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Resumo:Objetivou-se avaliar o efeito doexercício de 7,5 ± 0,4 km sobre a concentração plasmática 

dehormônio do crescimento (GH)e a expressão gênica dos receptores de hormônio do crescimento 

(GHR), defator decrescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-IR) e receptores ativados por 

proliferador deperoxissoma alfa (PPAR) e fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), em 

caprinos submetidos a diferentes níveis de alimentação durante 50 dias. O experimento foi 

dividido em duas fases. Na primeira, os animais foram distribuídos nos tratamentos: com exercício e 

restrição de 10% da exigência de mantença de acordo com o NRC (2007) (EX+REST); sem exercício e 

restrição de 10% (S/EX+REST); com exercício e alimentados para ganho de 150 g/dia (EX+AD); e sem 

exercício e alimentados para ganho de 150 g/dia (S/EX+AD). Na segunda fase (recuperação), 

todos os animais receberam alimentação para atender à exigência de ganho de 150 g/d, por 35 

dias, sem exercício físico. Para a mensuração da expressão gênica foram coletadas células 

sanguíneas brancas. Não houve efeito do nível de alimentação ou do exercício sobre a 

concentração plasmática do GH, assim como da expressão gênica do GHR, IGF-IR, IGF-I e 

PPAR. A restrição alimentar e o exercício físico de caminhada de 7,5 km diário não 

ocasionam elevação do GH plasmático ou alteração na expressão gênica dos receptores de 

GHR, IGF1R e PPAR, assim como do IGF-1 nas células sanguíneas brancas de caprinos. 
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EFFECT OF EXERCISE ON EXPRESSION OF GHR, IGF-1R, IGF-1 AND PPAR ON GENE 

WHITE BLOOD CELLS OF GOATS SUBMITTED AT DIFFERENT FEED LEVELS1 
Abstract:The objective of this study was to evaluate theexercise of 7.5 ± 0.4 km on the plasma 

concentration of growth hormone (GH)and the gene expression of growth hormone receptors 

(GHR),insulin-like growth factor-1 (IGF-IR) and proliferator-activatedperoxisome-alpha (PPAR) and 

insulin-like growth factor-1 (IGF-1), ingoats at different feeding levels for 50 days. The experiment 

wasdivided into two phases. In the first phase the treatments were: EX + REST - animals withexercise 

and fed with 90% of the maintenance requirement (n = 9); S / EX + REST – animalswithout exercise and 

fed with 90% of the maintenance requirement (n = 9); EX + AD – animalswith exercise and fed with 

expectation of gain (n = 9); S / EX + AD - animals withoutexercise and fed with expectation of gain (n = 

9). In the second phase (recovery),all animals received feed to meet the requirement of gain of 150 g / d, 

for 35days without exercise. For the measurement of gene expression cells were collectedwhite blood 

cells. There was no effect of feeding level or exercise on theconcentration of GH, as well as the gene 

expression of GHR, IGF-IR, IGF-I andPPAR. The daily dietary restriction and physical walking exercise 

of 7.5 kmcaused elevation of plasma GH or alteration in the gene expression ofGHR, IGF1R and PPAR, 

as well as IGF-1 in white blood cells of goats. 

 
Keywords:compensatorygrowth, feedrestriction, gene, ruminant 

 

 

mailto:rafanunec@gmail.com
mailto:imcortadaneto@hotmail.com
mailto:vedovatto@zootecnista.com.br
mailto:camila.silvapereira@hotmail.com


 

 

 
 

ANAIS DA X MOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, CAMPO GRANDE, 2017. 31 

