BIBLIOTECA
Faculdade
de CiênciasFarmacêuticas
Universidada
de SãoPaulo

JULIO ORLANDO TIRAPEGUI TOLEDO

EFEITO DA SOMATOMEDINA C NO CRESCIMENTO DO
MÚSCULO E DO OSSO. ESTUDO EM RATOS SUBMETIDOS A
GRAUS VARIÁVEIS DE ENERGIA E PROTEÍNA DA DIETA

Tese apresentada à
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
UDiversidade de São Paulo, para o
concurso de Livre-Docência junto ao
Departamento de Alimentos e
Nutrição Experimental

SÃO PAULO
1995

JLt'OJ{,

,

t:~

~.

.,"

~~~-

"

Dedico

esta tese

à minha família,
pelo carinho e apoio

- --1. IT ~--~1

~

AGRADECIMENTOS

Durante a elaboração deste trabalho houve a
colaboração de pessoas e Instituições a quem expressamos o
nosso agradecimento.Dentre estes, gostaríamosde destacar:

Ao Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da
Faculdade de Ciências Farmacêuticasda USP, na pessoa de seu
chefe, Prof.Dr. Jorge Mancini Filho, pelo apoio e estímulo.
A nossos colegas do laboratório de Nutrição, Profa.Dra. Célia
Colli,
Prof.Dr.
Fernando
Moreno
e
Profa.Dra.
Silvia
Cozzolino, pela amizade e solidariedade.
À

FAPESP,

CNPq

e

CAPES,

que

sempre

nos

tem

apoiado,

outorgando-nos Bolsas de Estudos, Auxílio à Pesquisa, Auxílio
à Viagens ao Exterior e continuam acreditando e prestigiando
nosso trabalho.
Ao Prof.Dr. Angelo Rafael Carpinelli e a Técnica Sandra
Marlene Santos Rocha, do Instituto de Ciências Biomédicas da
USP, pela colaboração na dosagem da insulina plasmática.

Aos funcionários

técnicos

e administrativos que nos tem

ajudado em nosso trabalho.

A nossos alunos de graduação e pós-graduação que, de forma
indireta e anônimamente,nos estimulam permanentementepara o
aperfeiçoamentode nossa missão.
A todos aqueles que, direta ou indiretamente contribuiram
para a realizaçãodeste trabalho.

I I

BrSl/OTECA
Faculdade de Ctências Farmacêuticas
Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1.3.3

........................................
Proteína
e Crescimento
............................
Justificativa
e Objetivo
..........................
Revisão
da Literatura
.............................
Conceitos
Históricos
..............................
Tipos de Somatomedinas
............................
Ação da Somatomedina
nos Tecidos
..................

1.3.4

Regulação

1

INTRODUÇAO

1.1

1.2
1.3

1.3.1
1.3.2

Hormonal

1
3
4
4
5
9

da

Soma tomedina

11

2

MATERIAL E MÉTODOS

20

2.1

Animais

20

2.2

Dietas

2.3

Procedimento

2.3.1

primeiro

Experimento

20

2 3 2 Segundo

Exper imento

21

de Experiência
Experimentais

. .

2.4

Coleta

2.5

20

Experimental

20

do Material

22

Métodos

Analíticos

22

2.5.1

Dosagem

de Proteínas

2.5.2

Determinação
nos

do Ácido

nos

Tecidos

22

2.5.3

Comprimento

2.5.4

Determinação

no Plasma

2.5.5

Determinação

da Concentração

2.5.6

Determinação

2.5.7

Análise

T

22

Ribonucléico

tecidos
da Tibia

da Somatomedina

LI T

e Nutricional

1

C nos
de Síntese

Estatística

22
23
e Atividade

Tecidos
Protéica

23
23

23

- - - -.

------------ - - --

-

-

.

3

RESULTADOS

3.1

Peso Corporal, Peso do Músculo Gastrocnêmio

..................

e Consumo de Ração

24

24

.

25

3.2

Crescimento da Tibia

3.3

Insulina e Somatomedina C Plasmática

25

3.4

parâmetros Analisados no Músculo

26

3.5

parâmetros Analisados na Cartilagem da

..............
Gastrocnêmio .....

.

Epífise da Tibia

1 T

- ---

4

DISCUSSÃO

5

CONCLUSÕES

6

RESUMO

7

REFER~NCIAS

T

27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

...

...........

53

.
BIBLIOGRÁFICAS

... .....................

55

56

-~-~-- - --

-

--

--------

--

- -- --~---------

1

BIBLIOTECA
FaculdadeüeCe,.ciasF~r
1

INTRODUÇÃO

1.1 Proteína

c::;utL.as

Universidade de São Paulo

e Crescimento

o

normal

desenvoivimento

caracterizado

por

um

anabolismo

do

intenso

indivíduo

e

de

é

suprimento

adequado de nutrientes que são dirigidos para os processos de
multiplicação celular, crescimento esquelético e material de
reserva (MILLWARD e cols., 1986, MILLWARD, 1989a, MILLWARD,
1989b, PHILLIPS e cols., 1990, THISSEN e cols.,
MILLWARD
e cols. , 1994) . As proteínas exercem
fundamental

neste

processo,

pois

o

1994,
papel

desenvolvimento

é

padronizado e regulado pela síntese de diferentes proteínas

de funções específicas

e cols., 1978).
Conforme
relatam estes autores, existem vários fatores que condicionam
o

crescimento

do

(WARTELOW

indivíduo

e,

entre

estes,

a

relação

proteína/calorias totais e a energia total desempenham papel
importante no aproveitamento da dieta e
crescimento corporal.

consequentemente, no

A
inibição
do
crescimento
corporal
como
consequência de um reduzido crescimento ósseo é observada em
crianças de países em desenvolvimento, sendo este fenômeno
frequentemente acompanhado por aIterações das relações

peso/altura e peso/idade (MARTORREL e cols., 1988, OCLOO,
1993).
A

desnutrição

protéico-calórica

e

enfermidades

infecciosas são os dois fatores ambientais mais importantes

que afetam o crescimentocorporal (GOLDEN, 1985).
As repercussões das carências nutricionais dependem
do momento do crescimento em que estas deficiências ocorrem,
pelo fato das necessidades do indivíduo e animais de
laboratório variarem de acordo com a idade. Além disso, a
duração e intensidade da restrição energética são fatores que
determinarão

se

as

alterações

serão

ou

não

permanentes

(TIRAPEGUI e DE ANGELIS, 1985a, ASWORTH e MILLWARD, 1986,
TIRAPEGUI e cols., 1993a, TIRAPEGUI, e cols., 1993b, KUSIN e
cols.,1993).
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o crescimento em alturaà desnutrição.
regiões
onde

Crianças
os alimentos

em fase
básicos

qualidade
protéica,
apresentam
o mesmo peso das crianças
que
de proteína
1985). Estes

é particularmente

de crescimento
que moram em
de maior consumo são de má

menor
ingerem

de origem
vegetal
estudos
demonstraram

do crescimento
é consequência
protéica.
Em outros
estudos

altura
corporal,
porém,
uma dieta
com alto teor

de boa qualidade
(GOLDEN,
que a redução
da velocidade

direta
foram

da deficiência
relatados
que,

alimentadas
com leite
desengordurado
normal,
porém,
uma deficiência
no peso
àquelas
Crianças

que ingeriram
mais energia
(FOMAN e
prematuras
alimentadas
com uma fórmula

protéico

(McINTOSH e cols.,

Trabalhos

de

vários

calóricocrianças

apresentaram
altura
corporal
em relação

leite
humano apresentaram
melhor crescimento
quando comparadas
com crianças
alimentadas
teor

sensível

cols.,
1977).
semelhante
ao

dos ossos
longos
com leite
de baixo

1977).
autores

têm

evidenciado

que

desnutrição
protéico-calórica,
em animais
jovens,
resultar
num retardo
do crescimento
e que a probabilidade
lesão
permanente
é tanto
maior
quanto
mais
agressão
(WINICK e NOBLE, 1966,
TIRAPEGUI
1985a,
1993b).

TIRAPEGUI

Há
muscular,

uma

e

DE ANGELIS,

relação

evidenciada

1985b,

entre

pelo

fato

o

pode
de

precoce
for
a
e DE ANGELIS,

TIRAPEGUI

crescimento

de que

a

e

cols.,

ósseo

o comprimento

e

do osso

é o determinante
primário
da massa muscular
corporal
em todas
as espécies.
Desta
forma,
no adul to,
quando
o crescimento
cessa,
o
crescimento

crescimento
do músculo

do músculo
é mínimo.
No entanto,
pode ser induzido
experimentalmente,

em resposta
ao exercício
isométrico
1980).
Nesse caso,
o crescimento
independente
de fatores
hormonais
sugerido

que o estiramento

ósseo,
ao qual o músculo
o crescimento
do músculo
destes

dois

tecidos.

que a única

ocasião

I
- T1

T

Esta

ou estiramento
(MILLWARD,
muscular
por estiramento
é
ou nutricionais.
Tem sido

muscular
está unido,
e determina
teoria

na qual

o

está

por

efeito

do crescimento

é um pré-requisito
para
o crescimento
coordenado
de acordo

o crescimento

com o fato

do músculo

pode

de
ser

- -- --
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3

acelerado é durante a recuperàção nutricional, após um quadro

de desnutrição (ASHWORTH e MILLWARD, 1986).

Neste caso, a

desnutrição provocaria uma perda muscular e a relação massa
muscular/comprimento do osso estaria diminuída e, com a
recuperação nutricional, o estímulo para o crescimento seria
aumentado até que a relação peso/altura fosse restabelecida
em níveis normais. Assim, o crescimento rápido do músculo
cessaria imediatamente.
Além dos fatores nutricionais, o crescimento normal
depende também, de uma regulação coordenada de fatores
hormonais. Estas evidências, acumuladas nos últimos anos,
sugerem que muitas das influências hormonais no crescimento
são reguladas pela família das somatomedinas.

1.2 Justificativa e Objetivo
o objetivo deste trabalho é determinar a influência
da energia e da proteína da dieta na regulação do crescimento
em altura.

Tem sido proposto que a energia e a proteína da
dieta são as determinantes primárias da concentração da
somatomedinaC durante o crescimentoe que, este hormônio é o
principal regulador do crescimento ósseo. Desta forma, a
proteína e a energia da dieta, através da influência dos
níveis da somatomedina C, terá um papel importante na
regulação coordenada do crescimentoósseo e muscular.
Com o resultado desta pesquisa teremos condições de
compreender melhor:
a) o papel da proteína e energia da dieta na regulação
do crescimento em altura:
b) o papel da somatomedina C na regulação do
crescimento coordenado do músculo e osso:
c) a regulação hormonal da síntese protéica e do crescimento
do músculo e osso ao nível celular.

I
T1

T
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1.3 Revisão

da Literatura

1.3.1 Conceitos Históricos
o mecanismo de ação dos hormônios relacionados com
o crescimento é muito complexo. Uma das principais áreas de
controvérsias consistia em determinar se o hormônio de
crescimento atuaria diretamente ao nível celular ou se agiria
de maneira indireta, estimulando a produção de um fator de
crescimento (SALMON e DAUGHDAY, 1957, VAN WYK e cols., 19784,
PELL e BATES, 1990, ROSS e BUCHANAN, 1990).

Em 1957, SALMON e DAUGHADAY estudaram o mecanismo
de ação do hormônio de crescimento na cartilagem de ratos,
pois o crescimento do esqueleto envolve a proliferação
celular deste tecido. Observaram também, em estudos
realizados em ratos hipofisectomizados,que a administração
do hormônio de crescimento causava um rápido aumento na
capacidade de captação de sulfato radioativo pela cartilagem
"in vivo". Inicialmente,a incorporaçãodo sulfato radioativo
na cartilagem foi usada como índice para medir o crescimento
deste tecido, contudo foi demonstrado que, este efeito não
ocorria
quando
células
da
cartilagem
de
ratos
hipofisectomizadoseram incubadas "in vitro" em conjunto com
o
hormônio de
crescimento. Nestas experiências, a
incorporaçãode sulfato radioativo ocorreu somente quando foi
adicionado ao cultivo de células da cartilagem,soro de ratos
normais ou hipofisectomizados que haviam sido tratados
previamente com o hormônio de crescimento. Estes autores
sugeriram que o hormônio de crescimento estimularia o
crescimento esquelético por meio de um fator de sulfatação
(SALMON e DAUGHADAY, 1957).
