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RESUMO

O Método de Radioiaunoensaio em fase sólida foi

utilizado para determinação dos níveis de Triiodotironina

(T3) e Tiroxina (T4) no soro sangüíneo, de setenta e oito

bubalinos, divididos em grupos raciais (Jafarabadi e Hurrah)

e categorias diferentes (bezerros, novilhas, vacas e touros),

pertencentes a duas fazendas localizadas no •uniclpio de

Castanhal, Estado do Pará. AMOStrás de sangue destes animais

foram colhidas usa vez, ao final de cada mês, no decorrer

do ano de 1988 .

Os níveis séricos de T3 e T4 fora* correlacionados

estatisticamente con parâmetros cliaáticos tais como:

precipitação pluviométrica, temperatura ambiental, umidade

relativa do ar e período de insolacao diária, além de fatores

fisiológicos como: idade, raça e sexo.

De acordo com os Índices de precipitação

pluviométrica, duas estações foram definidas ao longo do

experimento, uma chuvosa com altas taxas de precipitação,

pluviométrica (estação C) e outra considerada como de
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estiagem, por seus valores pluviométricos significativamente

menores que os da primeira (estação S).

Os valores referentes à temperatura média e umidade

relativa nas duas estações não apresentaram diferença

significativa do ponto de vista estatístico, o que não

ocorreu com relação à luminosidade, na qual foi observada uma

correlação negativa com os Índices pluviométricos.

Os níveis séricos de T 3 para a raça Jafarabadi

(raça J) nas diferentes categorias durante as duas estações

estudadas (C e S) foram, respectivamente, de 142,93 + 60,18

e 162,07 + 29,90 ng/dL para bezerros; 143,57 +17,04 e 137,68

+ 9,75 ng/dL para novilhas? 120,69 +7,52 e 123,41 ± 3,46

ng/dL para vacas e 86,63 + 16,74 e 60,32 + 9,47 ng/dL para

touros.

Já para a raça Murrah (raça M) nas mesmas condições,

os níveis de T 3 foram 145,15 + 8,79 e 153,30 + 13,90 ng/dL

para bezerros; 164,96 + 19,55 e 149,65 +8,52 ng/dL para

novilhas; 111,40 + 7,20 e 102,67 + 10,46 ng/dL para vacas e

102,67 +10,46 e 101,17 + 13,74 ng/dL para touros.

Com relaçüo aos nlvois séricos de T 4 para a raça

Jafarabadi, dentro das diferentes categorias, durante1 as

duas estações estudadas foram, reí.pect:.vair,ente, de 3,52 +

1,45 e 4,94 + 0,78 ug/dl para bszerro3; 4,74 ± 0,38 ô 4,82 ±

0,18 ug/dl para novilhas; 4,09 + 0,25 e; 4,26 + 0,17 ugAJl

para vacas e 4,01 + u,o5; 3,24 + 0,47 ug/dl para touros,

i i
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enquanto que para a raça Murrah as concentrações do mesmo

hormônio e nas mesmas condições estudadas (categorias e

estações diferentes) foram 3,79 + 0,30 e 3,92 + 0,19

ug/dL para bezerros; 3,99 ± 0,41 e 3,70 + 0,30 ug/dL para

novilhas; 3,04 + 0,26 e 3,01 + 0,14 ug/dL para vacas e 4,94 +

0,75; 5,91 + 0,45 ug/dL para touros.

Os níveis de secreçâo de T3 e T 4 nos animais jovens

(bezerros e novilhas) era ambas as raças e estações estudadas,

foram significativamente maiores que os niveis dos mesmos

hormônios nos animais adultos nas mesmas condições.

As categorias vacas e touros, dentro das mesmas

raças nao apresentaram variação na secreçâo de T3 e T4 em

função da sazona^idade; ao contrário do que ocorreu para

bezerros, onde observou-se um maior nível de secreçâo de T4

nos bezerros da raça Jafarabadi no período de estiagem,

enquanto as novilhas da raça Murrah tiveram os maiores

níveis de secreçâo d.? T3 registrados na estação de chuva.

Nas novilhas e vacas a secreçâo de T 3 foi

influenciada pela raça, sendo superior nas novilhas da raça

Murrah em ambos os períodos (chuvoso e de estiagem). As vaca

apresentaram niveis de secreçâo superiores nos animais da

raça Jafarabadi em ambos os períodos; os niveis de T4 foram

nitidamente superiores nas novilhas e vacas durante a

estação chuvosa. Na estiagem a raça jafarabadi teve seu
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Índice de secreçâo mais elevado em todas as categorias,

quando comparado com os da raça Murrah.

