento e 

aos dois dias de vida respectivamente; Pauletti, 2003), porém, a concentração 

de DNA não seguiu o mesmo acréscimo. No entanto, a concentração de RNA e 

proteína acompanhou o aumento de peso do fígado com o aumento da idade 

dos bezerros, refletindo também no aumento da síntese protéica.  

Cordano et al. (2000) também observaram maior concentração de RNA, 

bem como do DNA total, no fígado de bezerros recém-nascidos, comparados 

com animais em crescimento e adultos. Segundo os autores, esses resultados 

eram esperados, pois refletiram maior atividade mitogênica e protéica nos 

animais jovens. As menores concentrações de proteína total e a menor relação 

proteína:RNA total nos recém-nascidos, comparadas aos bovinos adultos, 

expressaram menores taxas de tradução. O aumento da taxa de tradução (mg 
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proteína/mg RNA, Tabela 4) no fígado, obtido no presente estudo, pode ser 

observado do segundo aos sete dias de vida.  

 Paralelamente aos diversos autores que relacionaram o aumento da 

proteína no trato intestinal e da taxa de síntese de proteína no fígado de recém-

nascidos ao consumo de colostro, e conseqüentemente, aos fatores de 

crescimento, segundo Burrin et al. (1992, 1995), o fator predominante afetando 

a resposta anabólica da proteína nos tecidos viscerais poderia ser o consumo 

de nutrientes e talvez a associação de processos fisiológicos associados com a 

alimentação. 

Zhang et al. (1997), investigando as mudanças que ocorrem no intestino 

de leitões recém-nascidos que ingeriram colostro até 24 horas de vida, 

verificaram que a concentração de proteína na mucosa intestinal aumentou 

126% durante as primeiras seis horas após o nascimento. Após 12 horas, a 

quantidade total de DNA na mucosa de todo o intestino foi 177% maior. 

 

 

4.2 Avaliação da expressão do gene do IGF-I pela abundância de RNAm 

 

 Os resultados dos efeitos dos tratamentos na quantificação do RNAm do 

IGF-I, estão apresentados como número de moléculas/mg de tecido, nas 

Tabelas 5 e 6. As concentrações do RNAm do IGF-I, no fígado dos bezerros, 

apresentou interação entre os grupos e idades (P<0,05; Tabela 5).  
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Tabela 5. Expressão do RNAm do IGF-I no fígado de bezerros, em diferentes idades, que receberam colostro de 

vacas controle ou submetidas ao rbST durante o período pré-parto 

 

Idade (dias)2 Probabilidade4

Grupo1

0      2 7
EPM3

0 2 7

 nº mol/mg tec5     

Controle     537,0B 325,7     269,1B

rbST    10839,2Aa   346,7b  10023,3Aa 1730    0,02 NS 0,01

ab Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05) 
AB Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 
NS – não significativo 
1Grupo: Controle –administração de vitamina E nas vacas , rbST –administração de rbST (somatotropina bovina recombinante) nas vacas; 2Idade: 0 – 
abate após o nascimento e sem a ingestão do colostro, 2 – abate aos dois dias de vida, 7 – abate aos sete dias de vida; 3EPM – erro padrão das médias; 
4Probabilidade; 0 – probabilidade de efeito dos grupos logo após o nascimento e sem a ingestão do colostro, 2 – abate aos dois dias de vida, 7 – abate aos 
sete dias de vida; 5nº mol/mg tec – número de moléculas X103/mg de tecido 
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Análise do RNAm do IGF-I no fígado, logo após o nascimento, 

apresentou maior expressão do gene do IGF-I (P<0,05) nos bezerros 

provenientes das mães que receberam rbST, comparada com o grupo controle 

(Tabela 5). Esta resposta sugere um reflexo de estímulo direto deste hormônio 

sobre o feto. Embora de acordo com Watches et al. (1998), o hormônio de 

crescimento materno não atravesse a placenta, segundo Burton et al. (1994), 

pode ocorrer estímulo da secreção de IGF-I pelo feto. Correlações positivas já 

foram relatadas entre as concentrações séricas de IGF-I da mãe e feto no final 

da gestação (Carr et al., 1995). Nas avaliações efetuadas por Pauletti (2003) 

não foi verificada relação sérica do IGF-I entre vaca e bezerro. A razão para 

esta falta de resposta nos bezerros poderia ser aquela proposta por Watches et 

al. (1998) relacionada à formação do placentoma que funciona como barreira 

física evitando que o IGF-I complexado às IGFBPs penetre na circulação fetal. 