Em uma
RUNE

(1961),

série de estudos, os autores ALMOVIST e
ALMOVIST
e FALKHEDEN (1961), confirmaram a

presença do fator de sulfatação no soro de humanos e sua
dependência do hormônio de crescimento, pois era estável e
conservava a atividade após a ebulição. Como não era
permeável à membranas de diálises foi postulado como sendo de
grande tamanho. Este fator atuaria na cartilagem,estimulando

I
- - I r
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a proliferação celular

e sintese protéica, de proteoglicano,
de DNA e de RNA (SALMON e DUVALL, 1970).
Com base nestes
estudos,

foi

reconhecido

que

a

denominação

"fator

de

sulfatação" era muito restrita, pois foi comprovado que este
fator não atuava somente no tecido ósseo, mas também, em
vários outros tecidos.
Este fator foi parcialmente purificado e constatado
que possuia atividade semelhante à insulina, entretanto,
quando em contato com anticorpo anti-insulina, só uma pequena

parte

de sua atividade era suprimida (FROESCH

e

cols.,

1963).
Posteriormente foi comprovado que este fator era 20
vezes mais potente que a insulina em estimular a captação de
timidina marcada pelo DNA em fibroblasto (MORREL e FROESCH,
1973)

.

RINDERKNECHT e HUMBEL (1976) isolaram 2 peptideos
de plasma humano, sendo que um deles era de tipo básico e
continha 70 aminoácidos e o segundo, era ligeiramente ácid~
contendo 67 aminoácidos. Esses dois peptideos tinham 70% de
seus aminoácidos semelhantes e estrutura 50% similar com a
pró-insulina.
Da

semelhança

estrutural

e

funcional

destes

peptideos com a insulina originaram os nomes propostos de
insulin-like growth factor-I e II (IGF-I e IGF-II) para as
somatomedinas C e A, respectivamente.

1.3.2 Tipos de Somatomedinas
o fator de sulfatação foi denominado somatomedina

(DAUGHADAY e cols., 1972),

sendo descritos atualmente dois

tipos de somatomedinas que
estão relacionadas com o
crescimento somático: a somatomedina C ou IGF-I (Insulin-Like
Growth Factor-I) que, estimula principalmente a captação do
sulfato pela cartilagem e a somatomedina A ou IGF-2, que

I
fl

T

-
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-
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regula o crescimento durante a gestação (FROESCH
1985,

ZAPF

e

FROESCH,

1986,

GOLDSTEIN

e

e ZAPF,

cols.,

1987,

CLEMMONS, 1989, PHILIPS e cols., 1990).
Estruturalmente, as somatomedinas C e A possuem uma
cadeia

polipeptidica

com

pesos

moleculares

de

7,6

e

7,7

daltons, respectivamente, apresentando estruturas semelhantes
com a pró-insulina(RINDERKNECHT e HUMBEL, 1978, FROESCH e
ZAPF, 1985, PHILLIPS e cols., 1990) que equivalem a 43% para

somatomedina C e 41% para somatomedina A, com sequência de
aminoácidos entre elas de 65%.
Esta
estrutura
primária
semelhante
entre
somatomedinas e insulina permite interação entre seus
receptores nas células dos tecidos. A insulina pode unir-se
aos receptores de somatomedina em uma proporção de 1% e as
somatomedinas A e C, em proporção de 2%. Apesar desta
interação entre receptores, a somatomedina C não exerce
estimulo tão eficiente quanto a insulina sobre algumas

funçõesmetabólicasa nivel celular (FROESCH e ZAPF, 1985,
PHILLIPS

e cols., 1990, PABLO e cols., 1990).
Não há dúvida de que' o figado produz e secreta

somatomedinas

em

resposta

ao

hormônio

de

crescimento,

contudo, as mesmas, intervém por um mecanismo de "feed-back"
na liberação do hormônio de crescimento (PELL e BATES, 1990,
ROSS e BUCHANAN, 1990, SILVA e TIRAPEGUI, 1994).
A

do

liberação

de

hormônio

crescimento

é

determinada
por
um
equilibrio
dinâmico
de
peptideos
hipotalâmicos com estimulos inibitórios e estimulantes, que
são a somatostatina e o hormônio de liberação do hormônio de

crescimento (GHRH - growth hormone

-

releasing hormone),

respectivamente. A somatomedina desempenha importante papel
no mecanismo de regulação deste processo. Em concentrações

altas a somatomedina
crescimento

em

dois

C

suprime a secreção do hormônio de

niveis:

no

hipotálamo,

estimula

a

liberação da somatostatina, que inibe a secreção do hormônio

TT
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de crescimento e na hipófise, inibe a síntese do hormônio de
crescimento em resposta ao hormônio de liberação do hormônio
de crescimento (GHRH).
}

Tem sido demonstrado em ratos, que a somatomedina C
diminui após a hepatectomia parcial (UTHNE e UTHNE, 1972),
voltando aos níveis normais com a regeneração hepática.

Trabalhos de vários autores (SCHWANDER e cols.,
1983, ZAPF e FROESCH, 1986, PHILLIPS e cols., 1990) sugerem
que a somatomedina é sintetizada no fígado. D'ERCOLE e cols.
(1984) detectaram somatomedina C de vários tecidos, após a
administração
do
hormônio
de
crescimento
em
ratos
hipofisectomizados. A somatomedina C foi determinada em rins,
fígado, pulmões, coração e testículos, o que reforça o
conceito de que o hormônio pode atuar por meio de um
mecanismo parácrino e autócrino, sendo produzido em múltiplos
sítios e atuando próximo a estes.
Alguns

autores

sugerem

que

as

somatomedinas

de

origem hepática e liberadas na circulação são responsáveis
pelas ações endócrinas destes hormônios. A síntese e a
liberação da somatomedina C por outros tecidos extrahepáticos
estão relacionadas com os efeitos parácrinos e autócrinos da
somatomedina C (SCHLECHTER e cols., 1986, PHILLIPS e cols.,
1990, DAUGHADAY, 1990, CLEMMONS e UNDERWOOD, 1991). Efeitos
parácrinos e autócrinos das somatomedinas, especialmente da
somatomedina A ou IGF-II foram, encontrados recentemente, em

células tumorais de diferentes tecidos (DAUGHADAY,

1990).

Estas células tumorais contêm receptores para somatomedina C
e a atividade mitogénica delas estão aumentadas quando a
somatomedina C é agregada ao meio de cultura. Assim, por
exemplo,

certos

tumores

produzem

somatomedina

A

em

quantidades elevadas que suprime a secreção do hormônio de
crescimento e da somatomedina C induzindo, consequentemente,
. a hipoglicemia.

---
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A
somatomedina C
parece ser
a
principal
somatomedina presente em humanos e ratos em crescimento. Sua
vida média pode ser medida em horas e se encontra no sangue,
formando complexos com proteínas transportadoras ou IGFbinding proteins (IGF-BP) (ZAPF e FROESCH, 1986, BAXTER e
MARTIN, 1989, RUTANEN e PEKONEN, 1990, THISSEN e cols.,
1994).
A informação científica em relação as proteínas
transportadoras de somatomedina C ou IGF-BPs está aumentando
rapidamente.

Atualmente

são

descritas

6

transportadoras diferentes (SARA e HALL, 1990,

proteínas

RUTANEN e

PEKONEN, 1990, THISSEN e cols.,.1994), no entanto, somente em
3 foram caracterizadas

suas propriedades e determinada

sua

sequência em aminoácidos e dado a denominação de IGF-BP-l, 2
e 3. Em relação as outras 3, denominadas como, IGF-BP-4, 5 e
6, suas ações ainda não estão esclarecidas. Entre todas as
IGF-BPs descritas existem duas principais no soro de humanos:
uma com peso molecular de 150 KDa, dependente do hormônio de
crescimento e predomina no soro de adultos e, a outra, com
peso molecular de 30-40 KDa, não é dependente do hormônio de
crescimento e predomina em plasma de feto (PHILLIPS e cols.,
1990, CLEMMONS e UNDERWOOD, 1991). A proteína transportadora
de

maior

peso

molecular

foi

denominada

IGF-BP-3

e

sua

concentração plasmática é relativamente constante durante o
dia variando

com

a

idade, gestação,

estado

nutricional

e

somatomedina C (DAVENPORT e cols., 1990, RUTANEN e PEKONEN,
1990, SARA e HALL, 1990, CLEMMONS e cols., 1990, MARTIN e
BAXTER,

1990).

A

IGF-BP-3

transporta

mais

de

90%

da

somatomedina C plasmática e se tem verificado que não cruza o
endotélio capilar (BAXTER, 1991). Sua vida média é de 3-6
horas em ratas (ZAPF e cols., 1986) e de 12-15 horas em
humanos (GULER e cols., 1989). A proteína transportadora de
menor
peso
molecular
ou
IGF-BP-l
apresenta
maiores
concentrações plasmáticas durante o dia e menores na noite e,
além disso, pode cruzar o endotélio capilar. A concentração
plasmática da IGF-BP-1 diminue com a ingestão de nutrientes,

I I
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especialmente, glicose e com o aumento da concentração
e cols., 1990, SNYDER e
plasmática de insulina (CONOVER
CLEMMONS,

1991).

outros autores (DE MELLOW e BAXTER, 1988, HOLLY e
WASS, 1989) comprovaram que a concentração plasmática de IGFBP-1 é inversamente proporcional a concentração do hormônio
de crescimento, apresentando valores maiores na deficiência
do hormônio de crescimento e valores menores na acromegalia.
Em

geral

a

restrição

alimentar

diminue

a

concentração

plasmática da IGF-BP-3 e aumenta as concentrações do IGF-BP-1
e IGF-BP-2.
A função fisiológica das BPs ainda não está
completamente clara. Uma das funções que lhes têm sido
atribuidas é a de proteger a somatomedina da degradação e
prolongar sua vida média, restringindo o acesso aos sitios de
degradação (HOLLY e WASS, 1989, RUTANEN e PEKONEN, 1990, SARA
e HALL, 1990, CLEMMONS e UNDERWOOD, 1991).

1.3.3 Ação da Somatomedina nos Tecidos
Não há dúvida quanto aos efeitos da somatomedina C
na regulação do crescimento esquelético, contudo, a ação
deste hormônio em outros tecidos não está totalmente
evidenciada. Em muitos aspectos, os efeitos da somatomedina C
são semelhantes aos da insulina (FROESCH e ZAPF, 1985). No
músculo,

a. somatomedina

C

estimula

o

transporte

de

aminoácidos e glicose, assim como a sintese de glicogênio e
proteina (ZAPF e FROESCH, 1986, TIRAPEGUI e cols., 1990,
PHILLIPS

e cols.,

1990, DIMIATRIS

e cols.,

1992, TIRAPEGUI

e

cols., 1993c). No tecido adiposo, estimula o transporte e
facilita a oxidação de glicose e a sintese de lipideos
(PHILLIPS
e cols., 1990). Em cultivo de tecidos, a
somatomedina C estimula a multiplicação celular (CANALIS e
cols.,

1988, MAOR e cols.,

insulina

r T

1993).

A semelhança estrutural entre Somatomedina C e
poderia ser o provável fundamento de suas

~-=~-
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propriedades biológicas anabólicas. Os efeitos metabólicos
são regulados pela interação com os receptores especificos da
somatomedina (SALMON e DAUGHADAY, 1957, FROESCH e ZAPF, 1985,
ZAPF e FROESCH, 1986, CLEMMONS, 1989, PABLO e cols., 1990).

A ação da somatomedina C na cartilagem é
antagonizada pelos denominados inibidores de somatomedina.
Estes fatores se encontram em soro de ratos em jejum,
diabéticos, hipofisectomizados ou em soro de humanos

desnutridos(PHILLIPSe cols., 1989, UNTERMAN e PHILLIPS,
1985, VASSILOPOULOU-SELLINe cols., 1988) e são sintetizados
pelo figado. Foi demonstrado que estes inibidores são
peptideos de peso molecular de 20.000 a 30.000 que inibem as
ações da somatomedina C e da insulina em células de
cartilagem,de tecido adiposo e muscular. Essa interação,que
parece ser do tipo não competitivo, ainda não está
completamente clara em relação a seu papel fisiológico.
Possivelmente estaria comprometida em algum mecanismo
adicional, desconhecido, que limitaria o
crescimento
esquelético, conservando os nutrientes para funções mais
prioritárias em condições de deficiência nutricional e
hormonal (VASSILOPOULOU-SELLINe cols., 1988).

jejum e

Existem evidências em modelos experimentais de
recuperados, de que os inibidores de somatomedina

respondem mais rapidamente que a somatomedina C'a alterações

nutricionais (GOLDSTEIN

e PHILLIPS, 1989).

Ratos em jejum

apresentaram um aumento rápido na concentração de inibidores
da somatomedina. Consequentemente, os valores de somatomedina
C diminuiram gradualmente. Essas alterações nas concentrações
em resposta a fatores nutricionais refletem uma liberação
alternada

destes

compostos

pelo figado.

PHILLIPS e cols. (1989)

levanta a hipótese que a

IGF-BP-1 poderia ser a inibidora da somatomedina C, pelo fato
da concentração plasmática da IGF-BP-1 estar aumentada no
jejum e na diabete de forma similar ao inibidor de
somatomedina C. No entanto é pouco provável que o IGF-BP-1 e
o inibidor sejam o mesmo composto.