A temperatura parece ser dentre os parâmetros

climáticos, o mais importante na regulação dos níveis da

secreçâo tireoidiana, com os outros parâmetros climáticos

(precipitação pluviontótrica, umidade relativa do ar e

período de insolaçflo diário), exencendo influôncias,

mais discretas na secreção dos hormônios tireoidianos.
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ABSTRACT

[Through the use of radioimmunoassay (RIA) it was

deten lined blood serum concentration of triiodothyronine (T3)

and thyroxine (T4) (n=78) for two different water buffalo

raciax groups^

^(Blood serum was collected from young and adult

animals belonging to two farms in Castanhal county, state of

Pará, Braftil, through the year of 1988.
1!The serum levels of T3 and T 4 were statistically

correlated with climatic parameters, e. g., pluviometric

precipitation, environmental temperature, humidity, light

intensity variation and physiological factors such as

age, breed and sex.j No significant correlation have been

found between climatic variation and hormonal levels.

ilt was identified two seasons during experiment,

one season the rainfall period with high precipitation
i

rates -iseason—-R) and the other one wlas considered as dry

season, with low precipitation rates *a&B-tt.~\
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/The average rate of temperature and humidity have

shown no significant statistic difference between the two

seasons. On the other hand, it was found a significant

relationship between luminosity and seasons, since when the

luminosity decreases the pluviometric rates increases rj

The serum levels of T3 for Jafarabadi breed (breed

J) in different categories during the two seasons (Rand D)

were 142,93 + 60,18 and 162,07 + 29,90 ng/dL for calves ;

143,57+17,04 and 137,68 + 9,75 ng/dL for heifers ;

120,69 + 7,52 and 123,41 + 3,46 ng/dL for cows and

86,63 + 16,74 and 60,32 + 9,47 ng/dL fcr bulls respectively.

The Murrah breed (breed M), by its some conditions,

the T3 levels were 145,15 +8,79 and 153,30 + 13,90 ng/dL

for calves; 164,95 + 19,55 and 149,65 +8,52 ng/dL for

heifers; 111,40 +7,20 and 102,67 + 10,46 ng/dL for cows, and

102,67 + 10,46 and 101,17 + 13,74 ng/dL for bulls.

The T4 Jafarabadi serum levels for different

categories, during tho two seasons (Rand D) were 3,52+

1,45 and 4,94 + 0,78 ug/dL for calves; 4,74 + 0,38 and 4,82 +
i

0,18 ug/dL for heifers; 4,09 + 0,25 and 4,26 + 0,17 ug/dL ,

for cows, and 4,01 + 0,85 and 3,24 + 0,47 ug/dL for bulls, ,,

respectively. l I I

For Murrqh breed tha concentrations of this hormone

in the same conditions (categories and different seasons)

were 3,79 + 0,30 and 3,&;J + 0,19 pg/dL for; calves; 3,99! Í !
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0.41 and 3,70 + 0,30 ug/c for heifers; 3,04 + 0,26 and 3,01

+0,14 yg/dl for cows and 4,94 ±0,75 and 5,91 + 0,45 ug/dl

for bulls.

The secretion levels of T3 and T4 in young animals

(calves and heifers) in both breeds and seasons studied, were

significatively greater than the levels of sane hormones in

adults animals in the sane conditions.

The categories cow and bull belonging to the sane

breed did not show variation in secretion of T 3 and T4 with

reference to seasonal!ty; on the other hand, it was observed

an high levels of T 4 in calves of Jafarabadi breed during dry

season, while the heifers of Murrah breed showed high levels

during the rainfall season.

In heifers and cows the secretion of T 3 had the

breed influence. In heifers of Murrah breed, the secretion of

T3 was high in both seasons (rainfall and dry season), this

situation also occured for cows of Jafarabadi breed; the

levels of T4 were high in heifers and cows during rainfall.

In the dry season, Jafarabadi breed had an index of

secretion more high in all categories when conpared with

Murrah breed.

The temperature apparently is a very important

climatic parameter in the regulation of thyroid secretion

levels and the other parameters (pluviometric precipitation,

! 1 I
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humidity and light intensity variation) h?ve an slight

influence in the secretion of thyroid hormonal.



1.INTRODUÇÃO:

Os búfalos sao ruminantes artiodâctilos, fazem

parte da família dos bovídeos, cujos parentes mais próximos

sao os búfalos selvagens africanos, o bisão americano, o

iaque das montanhas da ásia central e os bovinos.