A administração do rbST, 35 dias pré-parto, pode ter induzida uma maior 

disponibilidade de nutrientes na circulação materna, e estes teriam sido 

direcionados ao feto. Neste sentido, Bauman & Currie (1980) verificaram que 

vacas quando estão, simultaneamente, lactando e prenhas, a prioridade dos 

nutrientes é direcionada para o feto, especialmente no final da gestação. A 

presença de maior quantidade de nutrientes na circulação fetal, pode ter 

estimulado a expressão do IGF-I no fígado observada ao nascimento. Uma 

outra hipótese seria aquela sugerida por Watches et al. (2002), relacionando à 

disponibilidade do IGF-I sérico da mãe em influenciar o crescimento da 

placenta, permitindo a entrada de maior quantidade de nutrientes para o feto. 

A limitação de nutrientes para a circulação fetal foi estudada por Osgerby 

et al. (2002). Estes autores observaram que ovelhas gestantes, mantidas em 

restrição alimentar, apresentaram menores concentrações de IGF-I e glucose 

séricos. Esta diminuição da disponibilidade de nutriente para o feto, também 

refletiu na diminuição do IGF-I sérico fetal, no terço final da gestação. Quando 

ovelhas na metade da gestação estavam em restrição alimentar, McMullen & 
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Wathes (2003) observaram queda no IGF-I sérico materno, mas não de 

glucose, enquanto que a concentração sérica do IGF-I no feto manteve-se 

inalterada. 

O declínio da concentração do RNAm do IGF-I no fígado, verificado aos 

dois dias de vida, indica que os níveis observados ao nascimento são 

decorrentes do efeito do rbST na vaca durante a gestação, e que esse efeito 

não se prolongou aos dois dias. O aumento observado no sétimo dia de vida, 

igualando aos níveis do nascimento, sendo também maior comparado ao grupo 

controle (P<0,05), pode ser explicado pela ingestão do colostro dessas vacas. 

Conforme já sugerido, a maturidade dos enterócitos ao dois dias permitiria que 

esses animais apresentassem maior capacidade absortiva no jejuno e, portanto, 

responderiam com maior expressão do IGF-I no fígado. 

 Cordano et al. (2000) observaram maiores concentrações séricas de 

IGF-I, refletidas pela maior expressão do mesmo no fígado de bezerros com 

oito dias de vida que receberam colostro, comparados com os que receberam 

sucedâneo. Essas respostas corroboram com a hipótese de maior expressão 

do IGF-I no fígado, também verificado no presente trabalho, que pode ter sido 

influenciada pelo maior aporte de nutrientes, como conseqüência de um 

aumento do crescimento do trato intestinal e maior habilidade absortiva, 

provenientes de fornecimento de componentes específicos do colostro. Vários 

trabalhos comparando a ingestão do colostro com a ingestão de água, 

sucedâneo ou leite também observaram aumento do IGF-I circulante 

(Baumrucker & Blum, 1994; Baumrucker et al., 1994; Vacher et al., 1995; Odle 

et al., 1996; Burrin, 1997; Wester et al., 1998). 

 Bezerros recém-nascidos já apresentam o eixo somatotrópico funcional, 

mas ainda imaturo (Hammon & Blum, 1997). Os dados observados nos animais 

do grupo controle demonstraram que até o sétimo dia de vida não houve 

aumento na expressão do RNAm do IGF-I no fígado. Menores concentrações 

séricas e da expressão do IGF-I no fígado de bezerros com oito dias de vida 
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comparadas com animais em fase posterior de crescimento foram observadas 

por Cordano et al. (2000), demonstrando que o eixo somatotrópico passa por 

uma fase de amadurecimento nesse período.  