Introdução 
 Para atingir o maior potencial de crescimento do animal é necessário o suprimentoadequado dos 

nutrientes para que as taxas de crescimento sejam mantidas. Logo, quando astaxas de crescimento são 

reduzidas como consequência da restrição alimentar são observadasna literatura redução no ganho de 

peso, na eficiência alimentar (Abouheifet al., 2013) e nocrescimento em dimensões do corpo. Ainda 

associado a estas alterações,há um aumento do hormônio do crescimento (GH) e a concentração de ácidos 

graxos nãoesterificados (AGNES)(Yambayambaet al., 1996).Da mesma forma como há alteração na 

concentração dos hormônios relacionados aometabolismo basal, proteico e lipídico, há mudanças na 

expressão gênica dos receptores egenes relacionados ao crescimento corporal como o GH, IGF-I e seus 

receptores. No entanto, pouco se conhece sobre os efeitos doexercício associado à restrição alimentar na 

expressão gênica dos genes e receptoresrelacionados ao metabolismo energético em ruminantes.Desta 

forma, objetivou-se avaliar o efeito do exercício sobre a concentração sérica deGH e a expressão gênica 

dos receptores dehormônio do crescimento (GHR), de fator docrescimento semelhante à insulina 1 (IGF-

IR) e os receptores ativados por proliferador deperoxissoma alfa (PPAR) e fator do crescimento 

semelhante a insulina (IGF-I),em caprinossubmetidos a diferentes níveis de alimentação durante 50 dias, 

e as implicações no período derecuperação do exercício e realimentação de 35 dias. 

 

Materiais e Métodos 
 Foram utilizados 36 caprinos machos inteiros, com peso corporal (PC)inicial de 21±0,3 

kg. O experimento consistiu em duas fases.Na primeira, os animais foram distribuídos nos tratamentos: 

com exercício e restrição de 10% da exigência de mantença de acordo com o NRC (2007) (EX+REST); 

sem exercício e restrição de 10% (S/EX+REST); com exercício e alimentados para ganho de 150 g/dia 

(EX+AD); e sem exercício e alimentados para ganho de 150 g/dia (S/EX+AD). Os grupos com 

exercíciopercorreram um trajeto diário de 7,5 ± 0,4 km utilizando máscaras faciais. Após estes 50 dias 

iniciou-se a fase de recuperação, de 35 dias, na qual os animais receberam alimentação para ganho de 150 

g/d e não foram submetidos ao exercício. 

Os animais receberam feno de Massai (Panicummaximum cv. Massai), e suplemento proteico-

energético. O consumo foi ajustado quinzenalmente ao peso corporal dos animais para manter a 

proporção de volumoso: concentrado de 1,0% e 2,3% do PC em base de matéria seca (MS) de fenoe 3,0% 

a 0,7% do PC de suplemento, respectivamente para os tratamentos sem restrição alimentare com restrição 

alimentar.  

Ao final da fase de caminhada (dia 50, 50d) e da fase de recuperação (dia 35 após ofinal da 

caminhada, 85d) foram realizadas colheita de sangue antes da alimentação e doexercício dos animais. As 

amostras de sangue foram colhidas por venopunção jugular.As amostras para a análise de expressão 

gênica foram processadas imediatamente apósa colheita do sangue no laboratório de biologia molecular 

da Universidade Federal de MatoGrosso do Sul, onde removeu-se o plasma, e recuperou-se as células 

brancas do sangue por asperção, as quais foram acondicionadas em microtubocontendo 1,2 mL de 

RNAlater (Ambion AM 7020, Life Technologies) e armezenadas a –80ºCaté o momento da análise. 

Os procedimentos para a quantificação da expressão gênica dos GHR, IGF-1R, IGF-1e PPAR, 

assim como a mensuração daconcentração plasmática do GH foram realizados noLaboratório de 

Fisiologia Animal Básica da USP,Campus de Pirassununga. Para a extraçãodo RNA das amostras de 

sangue armazenadas em RNAlater, de acordo com as recomendações do Kit PureLink RNA Mini Kit 

(Ambion®, LifeTechnologiesTM). Após a purificação do RNA foi realizado o tratamento do RNA com 

DNase,segundo recomendações do manual do fabricante (RQ1 RNA-freeDNase, PromegaCorporation). 