LI r

T
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o inibidornão

se

sua
ação
é independente
(THISSEN e cols.,
1994).
inibidor
mas sim,
outras

a somatomedina C marcada e

da presença
de
Estas
observações

Regulação

verificado

Hormonal

somatomedina

e Hutricional

desses

que

inibidores,

fatores

alguns

hormonais

C. Sendo assim,

queda,

também

em ratos

1985, TAYLOR e

cols.,

de

parece

ser

atividade

de

crescimento
observados
estreptozotocina.

após

valores

similares

(PHILLIPS e cols.,

à presença

seguida

alcançando

circulantes

1990).
de

Esta

inibidores

a diminuição

da

de uma diminuição

do

valores

dois
dias
de
Estes
estudos
sugerem

de nutrientes

ácidos
graxos),
ati vidade
de

um dia,

também que

C foi

cartilagem,

comprovado

GAGLIARD e cols.,

Observou-se

C.

da

em ratos
induz
uma
de somatomedina
C sofre

em parte,

somatomedina
da

quantidade

1987,

têm

a ação

tem sido

hipofisectomizados

devida,

somatomedina

após

C

autores

controlam

por exemplo,

alcançando,

observados

queda

somatomedina
C,
e apresentando

da Somatomedina

que a administração
de estreptozotocina
deficiência
de insulina
e a atividade
uma rápida

C
o

também.

Além

aos

somatomedina
sugerem
que

não é um antagonista
especifico
para
um inibidor
do crescimento
em geral

propriedades,

1.3.4

une

similares

aos

administração
de
que, apesar
da grande

(glicose,

a falta
de insulina
provoca
somatomedina
C, refletindo

aminoácidos
uma diminuição
na diminuição

e
da
da

incorporação
de
sulfato
na
cartilagem
e
detenção
do
crescimento.
A administração
posterior
de insulina
diminuiu
a
atividade
dos inibidores
de somatomedina
e o crescimento
dos
animais

foi

restabelecido
Com relação

(1993)
reduzidos

aos

entre
da

sugerindo

da tiróide,
uma

o hipotiroidismo

somatomedina

Comprovou-se
em ratos
eleva
a concentração

normais,

hormônios

em carneiros,

comprovaram

significativa

(TAYLOR e cOls., 1987).

C

dos

que este hormônio

correlação

aI tamente

animais

e os niveis

plasmática

em jejum
que
de somatomedina

GATE e cols.

encontrados.

a administração
C plasmática
participa

na

de T3
a niveis
regulação
\"
1I
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1
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da somatomedina C durante a restrição completa de nutrientes
(IKEDA

e cols., 1990). Em relação aos hormônios sexuais,

vários

autores

sugerem

que

a

castração

está

associada

a

diminuição da somatomedina C plasmática e a menor retenção de
nitrogênio (PHILLIPS e cols., 1990, TAYLOR e cols., 1991).

UNTERMAN e PHILLIPS (1985) demonstraram que, a
administração de glicocorticóides em ratos, aumentou a
concentração de inibidores da somatomedinaC circulante, com
a consequente redução do crescimentodos animais.
Em
relação
aos
efeitos
inibitórios dos
glicocorticóidesna cartilagem da epífise da tibia há pouca
discordância, contudo, na literatura científica, existem
divergências em relação ao mecanismo de ação. segundo alguns
autores (VASSILOPOULOU-SELLINe cols., 1988, GOLDSTEIN e
PHILLIPS, 1989) a presença de inibidores da somatomedina C
no soro seria a causa dos efeitos inibitórios observados no
crescimento
de
animais
em
jejum,
diabéticos,
hipofisectomizadosou tratados com glicocorticóides.
VASSILOPOULOU-SELLIN e cols. (1988) observaram que
a inibição da incorporação de sulfato em proteoglicano, de
leucina marcada na proteína e de uridina marcada no RNA, se
traduzia em uma diminuição no crescimento da cartilagem.
TlRAPEGUI e cols. (1987b) verificaram que ratos tratados com
corticosterona apresentavam os menores valores de atividade
de somatomedina C na cartilagem e os menores valores
plasmáticos de somatomedina C em relação ao grupo controle.
Esta diminuição foi correlacionada no tecido ósseo com os
valores de síntese protéica, conteúdos de RNA e a atividade
de RNA que constitui a fase de tradução no mecanismo de
síntese protéica.
Recentemente CONOVER e cols. (1993) observaram que
a infusão de cortisol em humanos com hipoinsulinemia, como em
situações de jejum ou diabete aumentava significativamente a
concentração plasmática da IGF-BP-1. O significado funcional

T1

T
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FaCUIOaati de C.el.cias

Universidade
de São Paulo
deste

fato é pouco

claro,

entretanto,

é necessário

salientar

que a IGF-BP-1 inibe a ação da somatomedina C em vários
sistemas "in vitro".(LIUe cols., 1991).
..
A ingestão de caloria e de proteína em quantidades
adequadas constitue fator de grande. importância na regulação
dos níveis de somatomedina C plasmática e, consequentemente,
no crescimento muscular e do tecido ósseo em animais e

humanos em desenvolvimento.A proteína da dieta é necessária
tanto para a manutenção da atividade da somatomedina C como
para estimular o crescimento da cartilagem (UNDERWOOD e
cols., 1986, YAHYA e cols., 1987, YAHYA e cols., 1988, YAHYA
e cols., 1989, FLIESEN e cols., 1989, YAHYA e cols., 1990,
PELL e BATES, 1992, THISSEN e cols., 1994). Estes autores
demonstraram que dietas com 12% a 15% de proteína apresentam
os maiores valores de somatomedina C plasmática em humanos e
animais de laboratórios. No entanto, TlRAPEGUI
e BALDI.
(1993) não encontraram diferenças significativas nos níveis
de somatomedina C plasmática em ratos alimentados com caseína

7 5% em relação ao grupo caseína 20% (controle). Segundo
,

estes autores houve uma hiperfagia nos ratos alimentados com
caseína 7,5% e o consumo total de ração foi maior que o grupo
controle. O mecanismo deste processo ainda não está
esclarecido.

Quanto ao excesso de proteína na dieta, existem
poucas
informações na
literatura, relacionando as
concentrações plasmáticas de somatomedina C e dietas
hiperprotéicas.Segundo as últimas recomendaçõesnutricionais
para ratos, o teor protéico ideal para o crescimentoé 17% de
proteína (REEVES e cols.,1993). Dados de outros autores
(EDOZIEN e SWITZER, 1978) comprovaram que ratos alimentados
com graus variáveis de proteína acima de 20%, na dieta,
diminuiram o crescimento dos animais. As explicações para
este fato são desconhecidas, porém, sem dúvida, fatores
neurológicose endócrinosestão envolvidosneste processo.
Outros
verificaram

-r T

T

que

estudos
(CLEMMONS
a suplementação ou

-

e
a

cols. ,

1985a)

recuperação
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aminoácidos essenciais aumenta
significativamente a
concentração plasmática de somatomedina C em modelos
experimentaisem jejum e recuperados.
Os autores CREE e SCHALCH

demonstraram em

(1985)

ratos, que a deficiência de lisina compromete a utilização de
proteínas para fins anabólicos, originando uma queda na
velocidade de crescimento e diminuição dos níveis plasmáticos

C.

de somatomedina
SCHALCH

e

restrição
dieta.

CREE

Resultados semelhantes foram obtidos por

em ratos em crescimento submetidos a

(1985)

calórica

CARDOSO

moderada

e

e

deficiência

de

lipídeos

TlRAPEGUI (1992), TlRAPEGUI

na

e CARDOSO

(1993), estudaram em ratos em crescimento, submetidos a dieta
do

Estado de

São Paulo, com restrição

de

50%, os níveis

plasmáticos de somatomedina C e a síntese de proteoglicano na
cartilagem da' epífise da tibia. Apesar de serem encontradas

diferenças significativas na síntese de proteoglicano, o
mesmo não ocorreu quanto a concentração plasmática de
somatomedina C. Possivelmente a deficiência de zinco
comprovada na

dieta

diminuição da

concentração da

crescimento ósseo,

experimental foi

responsável pela

somatomedina C

observadas nos

ratos

com

e

menor

restrição

calórica.

cols. (1987)
demonstraram que a redução
moderada na ingesta de carboidratose calorias em ratos está
YANG e

.

associada a uma diminuição significativa da concentração de
somatomedina C no plasma. Também foi observado por estes
autores, uma correlação significativa entre os níveis

plasmáticos de somatomedina C

e o

retardo do crescimento dos

animais, avaliados pelo menor peso e tamanho corporal.

Em
autores

(COSSACK,

1991, FLYVBJERG

J11

relação aos

T

1986,

e cols.,

-

-

minerais, trabalhos de

BOLZE

e cols.,

1987,

1991) demonstraram

DORUP

vários

e cols.,

em animais,

que

a

n
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deficiência de zinco, potássio e magnésio na dieta provoca
uma diminuição da concentraçãoplasmática de somatomedinaC,
do crescimentoósseo e do peso corporal.
CARA e cols. (1987)estudaramem adolescentesque

os níveis plasmáticos de somatomedina C e a velocidade de
crescimento em altura correlacionam-se somente no começo
deste período até que cesse o crescimento da epífise, que
ocorre sob a ação dos hormônios sexuais. É provável que a
elevada concentração de somatomedina C nesta fas~ reflita a
elevada estimulaçãodo crescimentoósseo cortical, muscular e
do tecido adiposo que continua após a diminuição da
velocidade do crescimento linear. Em adolescentes com
anorexia nervosa,foi comprovadoque a concentraçãoplasmática
de somatomedina C estava reduzida e a perda de peso desses
pacientes estava correlacionadanegativamente com os níveis
plasmáticosda somatomedinaC (COUNTS e cols., 1992).
Em
somatomedina

crianças
C

desnutridas,

plasmática

é

a

menor

concentração
e

de

inversamente

proporcional à concentração do hormônio do crescimento (SMITH

e cols., 1981).
Com relação a desnutrição em humanos, SOLlMAN e
cols. (1986) estudaram as concentraçõesde insulina, hormônio
de crescimento, somatomedina C, cortisol e albumina antes e
após a recuperação nutricional de crianças desnutridas e
crianças normais, porém, com baixo peso em relação à idade.
Em crianças desnutridas, as concentrações de somatomedina C
estavam reduzidas e o hormônio de crescimento e cortisol
aumentados. Após a recuperação nutricional, estes valores
retornaram aos níveis normais. Estes resultados sugerem que a
concentração elevada do hormônio de crescimento na presença
de baixa concentração de somatomedina C é um mecanismo de
adaptação, cuja finalidade é entregar ácidos graxos
provenientes do tecido adiposo, dado que a diminuição das
concentrações de somatomedina C e insulina inibem a
lipogênesis. Este processo é responsável pelo aporte de
ácidos graxos que serão utilizados pelo cérebro e tecidos

11 1
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periféricos. O intenso catabolismo de proteínas musculares em
crianças desnutridas (devido ao aumento da concentração de
cortisol) é responsável pela entrega adequada de aminoácidos
para o fígado. Estes aminoácidos irão para a neoglicogênese e
':;'\

síntese protéica hepática, evitando, assim, o aparecimento da
hipoglicemia e hipoalbuminemia em crianças com desnutrição
protéico-calórica.
Apesar de sabermos que a somatomedina C estimula o
crescimento da cartilagem, pouco se sabe sobre o mecanismo de
ação "in vivo". Alguns autores têm estudado a ação da
somatomedina C na síntese protéica no músculo e tecido ósseo
contudo, os resultados obtidos não são conclusivos (SALMON e

~"

DUVALL, 1970, ZAPF e FROESCH, 1986).
Estes estudos sugerem
que a somatomedina C atuaria em ambos tecidos, de maneira
similar à insulina. Devido à semelhança dos receptores da
somatomedina C e da insulina, a ação da somatomedina C no
músculo" in vitro" poderia sugerir uma ação via receptor de
insulina (FROESCH e ZAPF, 1985, PHILLIPS e cols., 1990,
CLEMMONS e UNDERWOOD, 1991). No entanto, isto é pouco
provável, porque não explicaria a dificuldade de induzir
crescimento muscular depois da detenção do crescimento ósseo
em adolescentes.
Em relação ao mecanismo de ação "in vivo", BATES e
cols. (1987) em um estudo com ratos previamente tratados com
estreptozotocina por três dias e posteriormente/tratados com
insulina não obtiveram correlação entre síntese protéica na
cartilagem e insulina. Esses estudos sugerem que a síntese
protéica na cartilagem não é controlada pela insulina e sim
pela somatomedina C.