 O gene do RNAm do IGF-I no fígado é expresso em níveis 10 a 1000 

vezes maiores que os encontrados em outros tecidos. A expressão hepática 

aumenta consideravelmente no fígado na fase pós-natal, coincidindo com os 

aumentos dos níveis do IGF-I sérico, que se torna mais importante com a idade. 

Em bovinos, esses aumentos estão estritamente relacionados ao aumento na 

massa corpórea (LeRoith et al., 2001). Recém-nascidos também apresentam 

baixa concentração de receptores da ST no fígado, indicando que ST não tem 

influência dominante na produção do IGF-I na fase perinatal (Breier et al., 

1988).  

Em vários trabalhos, os níveis de IGF-I circulante foram correlacionados 

com a abundância do RNAm do IGF-I no fígado. Pauletti (2003) observou 

queda de 60% na concentração do IGF-I sérica até o segundo dia de vida, e ao 

sétimo dia de vida as concentrações se igualaram às do nascimento. Os níveis 

do RNAm do IGF-I dos bezerros do grupo rbST apresentaram perfil semelhante 

em relação às concentrações séricas, entretanto, o grupo controle não 

apresentou tal comportamento. Mas, ao analisar a correlação entre o IGF-I 

sérico e o RNAm durante a primeira semana de vida, observou-se correlação 

significativa (P<0,05), com valor médio de r=0,52 para o grupo controle e r=0,55 

para o grupo rbST.  

Lee et al. (1993) não observaram diferenças na expressão do gene do 

IGF-I no fígado de leitões desde recém-nascidos até 42 dias de vida, enquanto 

que foram observados aumentos na concentração sérica do IGF-I. Os autores 

atribuíram esse fato ao menor desaparecimento do IGF-I sérico ao invés de um 

aumento da produção deste pelo fígado. Schober et al. (1990) também não 

verificaram diferenças na expressão do RNAm do IGF-I no fígado e intestino 

com o avanço da idade dos leitões (nascimento até 21 dias). No estudo de 
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Rhoads et al. (1994), não foram observadas diferenças na expressão do gene 

do IGF-I no fígado de cordeiros abatidos com idades entre 12 e 38 dias. 

 Diferentemente do que ocorre com bovinos, estudos com suínos 

demonstraram que não há correlação estreita entre IGF-I circulante com o gene 

relacionado à sua expressão no início do desenvolvimento pós-natal de leitões 

(Lee et al., 1993; Matteri et al., 2000). A falta de identificação dessa associação, 

em suínos em desenvolvimento, pode estar relacionada a contribuições não 

determinadas dos diversos tecidos produtores de IGF-I para o “pool” circulante 

de IGF-I. Matteri et al. (2000) observaram reduções nas concentrações do IGF-I 

circulante logo após a desmama de leitões, mas as quantidades 

correspondendo aos RNAm no fígado e músculo não foram afetadas da mesma 

maneira.  

 No jejuno e íleo, não foram observadas interações entre os grupos e 

idades, e nem diferenças nos efeitos principais na expressão do RNAm do IGF-I 

(Tabela 6).  

A presença de expressão do IGF-I no intestino dos bezerros sugere que, 

além do IGF-I fornecido no colostro e da produção endócrina pelo fígado, o 

intestino também é exposto ao IGF-I por mecanismo autócrino e/ou parácrino. A 

importância do IGF-I produzido localmente para o crescimento intestinal é 

atribuída pela associação entre os níveis do RNAm do IGF-I e de seu receptor 

com a proliferação celular nas criptas do intestino delgado (Blättler et al., 2001). 

A síntese do IGF-I no intestino pode ainda estar relacionada ao aumento da 

proliferação celular e/ou diminuição da apoptose das células intestinais. 