Segundo PEARY (1990) diferenciam-se sistematicamente

dos bovinos, por estarem enquadrados na subfamllia Bubalinae,

representada pelos gêneros: Syncerus, no qual encontram-se as

espécies Syncerus caffer, conhecido como búfalo selvagem

africano com 2n=52 cromossomos e Svncerus nanus com

constituição cromossômíca igual a 2n=54; o gênero Anoa

representado pelas espécies Anoa quarlesi e

Anoa depressicornis e o gênero Bubalus pela espécie

Bubalus bubalis referente aos animais originários do norte da

India e do sudoeste da ásia, que inclui os búfalos de rio ou

leiteiro (Bubalus bubalis var. bubalis) com 2n=50 cromossomos

• os búfalos de pântano (Bubalus bubalis var. kerebau) ou

Carabao, com genótipo igual a 2n=48 cromossomos. Eetao
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incluídos também neste gênero, as sub espécies selvagens

Bubaius bubal is indicus ou a m i e o semi-anão

Bubalus bubalis mindorensis (o Tamarao das ilhas Filipinas).

Com relação ao gênero Bubalus, foram introduzidas no

Brasil no final do século passado, as raças CARÀBAO

originária do norte das Filipinas, a MBDITERRÊNEA oriunda da

Itália, além das taças MURRAH e JAFARABADI importadas da

Índia.

Do ponto de vista zootécnico, possuem funções

semelhantes às dos bovinos, prestando-se à exploração de

leite, carne e tração.

O leite da búfala possue alto valor nutritivo e é

excelente para a preparação de derivados lácteos. Seu teor de

gordura ê 2,5 a 3 vezes maior que o da vaca bovina e

possue 30 a 40% a mais de calorias, entretanto, as

concentrações de fosfolipideos e de colesterol sSo mais

baixas que as do leite bovino, além de possuírem 30% a mais

de proteínas em relação ao da espécie bovina.

Os bubalinos superam os bovinos em precocidade

referente ao crescimento e idade reprodutiva, propriedades
!

organolépticas rte sua carne, que possui gordura

esbranquiçada, menos fibra e colesterol, sendo ainda mais

avermelhada e tenra.
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Em regiões inundadas têm grande habilidade para

pastorearem forragens submersas» podendo se alimentar das

mesmas em profundidade de até dois metros.

O Índice de mortalidade dos bubalinos nas condições

dessas regiões é da ordem de 4% contra 12% nos rebanhos

zebuinos (ZAVA, 1984).

0 couro é muito resistente, podendo ter a mesma

utilização do couro bovino, sendo bastante apreciado na

confecção de roupas de luxo.

Seus cascos grandes e membros bastante flexíveis

facilitam tarefas em terrenos alagados, vencendo facilmente

os obstáculos nos trabalhos de campo. S3o ainda utilizados

como animais de sela, bastando para isto serem treinados.

Com os conhecimentos atuais dos índices de

produtividade dos; bubal inos, pode-se afirmar que hoje é

evidente a existência de uma nova alternativa para a pecuária

nacional e mundial.

Ressalta-se que, embora a bubalinocultura em vista

do exposto, represente importante segmento da pecuária,

devido à predominância de suas características raciais e

produtivas, os búfalos têm sido pouco estudados sob o ponto

de vista endocrinológico.

Assim sendo, o estudo da fisiologia da glândula

tireóide e o estabelecimento dos seus níveis de secreçâo

hormonal, revestem-se de grande importância, tanto do ponto'
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de vista clinico quanto econômico, uma vez que certas

disfunçoes de ordem endocrinolôgica interferem nos aspectos

produtivos reprodutivos dos rebanhos.

0 objetivo do presente estudo foi o de determinar

os níveis sôricos de triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) em

bubalinos Bubalus bubalis, das raças Jafarabadi e Murrah nas

diferentes categorias, bem como, estabelecer as possíveis

correlações entre os referidos níveis hormonais e os

diferentes parâmetros climáticos observados durante o ano de

1988.



2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. HISTÓRICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS TÉCNICAS NO

DIAGNÓSTICO DAS TIROTOXICOSES.

Até aos dias atuais, várias pesquisas têm sido

realizadas no campo dos radioisótopos nas diferentes

-species domésticas (DE MARTIN, 1977; REIMERS et ai., 1981;

\T uCANO et ai., 1988), com importantes contribuições às

ciências básicas e aplicadas, comprovando também sua grande

importância no âmbito da ciência veterinária.

As pesquisas com isótopos radioativos e sua

respectiva utilização no estudo da glândula tireóide, tiveram

inicio com os trabalhos de PIPES et ai. (1957), que

idealizaram um método de mensurar o i*31 injetado por via

intravenosa.

HAMOLSKY (1955) observou que era possível estimar

os níveis de triiodotironina no plasma, fato que o levou a

estabelecer um método diagnóstico das tirotoxicoses na

espécie humana.



25

HAMOLSKY et ai. (1957) verificaram a afinidade

entre as proteínas plasnâticas e os hormônios tireoidianos,

observando, "in vitro" que estes últimos também possuía*

afinidade por eritroeitos, estabelecendo desta forma un

critério de avaliação da tireóide, "in vitro", com I*31-

triiodotironina.