TlRAPEGUI e cols. (1993a) em um estudo realizado em
,-,

ratos submetidos a dieta hipoprotéica observaram que a
síntese protéica na cartilagem da epífise da tibia estava
positivamente
correlacionada
com
a
concentração
de
somatomedina C e incorporação de sulfato em proteoglicano. Os
menores valores da síntese protéica, atividade e conteúdo de
RNA foram observados nos ratos submetidos à dieta de caseina
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0,5%.

YAHYA e cols. (1988), YAHYA e cols. (1990) também

observaram diminuição da síntese protéica, atividade e
conteúdo de RNA na cartilagem da epífise da tibia. Segundo
estes autores, as análises da correlação parcial das
diferentes variáveis estudadas, sugerem que a somatomedina C
óssea regula, especificamente, os mecanismos da síntese de
proteína e proteoglicano da cartilagem. No músculo, por outro
lado, a síntese protéica seria regulada principalmente pela
ação da insulina.

Estes resultados

estão de acordo com os dados

apresentados por MARTINEZ e cols. (1993). Estes autores
também observaram em ratos, uma correlação positiva nos
valores de síntese protéica obtidos no tecido ósseo e a
concentração plasmática de somatomedinaC. Os menores
valores obtidos foram nos ratos alimentados com proteína de
origem vegetal com teores de 13%, quando comparados com o
grupo
controle,
caseína.
Possivelmente,
fatores
antinutricionaispresentes nos legumes utilizados, foram os
responsáveis pelo menor aproveitamentoda proteína de origem
vegetal e consequentemente,do menor crescimento do tecido
ósseo dos animais.
Recentemente,

THIESSEN

e

UNDERWOOD

(1992)

verificaram em ratos alimentados com caseína 5% uma redução
de 54% na concentração plasmática da somatomedina C. No
fígado, o m-RNA estava diminuído em 35% em relação ao grupo
controle e a quantidade de polissomas apresentou uma
diminuição de 30%, valor similar aos observados com o m-RNA.
Os resultados destes autores sugerem que dietas hipoprotéicas
diminuem a eficiência da transcrição no mecanismo da síntese
protéica no fígado. Outros autores constataram este mesmo
fenômeno em ratos submetidos à restrição energética (STRAUSS
e TAKEMOTO, 1990). A realimentação destes animais aumentou a
concentração de m-RNA a níveis normais. Estes estudos sugerem
que tanto a proteína como a energia da dieta controlam a
síntese de somatomedina C a nível de m-RNA.
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CLEMMONS e UNDERWOOD (1991) analisaram a nível
celular a ação da somatomedinaC, hormônio de crescimento e
IGF-BP em situações de deficiência alimentar; as principais
conclusões foram:
1) Durante o jejum, os receptores de hormônio de crescimento
estavam

diminuídos

e

a

ação

deste

hormônio

estava

prejudicada;

2) na "restriçãoprotéica",os receptores do hormônio de
crescimento não estavam diminuídos, porém, havia uma
deste
hormônio,
resistência pós-receptor à
ação
diminuindo a síntese de somatomedina e do m-RNA a nível
celular;

3) a restrição alimentar também diminuiu a síntese de IGF-I e

de IGF-BP-3, principal proteína transportadora de
a
somatomedina C
e,
consequentemente, diminuiu
concentração
plasmática deste hormônio e,
4)

a "restrição protéica" causou resistência em
tecidos aos efeitos anabólicosda somatomedinaC.

alguns

Uma variedade de métodos têm sido propostos
(GIBSON, 1990, YOUNG e cols., 1990) para avaliar a resposta
de
pacientes
desnutridos submetidos à
recuperação
nutricional. Estes métodos incluem medidas antropométricas,
balanço nitrogenado e parâmetros plasmáticos.
Estudos

têm

assinalados

que

a

concentração

de

somatomedina C representa um parâmetro bastante sensível na
detecção da deficiência protéico-calórica em ratos (UNTERMAN
e cols., 1985), pacientes hospitalizados (CLEMMONS e cols.,
1985, DONAHUE e PHILLIPS, 1989, JACOB e cols., 1990, CAUFRIEZ
e cols., 1991) e crianças (LOPEZ-JARAMILLO e cols., 1992) e
que, seus valores se correlacionam significativamente com os
obtidos em determinações de balanço nitrogenado. Assim, por

exemplo, estes valores de somatomedinaC aumentam rapidamente
com a recuperação em humanos desnutridos. Este aumento é
maior

I -.

em

relação aos

observados com

outros parâmetros

,~
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bioquímicos
albumina,

usados

correntemente

transferrina

retinol),

(GIBSON,

e

por

proteínas

outros

autores

(Ex:

transportadores

de

i990).
-

Recentemente, CLEMMONS e UNDERWOOD (1994) relataram
uma

série

de

resultados,

apresentados

por

vários

autores

sobre o uso da somatomedina C junto com o hormônio de
crescimento, em várias doenças em estudos" in vivolt, em
humanos.

Os

resultados

iniciais

apresentados

referem-se

a

estados catabólicos, hiperglicemia, nanismo nutricional por
insensibilidade à ação do hormônio de crescimento e doenças
renais. Se dúvida, alguns resultados são bastante promissores
e ainda estão em fase de experimentação, não sendo portanto,
conclusivos. Certamente, num futuro próximo, com as novas
pesquisas se abre a possibilidade do uso da somatomedina C no
tratamento clínico destas doenças.
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2

MATERIAL E MÉTODOS

2.1

Animais

de Experiência

Foram utilizados

ratos

albinos

com peso

médio

de

90-95 g. no experimento
de restrição
energética
e ratos
recém
desmamados
no experimento
com diferentes
teores
de proteinas.
Os mesmos foram
alojados
em gaiolas
individuais
de aço
inoxidável
no biotério,
sob temperatura
constante
de 23-250C
e com ciclo
de 12 horas luz
12 horas
escuro.
Os animais

-

foram pesados e alimentados diariamente entre 8 e 10 horas e
a água foi fornecida "ad libitum".

2.2 Dietas Experimentais
Nos

dois

experimentos

realizados

utilizaram-se

6

experimentais com teores de caseina de 5%, 12%, 16%,
dietas
24%, 26% e 48% respectivamente. Na Tabela I são apresentados
s6 algumas destas dietas. As dietas foram elaboradas de
acordo com as normas do Committee on Laboratory Animal Diets
com teores cal6ricos de cerca de 386 kcal/100 g.

2.3

Procedimento

Experimental

Foram realizados 2 experimentos
primeiro,
os ratos
foram
submetidos
restrição
energética e no segundo,
caseina da dieta.

a
à

neste

trabalho

graus
diferentes

variáveis

i

no
de

teores de

2.3.1 primeiro Experimento: Restrição Cal6rica
O experimento

consistiu
de 5 grupos experimentais
em cada grupo pesando entre 90-95 g., alimentados

com 8 ratos
"ad libitum"

(Grupos

1

e

2)

ou

mantidos

em

restrição

cal6rica, sendo sacrificados em diferentes dias.
O grupo
do experimento

1 foi sacrificado no dia

e constituiu,

o grupo

O (zero), inicio

controle neste dia. Os

'--I

21

quatro grupos restantes (grupos 2, 3,
sacrificados no dia 8, fim do experimento.

4

e

5)

foram

o grupo 2 foi alimentado com dieta de caseína 12%,
constituindo o grupo controle no dia 8.

25,

50

Os grupos 3, 4 e 5 sofreram restrição calórica de
e 75%, respectivamente, em relação ao grupo 2

(controle, alimentado "ad libitum") e o teor protéico da
dieta consumida em cada grupo foi mantido a 12%. Assim, por
exemplo, no grupo onde a restrição alimentar foi de 50% do
grupo controle, duplicou-se o teor de caseína da dieta (24%)
mantendo-se constante a percentagem de proteína consumida em
cada grupo em restrição calórica.
Os animais
restrição),
ingeriram
protéicos

4
16,

dos grupos

(50%
12,

de
8

e

2 ("ad libitum"),

restrição)
4

g.

de

e

5

dieta

(75%
por

de
dia

3

(25% de

restrição)
com teores

de 12, 16, 24 e 48%, respectivamente.

Todos os animais foram injetados por via
intraperitoneal com solução de 0,4 uci de 35s-sulfato de
sódio por grama de peso corporal, necessário para a
determinação da atividade da somatomedinaC por bioensaio, 1
hora antes do sacrifíciodos animais.

2.3.2 Segundo Experimento: Efeito da Deficiência e Suplementação Protéica em Ratos em Crescimento
O experimento consistiu de 3 grupos experimentais
com 8 ratos recém desmamados em cada grupo com peso médio de
40-45

g., alimentados "ad libitum" com dietas de caseína 5,

12 e 26%, respectivamente, por um período de 3 semanas. O
grupo 2, alimentado com caseina 12% foi considerado o grupo
controle.

A semelhança com o primeiro experimento, em
restrição energética, se deu pelo fato de que todos os
animais foram injetados com solução de 0,4 uci de 35s-sulfato

'-
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de sódio por grama de peso corporal!,para a determinação da
atividade da somatomedina C, por bioensaio, 1 hora antes do
sacrifício.

2.4 Coleta

do Material

Todos os animais foram sacrificados entre 8 e 11
horas. O sangue foi coletado após a decapitação e o plasma
foi conservado a
-200C para posterior determinação
bioquímica. O músculo gastrocnêmio e a tibia de ambas as
pernas foram dissecados, pesados e guardados em nitrogênio
líquido para posterior determinaçãobioquímica.

2.5 Métodos

Analíticos

2.5.1 Dosagem de Proteínas nos Tecidos

Foram realizadas determinações da proteína no
músculo e na cartilagem pelo método de Folin, de acordo com
LOWRY e cols. (1951) utilizando-se como padrão, albumina
bovina.

2.5.2 Determinação do Ácido Ribonucléico nos Tecidos
A dosagem do ácido ribonucléico em homogeneizado de
músculo e cartilagem foi realizada pelo método preconizado
por MUNRO e FLECK (1966). A concentração do RNA foi calculada
usando a relação de um grau de extinção a 260 nm que
corresponde a 32 ug de ácido ribonucléico por mililitro de
solução analisada.

2.5.3 Comprimento da Tibia

O

crescimento da

tibia

foi

determinado por
paquímetroNorma e o resultado expressadoem milímetro.

,-'-
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2.5.4 Determinação no Plasma
A

concentração

de

insulina

plasmática

foi

determinada por radioimunoensaio, segundo método descrito por
HERBERT

e cols.

e a concentração da somatomedina C

(1965)

plasmática, determinada por radioimunoensaio, segundo método
de DAUGHADAY

e cols. (1982).

2.5.5 Determinação da Concentração e Atividade da Somatomedina C nos Tecidos

A co.ncentraçãoda somatomedina C no músculo e na
cartilagem foi determinada após extração com solução de
etanol e ácido clorídrico e posteriormente, medida por
radioimunoensaio

A

(DAUGHADAY

atividade

da

e cols.,

1982).

somatomedina

C

ou

síntese de

proteoglicano foi determinada pelo método descrito por
SPENCER e TAYLOR (1978). O método consiste em determinar a
incorporação de sulfato radioativo nas células do músculo
gastrocnêmio e na cartilagem da epífise da tibia. Esta
incorporaçãoé estimuladapela somatomedinaC.

2.5.6 Determinação de Síntese Protéica

A síntese protéica no músculo e osso foi
determinadapela técnica descrita por GARLICK e cols. (1980).
Os animais foram injetados intraperitonealmentecom L-[4 3H]
fenilalanina e
sacrificados 15 minutos depois por
decapitação.

2.5.7 Análise Estatística
Os valores dos diversos parâmetros estudados foram
submetidos à análise de variança e posteriormente pelo teste
de DUNCAN. O nível de rejeição da hipótese de nulidade
adotada foi de 5% (SNEDECOR e COCHRAN, 1974).

~'

'--

~

~--

24

3

3.1

RESULTADOS

Peso Corporal,
Ração
Nas

corporal
utilizados

Peso

Tabelas

11 e XII

Gastrocnêmio

são

mencionadas

os

pode-se

dos

animais

dos

que

grupos

peso

obtidos

resultados

verificar

e Consumo de

apresentados,

e peso do músculo
gastrocnêmio
nos dois experimentos.
Analisando

obtido

do Músculo

das
o maior

alimentados

dos

médio
animais

Tabelas
peso

"ad

acima

corporal

libitum"

foi
(grupo

2),
no experimento
1 e dos
ratos
dos
grupos
normo
e
hiperprotéico
(grupos
2 e 3), no experimento
2. Os menores
valores
foram observados
no grupo 5 do experimento
1, em que
os
animais
correspondente
segundo

foram
submetidos
a
a 75% da ingestão

experimento,

apresentaram

o

os

menor

peso

significativas
no peso
quando comparados
entre
Com relação

ratos

corporal.

peso

restrição
alimentar
grupo
controle.
No

alimentados

corporal
si.
ao

uma
do

dos

do

com caseina

Não
ratos

músculo

houve
dos

5%,

diferenças

grupos

2 e 3

gastrocnêmio,

os

resultados

foram semelhantesaos observadosno peso corporal.