Contudo, como no presente trabalho não foram observadas diferenças na 

expressão do gene do IGF-I, a possível maturação celular observada no jejuno 

pode ter sido efeito do acréscimo do IGF-I no colostro das vacas administradas 

com rbST, e não da síntese autócrina e/ou parácrina desse peptídeo. 
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Tabela 6. Expressão do RNAm do IGF-I jejuno e íleo, nas diferentes idades de bezerros que receberam colostro de 

vacas controle ou submetidas à administração de rbST durante o período pré-parto  

 

Grupo1 Idade (dias)2 Probabilidade4

Tecidos 
Controle     rbST 0 2 7

EPM3

Grupo Idade Gr. vs. Id.

 nº mol/mg tec5  

Jejuno      0,11 0,10 0,14 0,10 0,11 0,02 NS NS NS

Íleo 12,5     5,4 10,2     5,4   11,2 6,29 NS NS NS 
NS – não significativo 
1Grupo: Controle –administração de vitamina E nas vacas, rbST – administração de rbST (somatotropina bovina recombinante) nas vacas; 2Idade: 0 – 
abate logo após o nascimento e sem a ingestão do colostro, 2 – abate aos dois dias de vida, 7 – abate aos sete dias de vida; 3EPM – erro padrão das 
médias;  4Probabilidade: Gr. vs. Id. – interação grupo vs. Idade; 5nº mol/mg tec – número de moléculas X103/mg de tecido 
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4.3 Avaliação da expressão do gene do receptor tipo I pela abundância de 
RNAm  

 

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados da quantificação do 

RNAm do receptor tipo I, na concentração expressa por número de 

moléculas/mg de tecido. A expressão do gene do receptor tipo I demonstrou 

apenas efeito nas diferentes idades no jejuno e íleo (P<0,05).  

A presença de expressão do gene do receptor tipo I no fígado indicou 

que, além desse órgão ser a fonte principal do IGF-I circulante, o mesmo 

também pode sofrer estímulos do IGF-I. A ausência de diferenças nos níveis do 

RNAm do receptor no fígado relaciona-se o fato que durante a primeira semana 

de vida de bezerros, o eixo somatotrópico ainda não está maduro. Georgieva et 

al. (2003) também não observaram diferenças na expressão do receptor do 

IGF-I, assim como do hormônio de crescimento, no fígado de bezerros durante 

a primeira semana de vida, enquanto que em leitões a expressão do receptor 

tipo I no fígado diminuiu com a idade (Lee et al., 1993). 
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Tabela 7. Expressão do RNAm do receptor tipo I no fígado, jejuno e íleo, nas diferentes idades de bezerros que 

receberam colostro de vacas controle ou submetidas à administração de rbST durante o período pré-

parto  

Tratamento1 Idade (dias)2 Probabilidade4

Tecidos 
Controle       rbST 0 2 7

EPM3

Grupo Idade Gr. vs Id.

   Nº mol/mg tec5  
Fígado   712,8   1578,2           970,9         667,7         1956,7 760 NS NS NS 
Jejuno      

     
1,3 1,1 2,5b 1,1ab 0,5a 0,8 NS 0,04 NS

Ileo 12,9 18,4 40,6a 3,4b 9,1b 12,3 NS 0,03 NS
ab Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
NS – não significativo 
1Grupo: Controle –administração de vitamina E nas vacas, rbST – administração de rbST (somatotropina bovina recombinante) nas vacas; 2Idade: 0 – 
abate logo após o nascimento e sem a ingestão do colostro, 2 – abate aos dois dias de vida, 7 – abate aos sete dias de vida; 3EPM – erro padrão das 
médias;  4Probabilidade: Gr. vs. Id. – interação grupo vs. Idade; 5nº mol/mg tec – número de moléculas X103/mg de tecido 
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A maioria dos trabalhos que observaram diferenças no desenvolvimento 

intestinal de recém-nascidos, utilizando IGF-I sintético oral comparado com 

colostro, utilizaram doses em concentrações 10 a 20 vezes maiores do que as 

do IGF-I encontradas no colostro (Xu et al., 1994; Vacher et al., 1995; Donovan 

et al.,1997; Houle et al., 1997; Ma & Xu, 1997). No presente estudo, a 

quantidade de IGF-I no colostro das vacas que receberam rbST foi 30% maior 

comparada ao das vacas controle. Esse aumento, provavelmente, não teria sido 

suficiente para induzir efeitos significativos na expressão do IGF-I e de seu 

receptor no intestino.  