Posteriormente, foi demonstrada a existência de

diferença significativa entre a mensuraçao de triiodotironina

(T3) marcada con I
1 3 1 no soro de pacientes hipertireóideos e

aqueles que apresentavam mixedema e gravidez não complicada

(MITCHELL et ai., 1960).

MBADE (1960) considerou o método de avaliação

proposto por HAMOLSKY et ai. (1957) inadequado à rotina

laboratorial, una vez que a manipulação e armazenamento dos

eritrócitos era de difícil praticidade.

Estas considerações levaram SCHOLER (1962) a

preferir a resina IRA-400 nas suas pesquisas, modificando o

método anteriormente proposto.

FOECKLER et ai. (1963) conclui ram ser o método que

utilizava resina, mais preciso que o método que utilizava

eritrócitos.

Face às facilidades e margem de segurança que o

teste com resina IRA-400 oferecia, VISSCHER (1963) utilizou-jo

em pacientes nâo gestantes, gestantes e que haviam abortado,

constatando que em turno da 10o- semana de gestação, os
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valores do test* aumentavam e permanecia» estáveis até ao

final do processo, declinando- a niveis, normais três a dose

semanas após o parto, estando este intervalo na dependência

tio período de lactação.

MURPHY * PATTEE (1964). com o auxilio da resina

competidora gel sephadex G-25. conseguiram mensurar os níveis

de tiroxina. MURPHY £ JACHAN (1965), utilizando o método de

REXYN 202 (CL-SO4) obtiveram os mesmos níveis de precisão e

sensibilidade da técnica anteriormente citada.

CLARK & HORN (1965) discutiram as vantagens e

limitações do uso do PBI (Iodo Ligado a Proteína) e do

método da resina, com a triiodotironina I 1 3 1, considerando

que ambos eram satisfatórios como possíveis indicadores da

funcionalidade da glândula tireóide.

MURPHY et ai. (1966), comparando os resultados

obtidos pelo método de PBI e I125-T4, observaram a existência

de uma correlação entre eles, e constataram a alta

sensibilidade deste último método para a determinação do

Índice de tiroxina, frente a seus respectivos quadros

clínicos.

2.2. NÍVEIS DE HORMÔNIOS TIREOIDIANOS EM BUBALINOS JOVENS

SINGH et ai. (1970), utilizando a técnica da

degradação da I13*-L-Tiroxina, determinaram valores para o

PBI entre 3,30 à 5,50 pg/100 mL com média de 3,87 ug/100 mL +
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0,008 e valores entre 0,349 a 0,505 ug/100 Kg de peso

corporal com média de 0,471 ug/100 Kg de peso corporal +

0,003 de secreção diária de hormônios tireoidianos para

bezerros bubalinos da raça Murrah. O PBI e a degradação da

I^-L-Tiroxina apresentaram correlação positiva

significativa, sendo que o teste do PBI apresentou maior

confiabilidade para estimar a função da glândula tireóide.

PRAKASH & SHARMA (1975) estimaram a taxa de

captação de iodo pela tireóide e os níveis de secreção de

tiroxina em bubalinos de ambos os sexos e diferentes

categorias, nas estações de verão, outono e inverno,

encontrando valores superiores relacionados à captação de

iodo nos animais jovens de ambos os sexos, com una discreta

diferença nos animais do sexo masculino durante a estação de

inverno (40% para machos e 37% para f emoas), seguida das

estações de outono (36,2% para machos e 32,8% para fêmeas) e

verão (33,?% para machos e 30,6% para fêmeas). Com relação a

secreção de tiroxina, os mesmos autores observaram que os

animais jovens também apresentavam níveis hormonais bem mais

elevados que os adultos, sendo que os indivíduos do sexo

feminino apresentaram valores superiores aos do sexo

masculino. As taxas mais elevadas da secração de tiroxina

tambi ' correspondiam à estação de inverno seguidas dás

estações de outonc e verSo, com valoreq correspondentes a 66%



e 50%, respectivamente, da secreçao de tiroxina durante o

inverno.

DWARAKNATH rt ai. (1981), pesquisando os perfis

séricos de T4 e T3 em 155 animais, concluíram que durante a

primeira semana de vida os níveis de tiroxina alcançam o mais

alto pico (80 ng/raL), declinando rapidamente a partir de um

mês de idade, registrando-se o mesmo comportamento para a T3.

Concluíram ainda, que não existe diferença significativa

entre os níveis dos dois hormônios nesta fase da vida.