No experimento
1, o menor valor
observado nos grupos
em
restrição
(grupos
3, 4 e 5) foi o do grupo 5, que ingeriu
25%
do alimento
em relação
ao grupo "ad libi tum" (grupo
2) e no
experimento
2, o menor valor foi o do grupo 1, caseina
5%.
Na Tabela XI são apresentados o consumo de ração
total, proteina e ingestão
diária
pelos
ratos
do segundo
experimento.

Observou-se
diferenças
estatisticas
significativas no consumo total e consumo diário,
entre
o
grupo
1 e os grupos
2 e 3 respectivamente.
Em relação ao
consumo

protéico

resultados
entre

si.

diário,

estatisticamente

todos

os

grupos

apresentaram

significativos quando comparados

~
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3.2 Crescimento

Os

25

da Tibia

resultados do estudo do comprimento total da

tibia nos experiment<:~s1 e 2 são dados nas Tabelas 111 e
XIII, respectivamente.

Analisando a tabela 111 verifica-se que os
resultados do comprimento total da tibia e a variação do
comprimento, no oitavo dia do experimento,foram diretamente
proporcionaisentre si. O maior valor obtido foi do grupo 2,
controle, e o menor, do grupo 5, com restrição calórica de
75% em relação ao grupo controle. Nos dois parâmetros não
observou-se diferenças significativas quando comparados os
grupos

3 e 4 entre si.

No segundo experimento (Tabela XIII) os menores
valores do peso da cartilageme do comprimentototal da tibia
foram observados nos grupo 1, alimentadoscom caseina 5%.

3.3 Insulina e Somatomedina C Plasmática
O resultado do estudo das concentrações de insulina
e somatomedina C em plasma nos dois experimento é apresentado

nas Tabelas IV e XIV. Analisando-se os dados pode ser
verificado que, quanto a insulina, no éxperimento 1, houve
uma relação direta entre o consumo da ração e a concentração
plasmática obtida. O
grupo 5
apresentou um valor
correspondentea 12% em relação ao grupo 2, controle. Quanto
a somatomedina C, os resultados apresentaram a mesma
tendência da insulina, observando-seo menor valor no grupo
5, com restrição calórica de 75% em relação ao controle.
Neste
parâmetro
não
foram
observadas
diferenças
significativasentre os grupos 3 e 4, quando comparadosentre
si.
No experimento 2 os menores valores encontrados de
insulina e somatomedina C foram do grupo 1, caseina 5%. Não
houve diferenças significativas entre os grupos 2 e 3 quanto
a estes dois parâmetros.

'--.,-~--"-
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3.4 parâmetros Analisados no Músculo Gastrocnêmio
o resultado do estudo dos parâmetros analisados no
músculo gastrocnêmio nos dois experimentos é apresentado nas
Tabelas V, VI, VII, XV, XVI, XVII. Nas Tabelas V e XV são
apresentados os valores obtidos para somatomedina C e sintese
de proteoglicano. Os menores valores de somatomedina C e
sintese de proteoglicano foram obtidos nos grupos 4 e 5, no
primeiro experimento e no grupo 1, no segundo experimento. Ao
comparar somatomedina C e sintese de proteoglicano entre os
grupos do experimento em restrição calórica, verificou-se que
não houve diferenças significativas entre os grupos 2 e 3.
Referente só a concentração de somatomedina C, os grupos 5 e
1, do
primeiro e segundo experimento, respectivamente,
apresentaram valores equivalentes a 60% daqueles obtidos nos
grupos controles de seus respectivos experimentos.
Nas Tabelas VI e XVI são dados os resultados do
estudo das concentrações de proteina e RNA no
gastrocnêmio nos dois experimentos. Na Tabela VI

músculo
podemos

verificar que o menor valor para RNA foi obtido do grupo 5.
Quanto
a
proteina,
não
foram
observadas
diferenças
significativas quando comparados todos os grupos entre si. No
segundo experimento (Tabela XVI) verificou-se que para RNA, o
grupo 1 apresentou o menor valor e não observou-se diferenças
significativas quando comparados os grupos 2 e 3 entre si.
Nas Tabelas VII e XVII são apresentados resultados
da sintese protéica nos experimentos 1 e 2, respectivamente.
Analisando a Tabela VII pode ser

constatado que houve uma

relação

restrição

direta

entre

o

grau

de

calórica

e

os

valores encontrados para sintese protéica. Nos três grupos
com restrição
(grupos 3, 4 e 5) houveram diferenças
significativas quando comparados entre si. O valor obtido no
grupo 5 correspondeu a 27% do valor obtido no grupo controle
(grupo 2). No experimento 2, o menor valor observado para
este parâmetro correspondeu ao grupo 1, caseina 5%. Quando os
grupos 2 e 3 foram comparados entre si, não se encontrou
diferenças significativas.
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3.5 parâmetros Analisados na Cartilagem da Epifise da Tibia

o resultado dos estudos dos diferentes parâmetros
analisados na cartilagem nos dois experimentos é dado nas
Tabelas VIII, IX, X, XVIII, XIX e XX. Analisando os
resultados para somatomedina C e sintese de proteoglicano
(Tabela VIII) observaram-se diferenças significativas nas
comparações entre os grupos 3-4, 3-5, 4-5, 2-4 e 2-5, sendo
que os grupos 4 e 5 apresentaram os menores valores. No
experimento 2 (Tabela XVIII), o grupo 1 apresentou o menor
valor e nos grupos 2 e 3 não observou-se diferenças
significativas nos dois parâmetros analisados quando
comparados entre si.
o resultado do estudo da concentração de proteina e
RNA da cartilagem da epifise da tibia dos ratos, nos dois
experimentos, é dado nas Tabelas IX e XIX, respectivamente.
Observando os dados da proteina no experimento 1
verifica-se que não houve diferenças significativas entre
todos os grupos, quando comparados entre si. Em relação ao
RNA, ao se comparar entre si os grupos com restrição
calórica, ver-se-á que ocorreu diferenças significativas nos
grupos 2-3, 2-4, 2-5, 3-5 e 4-5. O menor valor observado foi
do grupo 5, com restrição de 75% em relação ao grupo 2,
controle. No experimento 2, houve diferenças significativas
somente no RNA do grupo 1, quando comparado com os grupos 2 e
3. Quanto aos valores de proteina, nos grupos 1, 2 e 3, não
se observaram
diferenças significativas quando comparados
entre

si.

O resultado dos estudos da sintese protéica da
cartilagem da epifise da tibia dos ratos nos dois
experimentosé apresentadonas Tabelas X e XX.
Analisando a Tabela X verifica-se que não foram
observadas diferenças significativas em todos os grupos do
experimento 1 quando comparados entre si, com exceção do
grupo 5, que apresentou o menor valor e correspondeu a 30%
dos valores dos outros grupos analisados. Com relação ao

r-'~ I
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experimento 2 (Tabela XX) o grupo 1 apresentou um valor
significativamente menor quando comparado com os outros dois
grupos.

Os

grupos

2

e

3

não

apresentaram

significativas quando comparados entre si.

diferenças

0-
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TABELA

I

-

INGREDIENTES

Caseína2
Sacarose
Fibra
Óleo vegetal
Mistura minerais
Mistura vitaminas
dI metionina
Bitartarato de colina
Amido

COMPOSIÇÃO
EXPERIMENTAIS

,

CASEINA 5%

DE

DIETAS

ALGUMAS

1

'

CASEÍNA 12%

CASEINA48%
g/Kg
564
100
50
50
35
10
7,2
2
181,8

g/Kg
141
100
50
50
35
10
1,8
2
610,2

g/Kg
59
100
50
50
35
10
0,75
2
693,25

1. Todas as dietas contém 386 KcalllOOg
2. Caseínacontendo85%deproteína

TABELA

11

-

PESO CORPORAL MÉDIO E PESO DO MÚSCULO
GASTROCNÊMIO DOS RATOS COM RESTRIÇÃO

CALÓRICA 1

GRUPOS
1. 100% Energia
2. 100% Energia
3. 75% Energia
4. 50% Energia
5. 25% Energia

SACRIFÍCIO
(dias~
O
8
8
8
8

PESO
CORPORAL(PC)

-,--------------

MEDI02
GASTROCNÊMIO

~

~

145:f:
8a3
205 :f: 15b
152:f:
9a
139:f:
8a
104:f:
7c

637
903
757
714
538

:f: 44a
:f: 70b
:f: 89c
:f: 38c
:f: 68d

1. 8 ratos por grupo
2. Média :f:desvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).

--L-~
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TABELA

lU

-

COMPRIMENTO TOTAL DA TÍBIA E VARIAçÃO DO
COMPRIMENTO
TOTAL
DOS
RATOS
COM
RESTRIÇÃO CALÓRICA1
TÍBIA

GRUPOS
1. 100% Energia
2. 100% Energia
3. 75% Energia
4. 50% Energia
5. 25% Energia

SACRIFÍCIO
{dias}
O
8
8
8
8

2

Comprimento
total (mm)
30,63 :!: 0,65a3
33,87 :!: 0,47b
33,14 :!: 0,28c
32,98 :!: 0,23c
32,36 :!: 0,27d

Li em /8dias

3,55
2,51
2,35
1,73

:!: 0,18b
:!: 0,27c
:!: 0,21c
:!: 0,18d

1. 8 ratos por grupo
2. Média i: desvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).

TABELA IV -

INSULINA E SOMATOMEDINA C PLASMÁTICA DOS

RATOS COM RESTRIÇÃO CALÓRICA 1

GRUPOS
1.
2.
3.
4.
5.

100% Energia
100% Energia
75% Energia
50% Energia
25% Energia

SACRIFÍCIO
(dias)
O
8
8
8
8

INSULINA 2
(IlU/mIL
21,93:!:
2,153a
55,29 :!: 13,l1b
35,35:!:
7,24c
20,69:!:
5,78a
6,94:!:
1,37d

1. 8 ratos por grupo
2. Média i: desvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente

SOMATOMEDINA
(ng/ml)
311 :!: 36a
412 :!: 58b
257 :!: 52c
248 :!: 45c
107 :!: 47d

diferentes (p< 0,05).
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TABELA

V

-

SOMATOMEDINA
"C"
E
SÍNTESE
DE
PROTEOGLICANO NO MÚSCULO GASTROCNÊMIO
DOS RATOS COM RESTRIÇÃO CALÓRICA1

GRUPOS

SACRIFÍCIO

1. 100% Energia
2. 100% Energia
3. 75% Energia
4. 50% Energia
5. 25% Energia

{dias}
O
8
8
8
8

,
SINTESE DE
SOMATOMEDINA C PROTEOGLICAN02
~
(dmp/l00mg)1414 :!: 145ab
12,64 :!: 3,83a3
1294 :!: 126ab
11,90 :!: 1,11a
1243 :!: 189ab
10,25 :!: 1,79a
852 :!: 166b
8,07 :!: 1,43b
278:!: 43c
7,11 :!: 0,63b

1. 8 ratos por grupo
2. Média :tdesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).

TABELA VI -

GRUPOS
1. 100% Energia
2. 100% Energia
3. 75% Energia
4. 50% Energia
5. 25% Energia

PROTEÍNA E RNA NO MÚSCULO GASTROCNÊMIO
DOS RATOS COM RESTRIÇÃO CALÓRICA1

SACRIFÍCIO
(dias)
O
8
8
8
8

PROTEÍNA

2

(mg/l00mg)
13,35 :!: 0,67a3
13,46 :!: 0,80a
14,02 :!: 0,84a
14,27 :!: 0,56a
13,99 :!: 1,48a

RNA
(l';g/100mg)
119 :!: lIa
124 :!: 16a
121:!: 5ab
1O8:!: 6b
76:!:
7c

1. 8 ratos por grupo
2. Média :tdesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).

r -1
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TABELAvn

-

SÍNTESE
PROTÉICA
NO
MÚSCULO
GASTROCNÊMIO DOS RATOS COM RESTRIÇÃO

CALÓRICA 1

GRUPOS

SACRIFÍCIO
(dias)
O
8
8
8
8

1. 100% Energia
2. 100% Energia
3. 75% Energia
4. 50% Energia
5. 25% Energia

SÍNTESE PROTÉICA

2

(%»dia)
16,48 :t 1,7733
15,65 :t 1,333
13,34 :t 1,21b
10,10 :t 1,67c
4,35 :t 1,58d

1. 8 ratos por grupo
2. Média Ídesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente

TABELA

VIII

diferentes (P< 0,05).

- SOMATOMEDINA
"C"
E
SÍNTESE
DE
PROTEOGLICANO EM CARTILAGEM DA EPÍFISE
DA TÍBIA
DOS RATOS
COM
RESTRIÇÃO
CALÓRICA1

GRUPOS
1. 100% Energia
2. 100% Energia
3. 75% Energia
4. 50% Energia
5. 25% Energia

SACRIFÍCIO
(dias).