Desta forma,foi sintetizado cDNA de cada uma das amostras de RNA, as quais foram utilizadas na 

reaçãode PCR (reação em cadeia da polimerase) em tempo real.Inicialmente, foi realizada a PCR em 

tempo real para verificar a presença dos genesnos leucócitos e síntese do cDNA. Osprimers PPAR, GHR, 

IGF-1R, IGF-1 e Gliceraldeído3-fosfato desidrogenase (GAPDH) foram desenhados utilizando 

informações do código noGenBank. A reação para cada um dos genes em estudofoi realizada em 20 µL 

de mistura, a qual foi constituída por 10 µL de Mix Sybr Green; 8,2µL de água livre de RNA; 0,4 µL de 

primer direto; 0,4 µL de primer e 1 µL docDNA. As condições de amplificação foram 50ºC por 2 

minutos, 95ºC por 10 minutos, 40ciclos de 15segundos a 95ºC e 60 segundos a 60ºC, sendo cadaamostra 

analisada emduplicata.O gene GAPDH foi utilizado como controle endógeno. Os dados foram 

analisadosusando o 
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método comparativo Ct, onde a quantidade do gene alvo foi normalizada para ogene GAPDH e 

comparada emrelação a um calibrador (amostra controle) e, então, calculadoo 2-Ct, conforme Livak e 

Schmittgen, (2001). O delineamento experimental foi o de blocos casualisados, em esquema fatorial 

2x2(2 tipos de atividade física x 2 níveis de alimentação) com nove repetições, e o peso inicialcomo 

bloco.Asmédias de quadrados mínimos foram comparadas por meio do teste tipo Tukey, em nível de5% 

de probabilidade. 

 

Resultados e Discussões 
 As concentrações plasmáticas de GH não foram afetadas significativamente pelostratamentos. 

Foiverificado efeito apenas de data de colheita, na qual a menorconcentração sérica de GH foi observada 

nofinal da recuperação (85d; 0,03 ± 0,004 ng/mL),seguido pelo final da caminhada (50d; 0,05 ± 0,004 

ng/mL) e início do experimento (0d; 0,06± 0,004 ng/mL). 

Da mesma forma, não houve efeito do nível de alimentação (p=0,79; 0,77; 0,63 e0,92); 

exercíciofísico de caminhada (p= 0,85; 0,87; 0,55 e 0,90) ou interação entre nível dealimentação e 

exercício físico (p= 0,10; 0,54; 0,89 e 0,65) sobre a expressão gênica dosreceptores de GHR, IGF-I, 

IGF1R e PPAR, respectivamente. 

Além de possuir um papel central nos processos deanabolismo, tem sido sugerido que o IGF-I 

participa do mecanismo de recuperação muscularapós o exercício em humanos (Fragalaet al., 2014). 

Estes autores encontraram aumento naexpressão de IGF-IR em monócitos e granulócitos de humanos 

submetidos ao exercício deresistência por uma hora diária. Porém, no presente experimento, apesar dos 

animais teremsidos submetidos ao exercício físico da caminhada não houve diferença significativa quanto 

àexpressão gênica de IGF-IR e IGF-I. 

No presente experimento não houve efeito de tratamento sobre aexpressão gênica de PPAR; 

possivelmente a restrição alimentar não foi suficiente paraalterar a expressão do gene nas células brancas, 

pois, segundo Bionazet al. (2013), o genePPAR nos leucócitos expressa-se de forma moderada a baixa, 

porém sua expressão é altanos rins e fígado. 

Conclusão 
 A restrição alimentar e o exercício físico de caminhada de 7,5 km diário não acarretam em 

elevação do GH plasmático ou alteração na expressão gênica dos receptores GHR, IGF1R 

e PPAR, assim como do IGF-1 nas células sanguíneas brancas de caprinos. 
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