LOYPETJRA et ai. (1981) na Tailândia, investigando

os níveis de tiroxina em vários grupos de bubalinos de

diferentes idades e sexos, concluíram que a concentração de

tiroxina é influenciada por fatores tais como: clima, dieta,

}dade e sexo. Porém, este último pode exercer influência na

secreçâo de T4 somente em determinados períodos da vida,

sendo significativamente mais elevada nos animais jovens, com

sensível diferença nos indivíduos do sexo feminino 94,59

nmol/L e 55,34 nmol/L para fêmeas e machos respectivamente).

AGARWAL et ai. (1983a) demonstraram que na espécie

bubalina os níveis de hormônios tireoidianos aumentam com a

idade atingindo um »;ico durante a puberdade, reportando

valores para T4 em torno de 16,4 + 3,1 ng/mL em animais

entre 1 a 2 meses de idade e 34,8 ± 8,5 ng/mL para animais

entre 32 a 40 'meses de idade; os níveis de T 3 tiveram

comportamento semelhante, com valore:; em torno de 1,15 + 0,13
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ng/mL e 1,27 + 0,21 ng/mL, respectivamente. Os mesmos autores

reportam que as concentrações séricas dos hormônios

tireoidianos sSo baixas em animais entre um mês a um ano de

idade, aumentando a partir dos dois anos, atingindo níveis

máximos por volta dos três anos e declinam a níveis pré-

puberais nos animais adultos. Além disso, as concentrações

de triiodotironina e tiroxina no plasma de bezerros, sao

baixas até à primeira semana de idade e aumentam

gradativamente até à 22o- semana.

Avaliação similar realizada por SHARMA et ai.

(1983) em 155 bezerros búfalos machos, revelou altos níveis

de tiroxina (87,6 + 17,3 ng/mL) em animais com menos de uma

semana de idade. Tais índices declinaram acentuadamente para

valores médios de 38,0 ng/mL aos dois meses e em seguida

oscilaram para 45.6 + 16.4, 38.3 + 3.3 e 37.2 ± 2.4 ng/mL

para 12 a 15, 21 a 24 o 30 a 36 meses de idade,

respectivamente.

MEHTA & VARMAN (1983), investigando as

concentrações séricas de triiodotironina e tiroxina em

bezerros bubalinos Murrsh recém-nascidos (0 a 15 dias),

observaram um pico de ambos os hormônios entre o primeiro e o

segundo dia de nascido, que gradualmente tendiam aí declinar

Tté ao décimo quinto dia de nascido. Os meemos autores

observarara ainda, haver uma alta correlação negativa (r»-

0.84) entre os níveis C.J tiroxina o a idade dos animais. ' '
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KHURANA & MADAN (1984). estudando grupos de

bezerros fêmeas bubalinas recém-nascidas, constataram que os

níveis de hormônios tireoidianos eram significativamente mais

elevados nos animais durante os primeiros dias de vida, com

níveis hormonais nitidamente superiores no primeiro dia de

nascido e que tendiam a declinar gradativamente no

transcorrer dos dias subsequentes.

PATHAK et ai. (1988) observaram em bubalinos da

raça Surti, um aumento dos níveis piasmaticos de

triiodotironina e tiroxina após a ingestão do colostro, os

quais permaneciam em níveis elevados até o quarto dia nas

fêmeas, jâ nos machos os níveis de tiroxina tendiam a

diminuir 24 horas após o nascimento e os da triiodotironina a

partir das 48 horas.

2.3. NÍVEIS DE HORMÔNIOS TIREOIDIANOS EM BUBALINOS ADULTOS

KAPOOR (1977) encontrou valores médios de 5,6 +

(1,026 ug/100 mL em touros Murrah, dosando os níveis de PBI,

enquanto DWARAKNATH et ai. (1981) estimaram concentrações na

ordem de 11,16+9,2 ng/mL e 1,05 ± 0,10 ng/mL de tiroxina e

triiodotironina, respectivamente.

AFIFI et ai. (1979), avaliando comparativamente os

níveis de triiodotironina e tiroxina em quatro espécies

iomésticas, encontraram valores para a espécie bubalina da
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ordem de 15 a 105 ug/100 mL e 1,3 a 3,5 ug/100 mL para

triiodotironina e tiroxina, respectivamente.

No soro de touros bubalinos da raça Murrah têm sido

reportados valores de tiroxina na ordem de 20 a 40 ng/mL com

picos intervalados entre 4 a 5 horas, com níveis

significativamente mais altos, durante a noite. Com relação

às concentrações de triiodotironina, estimadas em torno de 1

a 2 ng/mL, i observado um comportamento similar ao da

tiroxina, exceto por um pequeno pico adicional, entre as

primeiras horas da manhã (AGARWAL et ai., 1983b).