O
8
8
8
8

.,
SINTESE DE
SOMATOMEDINAC2 PROTEOGLICANO
(dpmlmg)
(ng/g)204
:t 433
60,9 :t 3,4a3
222 :t 333
63,0 :t 5,53
221 :t 253
59,5 :t 5,63
174 :t 34b
51,3 :t 4,6b
43 :t 16c
44,6 :t 4,4c

1. 8 ratos por grupo
2. Média Ídesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente

T T

diferentes (P< 0,05).
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TABELA

IX

-

PROTEÍNA E RNA DA CARTILAGEM DA EPÍFISE DA

TÍBIA DOS RATOS COM RESTRIÇÃO CALÓRICA 1

GRUPOS
1. 100% Energia
2. 100% Energia
3. 75% Energia
4. 50% Energia
5. 25% Energia

SACRIFÍCIO
(dias)
O
8
8
8
8

PROTEÍNA

RNA

2

(mg/lOOmg)
7,37 :t 0,99a3
7,66 :t 0,593
7,70 :t 0,483
7,45 :t 0,303
7,91 :t 0,663

(~g/lOOmg)
461 :t 233
508 :t 523
422 :t 41b
408 :t 40b
308 :t 45c

1. 8 ratos por grupo
2. Média :f:desvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (p< 0,05).

TABELA X -

GRUPOS
1. 100% En~rgia
2. 100% Energia
3. 75% Energia
4. 50% Energia
5. 25% Energia

SÍNTESE PROTÉICA DA CARTILAGEM DA EPÍFISE
DA TÍBIA
DOS RATOS
COM
RESTRIÇÃO
CALÓRICA1

SACRIFÍCIO
(dias)
O
8
8
8
8

SÍNTESE PROTÉICA

2

(%» dia >-

79,42:t
6,19a3
71,31 :t 16,873
74,21 :t 11,153
74,13 :t 15,273
.

21,43:t

5,99b

1. 8 ratos por grupo
2. Média :f:desvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significatwamente diferentes (p< 0,05).
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TABELA

XI

-

CONSUMO DE RAÇÃO TOTAL, PROTEÍNA E
INGESTÃO ALIMENTAR DIÁRIA DOS RATOS NO

SEGUNDOEXPERIMENTO 1

CONSUMO

GRUPOS

TOTAL 2
(g)
1. Caseína 5%
2. Caseína 12%
3. Caseína 26%

284 :t 253a
356 :t 29b
331 :t 18b

CONSUMO
RAÇÃO
(g/diaL
12,93 :t 1,11a
16,18 :t 1,34b
15,07 :t 0,81b

CONSUMO
PROTÉICO
{g/dia)
0,65 :t 0,06a
1,94 :t 0,16b
3,92 :t 0,21c

1. 8 ratos por grupo
2. Média :tdesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).

TABELA

XII

-

PESO MÉDIO CORPORAL INICIAL, FINAL E DO
MÚSCULO GASTROCNÊMIO
DOS RATOS NO
SEGUNDO EXPERIMENTO 1
-,mnnmmm

GRUPOS

1. Caseína 5%
2. Caseína 12%
3. Caseína 26%

CORPORAL
INICIAL
(g)
49 :t la3
48 :t 2a
49 :t 2a

PESO
MEDIO 2
~
CORPORAL (PC) GASTROCNEMIO
FINAL

~

103 :t 11a
182 :t 20b
185 :t 11b

~
434:t
47a
843 :t 112b
832:t
38b

1. 8 ratos por grupo
2. Média :tdesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).
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TABELA

XllI

- PESO

MÉDIO DA CARTILAGEM DA EPÍFISE DA
TÍBIA E COMPRIMENTO TOTAL DA TÍBIA DOS

RATOS NO SEGUNDOEXPERIMENTO 1

GRUPOS

PESO CARTILAGEM

2

(mg)
63 :t 4a3
91 :t 6b
85 :t 9b

1. Caserna 5%
2. Caseína 12%
3. Caseína 26%

COMPRIM:ENTO TOTAL
(mm)
29,74 :t O,47a
33,19 :t O,67b
33,78 :t O,61b

1. 8 ratos por grupo
2. Média Ídesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente

diferentes (P< 0,05).

TABELA XIV - INSULINA E SOMATOMEDINA "C" PLASMÁTICA
DOS RATOS NO SEGUNDO EXPERIMENTO

GRUPOS

INSULINA2

1. Caseína 5%
2. Caseína 12%
3. Caseína 26%

(J!U/mI)43,78:t
5,54a3
59,68 :t 16,14b
59,94 :t 11,60b

1

SOMATOMEDINA C
(ng/mI)
26,7:t
2,6a
573,3 :t 66,7b
627,2 :t 88,7b

1. 8 ratos por grupo
2. Média Ídesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (p< 0,05).
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TABELA

XV

-

GRUPOS
1. Caserna 5%
2. Caserna 12%
3. Caserna 26%

SOMATOMEDINA
"C"
E
SÍNTESE
DE
PROTEOGLICANO NO MÚSCULO GASTROCNÊMIO
DOS RATOS NO SEGUNDOEXPERIMENTO
.,
SINTESE DE
SOMATOMEDINA C PROTEOGLICAN02
(dEmlmg)
(ng/g)818 :t 853
6,42 :t 1,20a3
1073
:t 62b
11,01 :t 1,02b
968 :t 81b
12,51 :t 0,93b

1. 8 ratos por grupo
2. Média :!:desviopadrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).

TABELA XVI - PROTEÍNA E RNA NO MÚSCULO GASTROCNÊMIO
DOS RATOS NO SEGUNDO EXPERIMENTO

GRUPOS

1. Caserna 5%
2. Caseína 12%
3. Caseína 26%

PROTEÍNA2
(mg/lOOmg)
11,21 :t 2,16a3
12,90 :t 1,413
12,89 :t 1,083

1

RNA
(llg/lOOmg),
92,50 :t 12,203
132,42 :t 9,lOb
123,45 :t 6,lOb

1. 8 ratos por grupo
2. Média :!:desviopadrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).
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TABELA

XVII

-

SOOESE

PROTÉICA

GASTROCNÊMIO

EXPERIMENTO

DOS

NO
RATOS

MÚSCULO
NO

SEGUNDO

1

SÍNTESE PROTÉICA2
(% dia)
6,80 :t 0,80a3
12,80 :t 0,82b
11,90 :t 1,10b

GRUPOS
1. Caserna 5%
2. Caserna 12%
3. Caserna 26%

1. 8 ratos por grupo
2. Média :tdesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).

TABELA XVIII - SOMATOMEDINA
"C"
E
SÍNTESE
DE
PROTEOGLICANO EM CARTILAGEM DA EPÍFISE
DA
TÍBIA
DOS
RATOS
NO
SEGUNDO
EXPERIMENTO

1

~

GRUPOS

1. Caserna 5%
2. Caserna 12%
3. Caserna 26%

SINTESE DE
SOMATOMEDINA C PROTEOGLICAN02

!ng/ID41,83 :t 5,86a3
39,17 :t 1,72a
40,61 :t 4,35a

{dpm/mgl
114 :t 2e
265 :t 66b
270 :t 47b

1. 8 ratos por grupo
2. Média :tdesvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).
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TABELA

XIX

-

PROTEÍNA E RNA DA CARTILAGEM DA EPÍFISE DA

TÍBIA DOS RATOS NO SEGUNDOEXPERIMENTOI

PROTEÍNA2
(mg/l00mg)
7,70 :t 0,69a3
8,64 :t 0,943
8,84 :t 0,613

GRUPOS
1. Caseína 5%
2. Caseína 12%
3. Caseína 26%

1. 8 ratos por grupo
2. Média i: desvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente

TABELAXX -

RNA
(~g/l
209
252
248

OOmg)
:t 233
:t 17b
:t 15b

diferentes (P< 0,05).

SÍNTESE PROTÉICA DA EPÍFISE DA TÍBIA DOS
RATOS NO SEGUNDO EXPERIMENTOI

GRUPOS
1. Caseína 5%
2. Caseína 12%
3. Caseína 26%

SÍNTESE PROTÉICA2
!% dia}
55,30 :t 6,50a3
80,20 :t 8,12b
76,90 :t 8,20b

1. 8 ratos por grupo

2. Média i: desvio padrão
3. Valores em cada coluna com diferentes subscrito são significativamente diferentes (P< 0,05).
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DISCUSSÃO

Este trabalho foi composto de dois experimentos; no
primeiro, determinou-se os efeitos dos diferentes niveis de
restrição energética sobre o desenvolvimento do músculo e do
osso de ratos em crescimento, utilizando-se uma quantidade
fixa de proteina na dieta que correspondeu a caseina 12%. No
segundo experimento, os animais foram submetidos à dieta
hipoprotéica
controle de

(caseina 5%), hiperprotéica (26%)
caseina 12%, com o mesmo teor do

e dieta
primeiro

experimento.

Nos dois experimentosdeterminou-sea influênciada
somatomedina C plasmática e tecidual e da insulina
plasmática nesse processo. O crescimento dos tecidos
muscular e ósseo foram avaliados pelo aumento da massa
protéica e de proteoglicano.
No primeiro experimento, a ingestão de proteina
pelos animais foi mantida constante e o crescimento do
músculo e do osso, foi estudado em condições de restrição
energética de 75%, 50% e 25% da ingestão lIadlibitum" do
grupo controle. No segundo experimento a alimentação dos
animais

foi

lIad libitum".

Uma das características mais importante da
deficiência energética e dietas hipoprotéicas em ratos na
fase de crescimento intenso é o retardo desse crescimento
verificado pela redução acentuada do peso corporal. Este
menor ritmo de crescimento foi observado a partir do segundo
dia do experiment~em todos os animais submetidosà restrição
energética de 50% e 75%, no experimento 1 e no grupo de
caseina 5% do experimento 2. As observações vão de encontro
com a literatura onde,outros autores registraram resultados
semelhantes, em ratos e em humanos, submetidos à restrição
calórica e dietas hipoprotéicas nas fases de crescimento
(ANTHONY e EDOZIEN, 1975, TlRAPEGUIe DE ANGELIS, 1985a,

TlRAPEGUI e DE ANGELIS, 1985b, SOLlMAN e cols., 1986).
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Conforme
Report.,
1979,
que condicionam
entre
dieta

verificado

por

REEVES e cols.,
o crescimento

alguns

autores

(COMMITTEE

1993) existem
vários
fatores
e o desenvolvimento
do animal,

eles,
que o rato precisa
receber
quantidade
balanceada
contendo
17% de proteina
de

biológico.
Além disso,
dieta
desempenha
papel

a relação
importante

adequada
de
alto
valor

proteina/calorias
no aproveitamento

totais
da
da dieta

(WEEKES, 1986).
A

deficiência

protéica

da

dieta

é

usualmente

acompanhada
por reduzida
ingestão
de alimento.
Confirmando
esta
constatação,
no segundo
experimento,
os ratos
com dieta
de caseina
5% apresentaram
diminuição
de apetite
a partir
da
primeira
semana,
atingindo
80% do valor
ingerido
pelo grupo 2
(controle)
protéico

ao
diário,

final
do experimento.
Em relação
ao consumo
os valores
corresponderam
a 33% do ingerido

pelo grupo 2 (controle) e 17% do valor do grupo 3, alimentado

com caseina 26%.
A diminuiçao

do

apetite

no grupo 1, caseina 5%

(segundo experimento) seria responsável por uma redução no
fornecimento
das principais fontes calóricas do organismo
como, lipides e glicidios, além de proteinas. Esta situação
poderia representar um mecanismo de defesa/do qual se valeria
o organismo
animal, com o objetivo
de atenuar
os efeitos da
deficiência protéica. As evidências experimentais indicam
aIteração no padrão
de aminoácidos
em alguns
compartimentos
do organismo, por interferência nas vias metabólicas do

metabolismo de aminoácidos (YOUNG e MARCHINI, 1990). O animal
mantém sua homeostase
ingerindo
menor quantidade
de alimento,
o que

causa,

consequentemente,

um retardo

no seu

crescimento

(DE ANGELIS e cols., 1978).
Em
hiperprotéica,

relação
caseina

ao

grupo

26%

3,

(segundo

alimentado

com

experimento)

dieta
não

se

observou aumento do peso corporal devido a maior quantidade
de proteina ingerida (3,92 g/dia) em comparação a 1,94 g/dia
do grupo
2, controle.
O aumento
acentuado
de proteina na
dieta

í 1

não foi traduzido

~

-

como um aumento

de

peso

corporal
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maior dos animais desse grupo, em comparação com o grupo
controle. Resultados semelhantes obtiveram outros autores
usando teores de 25% e 50% de proteina na dieta, em ratos em

crescimento (EDOZIEN

e SWITZER, 1978). Possivelmente, este

excesso de proteina foi utilizado para fins energético e não
para o crescimento.