Muito se tem discutido sobre a importância da densidade de nutrientes 

que possa afetar a expressão do IGF-I em vários tecidos, mas seus efeitos na 

expressão do receptor são conflitantes. Georgiev et al. (2003) não observaram 

diferenças no número de receptores ou no RNAm do receptor tipo I no intestino 

de bezerros com oito dias de vida, que foram alimentados com colostro por três 

dias ou “pool” de colostro, ou ainda sucedâneo apresentando a mesma 

densidade de nutrientes do colostro, mas com ausência de fatores de 

crescimento. Já, Hammon & Blum (2002) observaram que o número de 

receptores aumentou com o fornecimento de colostro por três dias para 

bezerros recém-nascidos. O fornecimento de sucedâneo com menor 

concentração de nutrientes causou diminuição no número de receptores do 

IGF-I e insulina na mucosa intestinal.  

Baumrucker et al. (1994) verificaram que a adição de rhIGF-I em 

sucedâneo aumentou a ocorrência dos receptores tipo I quando comparado 

com colostro, indicando que o IGF-I na dieta possa regular o receptor na 

mucosa intestinal, mas quando compararam colostro com sucedâneo essa 

característica não foi observada.  
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 A expressão do gene do receptor no intestino está ligada à idade. No 

jejuno houve uma queda da abundância do RNAm do receptor tipo I entre o 

nascimento e o sétimo dia de vida (P<0,05), mas no íleo, essa diminuição pôde 

ser verificada no segundo dia (Tabela 7). A maior concentração de RNAm do 

receptor, sem diferença na expressão do RNAm do IGF-I no intestino durante o 

período perinatal, sugere que o intestino do animal está preparado para receber 

o IGF-I presente no colostro, indicando a presença de um sincronismo 

biológico. Endossando esta proposta, encontramos os resultados obtidos por 

Georgiev et al. (2003), que observaram que bezerros prematuros ao nascer já 

apresentam expressão do gene do receptor do IGF-I no tecido intestinal na 

mesma magnitude daqueles provenientes de gestações normais. 

A diminuição da expressão do receptor tipo I no intestino de bezerros 

abatidos com oito dias de vida comparada com aqueles abatidos logo após o 

nascimento foi também observada por Georgieva et al. (2003). Já, Georgiev et 

al. (2003) não observaram diferenças na expressão do RNAm do receptor tipo I 

nem no número de receptores na primeira semana de vida de bezerros.  

Em suínos, a presença de receptores também diminui com a idade. 

Leitões recém-nascidos apresentaram maior número de receptores no jejuno do 

que os animais desmamados, mas a afinidade do receptor em ligar-se ao IGF-I 

manteve-se a mesma (Morgan et al., 1996). Schober et al. (1990) também 

verificaram declínio na quantidade de receptores do nascimento até o quinto dia 

de vida, tendo aumentado aos 21 dias de idade, enquanto que a expressão do 

RNAm do receptor do IGF-I no intestino não apresentou diferenças com a idade 

dos leitões. Os autores sugeriram que a diferença nas respostas em relação ao 

número de receptores e a expressão do receptor estaria relacionada à técnica 

de hibridização e marcação radioativa do receptor na mucosa intestinal, a qual 

não contabilizava aqueles receptores já ligados às moléculas do IGF-I 

provenientes do colostro. 
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 Assim como para os autores Schober et al. (1990), Morgan et al. (1996) e 

Georgieva et al. (2003), a idade se constitui num fator determinante influindo na 

expressão do receptor do IGF-I no intestino. No presente estudo, a idade 

determinou a diminuição da expressão do receptor nos segmentos do intestino 

delgado avaliados. 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÕES 
 
  
 A ingestão de colostro, proveniente de vacas que receberam rbST pré-

parto, determinou alterações no estágio de maturação das células do jejuno de 

bezerros. 

 A utilização de rbST pré-parto determinou aumento da expressão do IGF-I 

no fígado de bezerros ao nascimento. 

 Ao nascimento, o intestino dos bezerros apresentou condição de resposta 

à presença do IGF-I proveniente do colostro. 

 Níveis mais elevados de IGF-I no colostro não alteraram a expressão do 

IGF-I e de seu receptor no jejuno e íleo.  
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