ESGU2RRA et ai. (1983), estudando a função da

tireóide através da estimação dos níveis séricos de iodo

tireoidiano e tiroxina de búfalos Murrah, constataram que os

níveis de iodo e tiroxina em animais adultos, são mais

elevados nos indivíduos do sexo masculino (2,92 i 1,17

niaol/L) do que nos do sexo feminino (2,56 + 0,81 nmol/L) ,

fato este explicado pela diferença do metabolismo e

fisiología de cada sexo. Os mesmos autores alertam para os

fatores ambientais como temperatura ou qualquer outra

condição estre3sante, os prováveis responsáveis pelo
i

decréscimo nos níveis de tiroxina causado per uma depressão

da atividade da tireóide, mediada provavelmente pela

diminuição da liberação de hormônio tireotrófico (TSH) em

função dos altos níveis de hormônio adrenocorticotrófico

(ACTH) e/ou esteróides da supra-renal. ! I
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AGARWAL (1984) observou significante correlação

entre os níveis de tiroxina com o volume seminal e a

motilidade espermática. enquanto que os níveis de

triiodotironina correlacionavam-se com os percentuais de

vivos e mortos e concentração espermática do ejaculado.

KHURANA & MADAN (1986a) demonstraram que os níveis

de secreçao tireoidiana entre grupos de bovinos e

bubalinos, antes e depois da administração de "fator

liberador de tireotropina" (TRH) sintético em situações

climáticas como: condições ambientais frias, quente/úmida e

quente/seca, apresentam níveis basais dos hormônios

tireoidianos mais elevados em condições que correspondem a

temperaturas e umidades altas, seguido daqueles determinados

nas estações quentes e úmidas. Com relação aos animais

submetidos a injeções de TRH, os níveis de secreçao dos

hormônios tireoidianos são reduzidos durante as estações

quentes e úmidas.

CHIKAMUNE et ai. (1986), estudando comparativamente

um grupo de búfalos do pântano e bovinos, estimaram valores

sóricos de T3 e T4 na ordem de 110 + 22, 100 + 22 ng/dL;

5,92 ± 1,77 e 5,33+1,68 ug/dL para as espécies bubalina e

bovina respectivamente, comprovando que os valores médios

anuais das concentrações de triiodotironina e tiroxina foram

similares em ambas as espécies.
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2.4. HORMÔNIOS TIREOIDIANOS EM DIVERSOS ESTÁGIOS PRODUTIVOS B

REPRODUTIVOS

AFIEFY (1971) reportam que a atividade da glândula

tireôide de bovinos e bubalinos atinge a plenitude de sua

secreçao durante a fase de estro, quando comparada com os

outros estágios do ciclo e que volta a se elevar próximo ao

final da gestação.

A concentração de iodo sérico tem sido estimada

durante as várias fases do ciclo estral, observando-se niveis

elevados nas fases que correspondem ao proestro, estro e

diestro, enquanto que no metaestro os niveis B&o

significativamente mais baixos. Por outro lado, o índice de

PBZ atinge seu nível máximo no metaestro, intermediário no

proestro/diestro e mínimo no estro. Constatou-se que o PBI é

significativamente baixo nos estágios intermediários e final

da gestação, quando comparados com o estágio inicial do

processo (SOLIMAN et ai. 1973) .

Tem sido comprovado que os níveis de hormônios da

tireôide variam de modo significativo entre os estágios da

gestação, observando-se na fase inicial do processo, altos

níveis de iodotironinas e iodotirosinas, quando comparado ao

metasstro e significância moderada quando comparado ao pró

estro e estro (ABDBL-WAHAB et ai. 1976).



KHURANA & MÀDAN (1985) observara» variação de 0.229

a 0,347 mg/100 Kg de peso/dia, nos valores de secreçâo da

tireóide, em búfalos Murrah em não lactação e ciclando.

LOYPTJRA et ai. (1985), comparando os níveis

séricos de dois grupos de búfalos machos, o primeiro em

regime de campo e o outro destinado ao abate, encontraram

valores significantemente mais elevados no primeiro (57,6 +

26,8 ng/mL para tiroxina e 1,06 + 0,32 ng/mL para

triiodot ironina) em relação ao segundo (46,2 + 17,1 ng/mL

para tiroxina e 0,82 +. 0,57 ng/mL para triiodot ironina),

justificando ser a diferença decorrente do prolongado efeito

do "stress" a que foram submetidos os animais do 2o- grupo,

causando depressão da tireóide.