A

análise dos resultados referente ao músculo

gastrocnêmio (experimento 1), evidenciou uma relação direta
entre o peso do músculo e o grau de restrição energética. Já
no segundo experimento, o grupo 1, caseina 5%, apresentou
valores 50% inferiores aos grupos 2 e 3. Comparando-se os
resultados do peso do músculo em relação ao peso corporal, do
primeiro experimento, observa-se que apesar da restrição
energética a que foram submetidos os animais, preservou-se o
músculo
em maior grau que o peso corporal. Esses dados
sugerem que nos grupos com restrição moderada de 25% e 50%
(grupos 3 e 4) ocorreu um mecanismo adaptativo onde, a
disponibilidade restrita de nutrientes foi encaminhada ao
músculo, em detrimento do crescimento corporal. Esta
constatação é reforçada pela análise da relação músculo/peso
corporal que aumenta nos grupos com restrição, quando
comparados com o grupo controle. Segundo alguns autores
(TIMSON, 1982, TIMSON e DUDENHOEFFER, 1985) a relação peso
músculo/peso corporal é um indicador sensivel no estudo do
crescimento do músculo, em relação ao crescimento corporal,
em situações de restrição protéico-calórica. No segundo
experimento, este aumento da relação peso músculo/peso
corporal não foi observado no grupo 1, caseina 5%, quando
comparado com os grupos 2 e 3, demonstrando que a falta de
proteina na dieta teve um efeito adverso mais acentuado em
nossas condições experimentais.Sem dúvida, fora os fatores
nutricionais, já
comentados, fatores hormonais são
responsáveis por essa diminuição do peso do músculo
gastrocnêmio

(MILLWARD,

1989).

Quanto a somatomedinaC e a insulina plasmática,no
experimento 1, verificou-se diferenças acentuadas nos seus
valores entre os diferentes grupos mantidos em restrição

~r r
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energética. O grupo em restrição de 75%, grupo 5, apresentou
um valor de somatomedina C correspondente a 25% do grupo
controle (grupo 2), observando-se uma elevação destes valores
a medida que a ingestão energética aumentava. No experimento
2, o grupo 1 apresentou um valor de somatomedina C
correspondente a 5% do valor obtido no grupo 2, controle.
Este estudo confirma resultados de outros autores
(PREWITT e cols., 1982, SCHALCH e CREE, 1985) que observaram
uma correlação altamente significativa entre a somatomedina
C, peso corporal e comprimento da tibia. YAHYA e cols. (1988)
verificaram também, uma correlação altamente positiva entre
somatomedina C e outras variáveis (proteína, energia e
insulina plasmática) em ratos previamente alimentados com
dieta de caseína 0,5%, durante 3 semanas e, realimentados com
dietas de caseína de 3%, 6%, 9%, 12% e 20%. Segundo estes
autores, a proteína da dieta apresentou a maior correlação
com a somatomedina C (p<0,001) e a variável energia, também,
mostrou influência significativa (p<0,01).
Neste estudo observou-se correlação positiva entre
os

valores

da

somatomedina

C

e

insulina

independente

de

qualquer influência da proteína da dieta. A insulina é de
fundamental importância na síntese da somatomedina C. Em
ratos diabéticos por efeito da estreptozotocina foram
encontrados valores de somatomedina C drasticamente reduzidos
(PHILLIPS e cols., 1979, PHILLIPS e cols., 1985, GOLDSTEIN e
cols., 1987).
Segundo alguns autores, a proteína da dieta seria o
principal nutriente na regulação da atividade da somatomedina

C plasmática (HINTZ e cols., 1978, GRANT e cols., 1973,
PREWITT e cols.,1982, YAHYA e cols., 1987) e a diminuição
desta atividade estaria diretamente relacionada com o grau de
depleção protéica (YAHYA e cols., 1988). outros autores
observaram uma redução na atividade da somatomedina C
plasmática
em
crianças
desnutridas,
embora, os níveis
plasmáticos do hormônio de crescimento estivessem aumentados
(PIMSTONE

~r T

e cols., 1968,

HINTZ e

cels.,

1978, PHILLIPS
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VASSILOPOULOU-SELLIN,

1979, SOLlMAN e cols. , 1986,

LOPES-

JARAMILLO e cols., 1992).

Apesar de que, em nosso estudo, não ter sido
determinada a concentração plasmática do hormônio de
crescimento e se tenha mantido constante o nível da proteína
da dieta no primeiro experimento,os resultados demonstraram
uma relação direta entre o grau de restrição energética e os
níveis de somatomedina C, sugerindo que a restrição
energética é também um fator importantea ser considerado.
No segundo experimentohouve uma queda acentuada na
concentração de somatomedina C nos ratos alimentados com
caseína 5%, este valor correspondeu a 5% do valor do grupo
controle. Resultados semelhantes foram obtidos por outros
autores (PREWITT e cols., 1982, ISLEY e cols., 1983, SCHALCH
e CREE, 1985, BOLZE e cols., 1985), em ratos submetidos à
restrição protéico-calórica ou por deficiência de algum
aminoácido essencial na dieta (CREE e SCHALCH, 1985). Dados
similares verificaram-se em ratos submetidos ao jejum por
vários dias e posteriormente realimentados (UNDERWOOD e
cols., 1986, CLEMMONS E COLS., 1985a). Nesses estudos} a
somatomedina C atingiu o seu nível normal após alguns dias de
realimentação,
demonstrando
ser
um
parâmetro
sensível em resposta à terapia nutricional.

bastante

Em nossos dois experimentos, pode ser verificado
que, quanto maior foi a restrição calórica e protéica,
menores foram as concentrações plasmáticas de insulina e
somatomedina C. Além dos fatores nutricionais, sem dúvida,
fatores hormonais são responsáveis pelas variações e
concentraçõesobservadasnestes dois hormônios. Sem dúvida os
glicocorticóides têm uma participação fundamental neste
processo

(TlRAPEGUI

e cols.,

1987, TlRAPEGUI

e cols.,

1993).

Sabe-se
a ação
dos glicocorticóides
no
que
metabolismo em geral é antagônica à ação da insulina e
somatomedina c, a consequência deste fato é a diminuição do
crescimento corporal e a perda da proteína muscular.
A
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concentração de glicocorticóides no plasma apresenta-se
aumentada em ratos em jejum e em ratos com deficiência
protéica. Nesses casos, os níveis da insulina plasmática
apresentam-sebaixos.
TIRAPEGUI e cols. (1987), em trabalho anterior,
comprovaram que animais desnutridos ou tratados com
corticosterona, apresentaram uma acentuada diminuição das
concentrações de insulina e somatomedina C plasmática, como
também, acentuada diminuição do comprimento e da variação do
comprimento da tibia, sugerindo que houve uma inibição da
ação e da síntese da somatomedinaC.
Foi demonstrado por CLARK e cols. (1973), que os
glicocorticóides diminuem a atividade da enzima glicosiltransferase,necessária na biossíntesedo glicosaminoglicano.
UNTERMAN e PHILLIPS (1985), concluíramque a administraçãode
glicocorticóidesé acompanhada por um aumento dos inibidores
da somatomedina C no plasma. Possivelmente, todos estes
fatores, influenciam a queda nos níveis da somatomedina C
plasmática e consequentemente,explicam o menor crescimento
corporal observado nos ratos de nosso estudo.
Nos grupos experimentais com restrição energética
de 75, 50 e 25% em relação ao grupo controle, os valores
observados para a insulina plasmática foram diretamente
proporcionais à ingestão calórica. Estes resultados são
.

semelhantes aos comunicados por outros autores, em estudos de
deficiência energética em humanos (WHITEHEAD e LUNN, 1979,
SMITH e cols., 1981) e em animais de laboratório (MILLWARD e
cols., 1986, MILLWARD e cols., 1989).

No segundo experimento, referente a concentração
plasmática de insulina, também houve uma diminuição deste
parâmetro nos ratos alimentados com caseína 5%, porém, esta
queda foi menos acentuada que no experimento de restrição
energética. A
semelhança dos resultados no primeiro
experimento quanto a menor ingestão de alimentos deste grupo,
especialmente aminoácidos essenciais e glicose, prejudicaram
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secreção da insulina pelo pâncreas (NEWSHOLME e LEECH,
1988).
Quanto à incorporaçãode sulfato radioativoou síntese

a

de

proteoglicano

no

músculo

gastrocnêmio

e

cartilagem

da

epífise da tibia, podemos verificar que as alterações foram
mais acentuadas no grupo 5, com restriçao de 75%, no primeiro
experimento
e
no
grupo
1, caseína
5%, no
segundo
experimento. Nossos resultados demonstram que a deficiência,
tanto de calorias como de proteína, são de fundamental
importância na síntese de proteoglicano. outros autores,
também obtiveram resultados semelhantes à nível experimental
(TlRAPEGUI
e cols., 1993a,
TlRAPEGUI e cols., 1993b). No
músculo,
a
proporcional

síntese
de
proteoglicano
à
concentração plasmática

foi
diretamente
e tecidual
de

somatomedina C nos dois experimento. No entanto, no segundo
experimento, apesar da menor síntese de proteoglicano na
cartilagem do grupo 1, caseína 5%, não foram observadas
diferenças significativas na concentração de somatomedina C
nesse tecido, quando todos os grupos foram comparados entre
si.
Segundo
a
constatação de vários
autores,
a
concentração de somatomedina C plasmática é sensível às
influências hormonais e nutricionais (PREWITT e cols., 1982,
YAHYA e cols., 1987, BATES e cols., 1987, THISSEN e cols.,
1994), no entanto, nossos resultados quanto a cartilagem, no
segundo
experimento,
sugerem
que
a
concentração
de
somatomedina C, neste tecido, não reflete as variações
observadas na concentração plasmática de somatomedina C.
Possivelmente, os resultados obtidos para somatomedina C no
tecido

ósseo

efeito parácrino
autócrino, segundo postulado por D'ERCOLE e cols. (1987)
SCHLECHTER

sejam

consequência

e cols. (1986)

do

ou

e
e não da concentração plasmática

deste parâmetro.

Apesar das evidências comprovadas na literatura

sobre o papel que a somatomedinaC exerce no crescimentodo
osso, existem controvérsias sobre seu mecanismo de ação.
Vários autores têm postulado que a ação da somatomedinaC no
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osso é um mecanismo mais complexo que a ação de outros
peptideos

como a insulina

Os

resultados

(PHILLIPS

no

e cols.,

experimento

2

1990).

da

concentração

tecidual de somatomedina C nos permite especular também, em
relação ao transporte da somatomedina C e sua ação no tecido
ósseo. Devemos salientar,
que ao contrário da insulina, a
somatomedina C é transportada no sangue unida a proteinas
transportadoras ou binding proteins (IGFs-BPs). A função
especificas dos BPs ainda não está esclarecida, no entanto,
já se sabe que uma de suas funções é regular a ação da
somatomedina nas células alvos. No presente estudo não
determinamos a concentração de proteínas transportadoras de
somatomedinas ou IGF-BPs, fato este, que limita nossa
discussão. Mas, a literatura nos relata que ratos alimentados
com

dietas

hipoprotéicas,

apresentam

uma

inibição

da

incorporação de sulfato no proteoglicano e de leucina marcada
na proteina devido a ação dos inibidores da somatomedina C no
tecido

ósseo.

Além

disso,

em

condições

de

deficiência

protéica, aumentam a concentração do IGF-BP-1 (SARA e HALL,
1990, RUTANEN e PEKONEN, 1990, THISSEN e cols., 1994). O IGF-

BP-1, pode competir com a somatomedina C ao nivel dos
receptores na superficie das células inibindo a ação deste
hormônio e consequentemente,o crescimento (PABLO e cols.,
1990) .

Nos ratos com dieta hipoprotéica de nosso estudo
(experimento 2), pode ser especulado que alguns desses
mecanismos
podem
estar
ocorrendo
e,
consequentemente,
alterando a sintese e a atividade da somatomedina C no tecido
ósseo. Este fato pode ser um fator limitante para a ação ou o
acesso do hormônio ao espaço extravascular, especialmente ao
osso, sugerindo que os valores da somatomedina C observados
na cartilagem, são independentes dos valores plasmáticos. A
insulina, comprovadamente sensivel ao estado nutricional do
animal
(JEFFERSON,
1980)
e
estimulante
da
ação
da
somatomedina C (YAHYA e cols., 1988), não possui, entretanto,
participação efetiva no processo descrito.
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Os

resultados da

síntese protéica no

músculo

gastrocnêmio foram diretamente proporcionais à quantidade de
dieta ingerida, concentrações de insulina, somatomedina C
plasmática, somatomedina C muscular e T3 livre plasmático
(estes últimos dados - de T3 -não foram apresentados). Os
grupos submetidos à restrição energética mais severa e o
grupo 1, caseína 5%, do segundo experimento,apresentaram os
valores mais reduzidos. Esta queda foi correlacionadacom os
valores da atividade do RNA (dados não apresentados) que
representa a síntese protéica por unidade de RNA e que
constitui a fase de tradução no mecanismo da síntese
protéica.

A

reduzida

síntese

protéica

através

da

menor

velocidade de tradução verificada em nosso estudo está de
acordo com os trabalhos de vários autores, que estudaram os
efeitos da deficiência protéica e energética severa, sobre a
síntese protéica no músculo (WATERLOWe cols., 1978, JEPSON e
cols., 1988a, MILLWARD e cols., 1989, TAWA e GOLDBERG, 1992,
TIRAPEGUI, e BALDI, 1993).