KHURANA & MADAN (1986b), estudando as concentrações

dos hormônios tireoidianos relacionados com a produção de

leite em bovinos e bubalinos, constataram que os níveis de

triiodotironina e tiroxina apresentaram diferenças

significantes durante os diferentes estágios de lactação em

ambas as espécies. Concluíram ainda que os níveis dos

hormônios tireoidianos são significantemente menores na

espécie bubalina, sendo que ambas as espécies apresentaram

níveis de tiroxina mínimos durante o período que coincidiu

com o pico lactacional, o qual correspondeu ao segundo mês de

lactação, o que foi atribuído ao aumento no metabolismo ou a

diminuição na síntese desses hormônios.
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SHÀRAWY et ai. (1987) observaram que em bubalinos

ciei ando normalmente, os níveis de T 3 e T 4 são

significantemente mais elevados durante a fase folicular do

ciclo, quando comparada com a fase luteinica.

LOHAN et ai. (1989), estudando grupos de bubalinos

durante o pré e pós parto, concluíram que os níveis de

tiroxina são bem mais elevados na fase que antecede ao parto,

cora um declínio significativo até o período correspondente à

parição, a partir do qual sofre leves flutuações que

perduram até em torno do 80o- dia pôs-parto, seguido de um

discreto aumento na concentração de tiroxina. Os referidos

autores sugerem que o declínio nos níveis de tiroxina ocorre

à medida que a gestação avança, podendo ser devido a uma

possível diluição da concentração da tiroxina face a uma

maior volemia necessária para levar a termo a gestação, ou

por um efeito inibidor exercido pelos altos níveis de

cortisol, na liberação de TSH.

HUNG & PRAKASH (1990), avaliando os níveis de

tiroxina entre bovinos e bubalinos durante as várias fases da

gestação, concluíram que as concentrações deste hormônio na

espécie bovina atingem o seu pico em torno do 3o- mês de

gestação, com níveis variando entre 59 e 78 ng/raL, com um

declínio gradual â medida que a gestação prossegue/enquanto

que no= bubalinos, estes níveis foram sempre mais baixos com

. i !
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us pico no período correspondente ao 5— e 8— mês, com valores

em torno de 32 e 49 ng/raL, respectivamente.

2.5. FATORES AMBIENTAIS INFLUENCIANDO A SECREÇAO DOS

HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E ALGUNS ASPECTOS FISIOLÓGICOS

DA GLÂNDULA TIREOIDE

AFIEFY (1971), correlacionou as concentrações de

iodo da tireóide com os fatores climáticos, encontrando uma

correlação positiva entre os períodos de verão e Índice de

insolação com a concentração de iodo tireoidiano, e uma

correlação negativa entre as concentrações de iodo com a

umidade relativa do ar e os períodos de inverno.

VASHISTHA & DWIVEDI (1975) correlacionaram os

níveis de FBI no soro de búfalos oriundos de áreas endêmicas

e não endêmica de bócio, com os efeitos da idade, sexo e peso

da glândula tireóide, encontrando diferença significativa

entre as duas referidas regiões e os níveis séricos de PBI.

Além disso, observaram uma correlação negativa entre o peso e

os níveis de PBI nos animais do sexo masculino.

Nas áreas consideradas endêmicas, os mesmos autores

observaram ainda que nos animais jovens tinham uma

concentração de PBI bem mais alta, e apresentavam uma

fiiperplasia na tireóide, associada coro a deficiência parcial

de iodo, sendo que estes níveis de PBI decresciam à medida

que a idade dos animais aumentava.
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DESHPANDE & RAMACHANDRAN (1976), analisando 125

tireôides de búfalos de ambos os sexos, constataram não haver

correlação entre as concentrações de iodo na tireóide com a

idade, peso corporal e peso da glândula. Porém, observaram

diferença significativa entre as concentrações de iodo

tireoidiano, com determinadas estações do ano, bem como entre

ambos os sexos.

SETHI & NAGARCENKAR (1981), submetendo

experimentalmente um grupo de búfalos a diferentes condições

de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do ar e

pressão atmosférica, concluíram que os bubalinos possuem

baixa resistência às condições de "stress" térmico, podendo

este fato estar relacionado com o baixo número de glândulas

sudoríparas na espécie.

A influência do efeito do "stress" físico nos níveis

de secreçSo de hormônios tireoidianos terá sido avaliada,

constatando-se que a concentração sórica destes hormônios é

mai3 elevada nos períodos pÓ3 exercício, em relação ao

período que antecendla o esforço físico, com picos para

tíroxina em torno de oito horas após e cujos valores só

retornam aos níveis pré-esforço por volta de 20 horas

(AGARWAL et ai. 1933c). {

Os níveis diários de secreção tireoidíana variam

durante as três estações características (fria, 'quente e

seca), aumentando e:' d. if icantemente na estação fria' e
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diminuindo nas estrções quente e seca (KHURANA & MADAN 1985),

sugerindo que o aumento dos níveis hormonais em tais

Circunstâncias é influenciado pela interação do eixo

hipotalâraico-hipofisário.