Também foi observado em nosso trabalho, uma
relação entre os níveis de insulina, T3 Livre e síntese
protéica, dados que são semelhantes aos encontrados por
JEPSON e cols.(1988). Sabe-se que a insulina estimula a fase
de tradução da síntese protéica (JEFFERSON, 1980), fato
comprovado através de experiências realizadas com ratos
diabéticos que apresentavam redução na atividade do RNA.
Este quadro se normalizou logo após a administração de
insulina (MILLWARD e cols., 1986). Os conteúdos do RNA no
músculo também acompanharamas variações da ingestão calórica
protéica, da síntese protéica e da atividade do RNA. Pelos
trabalhos de MILLWARD (1989) sabemos que a reduzida
atividade do RNA no músculo envolve uma reduzida velocidade
de iniciação da síntese protéica, acompanhadade desagregação
dos polissomos, provocando aumento da suscetibilidade dos
ribossomos à degradação.
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Com relação ao metabolismo de protéinas no músculo,
o aumento da massa muscular é determinado pelo balanço entre
a síntese e a degradação da proteína. Trabalhos de vários
autores
focalizaram
os
aspectos
endocrinológicos
e
nutricionais da síntese e degradação de proteína no músculo,
com especial enfoque ao papel da insulina, corticosterona,
hormônios da tiróide e hormônio de crescimento (MORTIMORE e
POSO, 1987, JEPSON e cols., 1988a, JEPSON e cols., 1988b,
MILLWARD, 1989a, MILLWARD, 1989b, MILLWARD e cols., 1989c,
ULLMAN e cols., 1990, YAHYA e cols., 1990, PELL e BATES,
1990, DARDEVET e cols., 1991, TAWA e GOLDBERG, 1992).

Em nosso trabalho de restrição calórica e
diferentes teores de proteína na dieta, em ratos em
crescimento, não estudamos o "turnover" de proteína,
especificamente, a degradação protéica e a relação com os
hormônios. No entanto, trabalhos de outros autores nos
esclarecem o mecanismo de ação a este respeito.
Assim, por exemplo, MILLWARD e cols. (1986)
estudaram a ação da insulina, corticosterona e T3 livre no
metabolismo protéico do músculo em condições de dificiência
energética moderada e severa. Com deficiência energética
moderada, a queda na concentraçãode T3 livre parece dominar
a resposta, reduzindo a degradação e também a síntese da
proteína muscular. A diminuição da insulina e o aumento
moderado da corticosterona, também são responsáveis pela
redução da síntese protéica, porém, essas variações parecem
não influenciar a degradação protéica. A resposta final
nestas condições é interpretada como um mecanismo de
adaptação que permite poupar a protéina muscular. O mesmo
processo ocorre também em animais submetidos à ingestão de
dieta hipoprotéica. Em resposta à deficiência energética
severa, a influência de T3 livre é menor. Observou-se nestas
condições,

um

aumento

acentuado

da

corticosterona

e

uma

diminuição dos níveis de insulina, fatores estes, que são
relevantes na resposta observada. Verificou-se uma diminuição
acentuada da síntese protéica, paralela a um aumento da sua
degradação, provocando perda de proteína no músculo. Embora o
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mecanismo

de

degradação

muscular

não

tenha

sido,

ainda,

completamente elucidado é possível que o alto valor observado
na relação corticosteronajinsulina, tenha um papel importante

neste processo.
TAWA

;

e GOLDBERG (1992)

num estudo com ratos em

crescimento submetidos a
dieta
hipoprotéica severa
(lactoalbumina 1%), observaram uma diminuição de 30-40% da
síntese protéica muscular e dos aminoácidos alanina e
glutamina. Os autores salientam que a participação dos
hormônios é fundamental para a compreensão dos mecanismos
adaptativosnum estado de desnutrição.
A
maioria da
informação científica sobre
crescimento, somatomedina e estado nutricional se refere a
situações de deficiência energética, protéica ou de algum
outro nutriente isolado. Pouca informação existe sobre o
excesso de proteína na dieta, excesso de calorias e as
respostas endócrinas nesta situação. Em nosso estudo,
experimento 2, com exceção da ingestão protéica diária,
praticamente não encontramos diferenças significativas em
todos os outros parâmetros analisados, quando comparados os
grupos caseína 12%, controle e, o grupo suplementado com
caseína 26%.
Quando há uma ingestão elevada de proteína, ocorre
diminuição do aporte energético fornecido pelos nutrientes
(COYER e cols., 1987 e MILLWARD, 1989). A elevação "da
ingestão protéica diária implica em sobrecarga orgânica, a
qual resulta em déficit energético, exigindo um aporte
calórico extra. Este aporte protéico elevado promove, também,
no organismo, aIteração da função renal (BRENER e cols.,
1982). Esta alteração deve-se ao fato de que os processos de
desaminação aumentam as concentrações de uréia (LEMON e
PROCTOR, 1991), o que implica, consequentemente, em maior
necessidade de diálise renal. É fato conhecido que as
proteínas contribuem com 10-15% do valor calórico total,

valores acima das recomendações possivelmenteserão usados
,
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com fins
ou

de

energéticos

órgãos

não

relatam

1200-1600

em humanos

que

aumentou

C em 19%,

mesmos autores

observaram

corporal

testosterona

e da

anabólicos

aumento

de
a

após

por

corporal

FORBES e

alimentação
concentração

14

dias

também,

é difícil

de

insulina.

definir

qual

em mulheres

de

plasmática

de

tratamento.

um aumento

e

Estes

da massa

Como os
foi

cols.

magra

3 hormônios

pelo

o responsável

da massa magra corporal.
outros

mantém

realizados

um excesso

kcal/dia

somatomedina

são

crescimento

ri

específicos.

Estudos
(1989),

favorecendo

autores

constante

restrição

a concentração

alimentar

alimentação

comprovaram

e

e

indi

víduos

parâmetro

cols. ,

1994)

.

obesos

C durante

de somatomedina

este

(THISSEN

que

aumenta

na

hiper-

entanto,

No

uma

há

controvérsias na literatura frente a este fato. Alguns
autores comprovaramaumento da concentraçãode somatomedinaC
(COPELAND e cols., 1990) e outros verificaram uma diminuição
desta concentração (LOCHE e cols., 1987). Sem dúvida mais
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estudos são necessários para esclarecer a relação da hiperalimentação
protéica
ou
calórica
e
concentração
de
somatomedina

C.

Com relação
a cartilagem da epífise da tibia, os
resultados dos diversos parâmetros analisados, seguem a
tendência geral das outras variáveis estudadas. Com exceção

da

.

concentração tecidual de

experimento,

que

não

somatomedina C,

apresentou

diferenças

no

segundo

significativas

quando todos os grupos foram comparados entre si, os valores
encontrados
dos
outros
parâmetros
foram
diretamente

proporcionais'a

de energia e proteína

quantidade

ingerida.

resultados demonstram que a restrição severa de energia
e proteína exerceram efeitos inibitórios sobre o crescimento

Estes

ósseo.
YAHYA

e

cols.

(1987),

também observaramníveis

reduzidos de síntese protéica, atividade do RNA e de conteúdo

de RNA na

da epífise da tibia, em ratos submetidos

cartilagem
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a dietas hipoprotéicaspor 3 semanas. Segundo estes autores,
a análise de correlação parcial das diferentes variáveis
estudadas sugere que a somatomedina C óssea regula
especificamente os mecanismos de síntese protéica e de
proteoglicano da cartilagem. No músculo, entretanto, a
síntese protéica seria regulada principalmentepela ação da
insulina. MARTINEZ e cols. (1993), encontraram uma relação
direta entre a qualidade da proteína da dieta, concentração
plasmática de somatomedina C e a síntese protéica na
cartilagem.
A restrição energética no primeiro experimento e a
protéica

no

segundo,

provocaram

alterações

hormonais

e

possivelmente dos moduladores da ação da somatomedina C,
neste tecido, que são as IGF-BPs. Estes resultados podem ser
interpretados como indicando que a consequência primária da
deficiência protéica e calórica no tecido ósseo é a inibição
da somatomedina C por indução da síntese de IGF-BP (MOHAN e
cols.,
1990).
glicocorticóides

outra
como

hipótese
seria
consequência
da

o
aumento
diminuição

concentrações plasmáticas de insulina e de somatomedina

dos
das
C.

A presença de inibidores da somatomedina C no soro,
seria a causa dos efeitos inibitórios observados em animais
em jejum, desnutridos, diabéticos, hipofisectomizados ou
tratados com glicocorticóides. VASSILOPOULOU-SELLIN e cols.
(1988), observaram uma redução no crescimento da cartilagem,
por inibiçã<? da incorporação de sulfato no proteoglicano,
leucina marcada na proteína e de uridina marcada no RNA. Esta
redução se deve aos efeitos dos inibidores da atividade da
somatomedina C.

Indubitavelmente,muitos são os fatores que regulam
o crescimento corporal e de tecidos especificos como o
muscular e o ósseo. Entretanto,existe concenso na literatura
cientifíca que o papel da somatomedina C nesse processo é
fundamental. Além dos fatores nutricionais e hormonais que
controlam a síntese, secreção, concentração e a ação deste
hormônio nas células aIvos, a literatura nos fornece uma
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série de informações sobre compostos que ainda estão sendo
isolados e
cuja
função fisiológica permanece não
completamente esclarecida. Esses compostos modulam a ação
endócrina, parácrina e autócrina deste hormônio. Sem dúvida
novos estudos são necessários para esclarecer os mecanismos
responsáveis pela ação da somatomedina C no controle do
crescimento corporal, no tratamento de algumas doenças
metabólicas relacionadas com o nanismo nutricional e em
outras doenças metabólicas onde se está comprovando a
participação deste e outros hormônios nos tratamentos
clínicos. Também a somatomedina C, constitue um sensível
parâmetro do
estado nutricional, proporcionando um
acompanhamentoeficaz da evolução da recuperação nutricional
em
humanos, pacientes hospitalizados e
animais de
laboratórios.
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5

CONCLUSÕES

Os

ratos

dos

dois

experimentos

apresentaram

alterações bem caracterizadas quando comparados aos do grupo
controle:

A) Efeito da restrição energética:
1) Menor peso corporal e do músculo gastrocnêmio;

2) diminuição da concentração da somatomedina C e insulina
plasmática;

3) menor comprimento da tibia e variação total do comprimento;

4) redução da síntese protéica e de proteoglicano, do conteúdo de RNA e da concentração de somatomedina C no
músculo e,
5) redução da síntese protéica e de proteoglicano e do
conteúdo de RNA na cartilagem da epífise da tibia e da
concentraçãode somatomedinaC, neste tecido.

B) Efeito das dietas com graus variáveis de proteína:
1) Os grupos com dieta hipoprotéica apresentaram todos os
valores
dos
parâmetros
analisados
menores,
estatisticamente, quando comparados com o grupo controle,
com exceção da proteína nos tecidos e da concentração de
somatomedina C na cartilagem; comprovando que dietas com
teores protéico de 5% são prejudiciais para o crescimento
e manutenção do animal;

2) Nos grupos suplementados com proteína, com exceção da
ingestão

protéica

diária,

todos

os parâme.tros analisados

não
apresentaram
diferenças
estatisticamente
significativas quando comparados com o grupo controle,
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o excesso de proteína foi utilizado,
com fins energéticos e não para o

sugerindo que
possivelmente,
crescimento.

I

1

-
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6

RESUMO

No prese~te trabalho} estudamos o efeito da
somatomedinaC no cre~imento corporal e do tecido muscular e
ósseo em ratos submetidos a dietas com graus variáveis de
energia, experimento 1 e de proteína, experimento 2. Este
quadro foi delineado pelo peso corporal, peso do músculo
gastrocnêmio, comprimento da tibia e as concentrações
plasmáticas de somatomedina C e insulina. Nos tecidos
muscular e ósseo foram determinados a síntese protéica,
síntese de proteoglicano, conteúdos de RNA e proteína e
concentração de somatomedina C tecidual. No experimento 1,
alguns grupos foram submetidosa graus variáveis de restrição
energética de 75%, 50%, e 25% da ingestão do grupo controle.

No experimento 2, houve um grupo hipoprotéico (caseína 5%) e
outro com suplementação protéica (caseína 26%). Nos dois
experimentos foi fornecido ao grupo controle, caseína 12%.
Os resultados assinalam uma correlação significativaentre a
ingestão calórica, níveis de somatomedina C e insulina
plasmática, síntese de proteoglicanoe protéica no músculo e
osso, no experimento 1. A concentração de somatomedina C no
osso não refletiu a concentração plasmática observada. No
experimento 2, foram confirmados os menores valores em todos
os parãmetros analisados no grupo com dieta hipoprotéica,com
exceção da proteína nos tecidos e a concentração de
somatomedina C na cartilagem. No grupo com suplementação
protéica,com exceção da ingestão protéica diária, todos os
parâmetros analisados foram iguais ao grupo controle,
sugerindo que o excesso de proteína da dieta não foi
~ncaminhado para um crescimento maior, sendo utilizado este
~cesso,possivelmente com fins energéticos.
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