CHIKAMUNE et ai. (1986) observaram uma correlação

negativa significante entre a temperatura ambiente e as

concentrações de tiroxina em búfalos e bovinos, embora os

níveis de triiodotironina apresentassem uma tendência a

diminuir nos meses de verão. Constataram também uma

correlação significante entre a temperatura ambiente e o

referido hormônio.

KHURANA & MADAN (1987), avaliando a resposta da

tireóide de bubalinos a injeções de TRH, observaram que a

dose de 200 ug de TRH Íntravenosamente produz uma resposta

significante na estimulaçao da função tireoidiana, sendo a

resposta bifásica, tanto para triiodotironina como para

tiroxina. Observaram também, que os primeiros picos de

triiodotironina e tiroxina ocorreram imediatamente após a

administração de TRH e aumentaram, atingindo picos nos

períodos que correspondiam a 2.75 e 5.75 horas após a

administração de TRH para T 3 e T4, respectivamente.

Tem sido observado em bubalinos mantidos

experimentalmente em câmaras climáticas, que a alta

temperatura atua afetando a função tireoidiana, causando



diminuição nos níveis de secreção de triiodotironina, con

conseqüente diminuição da. ingestão de alimentos (BACCARI et

ai. 1988).



3. MATERIAIS E MÉTODOS:

3.1. Animais

Fora» utilizados 78 bubalinos, (Bubalus bubalis

var. bubalis) pertencentes a duas fazendas de criação

localizadas no município de Castanhal, Estado do Pará. Os

Mesmos encontravam-se clinicamente sadios e eram mantidos

exclusivamente em regime de pastoreio, em pastagens

cultivadas de capim quicuio (Brachiaria humidicula),

recebendo suplementaçâo mineral "ad libitum". Os animais

foram divididos em duas categorias raciais: Jafarabadi (Raça

J) e Murrah (Raça M); estas por sua vez foram subdivididas

segundo sexo e faixa etária. Os animais, ao término de cada

mês do ano de 1988, sempre pela parte da manhã, eram

submetidos a colheitas de material através de venopunçâo da

jugular, com agulha hipodérmica de calibre 40 X 20 mm,

quando na oportunidade eram colhidos cerca de 30 mL de sangue

em tubos de teflon, que ficavam em repouso a temperatura

ambiente até iniciada a retração do coágulo, para
•

posteriormente serem acondicionados em caixas térmicas com



gelo e levados ao laboratório, onde eram centrifugados a

4000 g durante 10 minutos, em seguida, a fração sérica era

transferida para tubos de ensaio menores, devidamente

identificados e estocados em freezer à temperatura

constante de -18° C, até o momento das análises.

3.2. Análises

As amostras eram descongeladas no laboratório em

temperatura ambiente de aproximadamente 22° C, até

completar-se o degelo total, sendo as mesmas submetidas às

técnicas de dosagem de T3 e T4, segundo protocolo existente

nos "kits" utilizados.

A3 análises laboratoriais foram realizadas por meio

de espectofotoiaetria gama, através do método de

Radioimunoensaio (RIA) utilizando-se "kits" para

triiodotironina CT3) e tiroxina (T4) em fase sólida (COAT-A-

COüNT)1 , segundo metodologia preconizada por REIMERS et ai

(1981), AGARWAL et ai (1983b) e VULCANO et ai (1988), para

bubalinos e outras espécies domésticas.

1 Diagnostic Products Corporation, USA.



3.2.1. Análise de Triiodotironina ÍT3>:

Determinação da curva.padrão;

Material:

- Amostra padrão de T3 estável nas concentrações de

0, 20, 50. 100, 200 e 600 ng/dL.

- Tubos de polipropileno de 12 x 75 mm com anti-corpos

específicos.

- substância tamponada contendo T3 marcado com isótopo

radioativo (I 1 2 5).

- Pipeta automática regulada para 100 uL.

Foram utilizadas as amostras padrão que acompanhavam cada

"kit", individualmente, nas seguintes concentrações:

Tubo calibrador ng/dL nmol/L

TC *
A (AM)** 0 0
B 20 0.31
C 50 0.77
D 100 1.54
E 200 3.07
F 600 9.22

* TC= Tubo controle da substância marcada.
** AM= Afinidade máxima.

No tubo calibrador A de polipropileno (12 x 75 mm)

em duplicatas, com anti-corpos específicos e conhecidos eram

adicionados 100 uL da amostra padrão, com concentração

igual a 0 ng/dL, com auxílio de uma pipeta automática1, sendo

o mesmo procedimento utilizado para os outros tubos (B,C,D,E

1 Eppendorf Comforpette 4700, GERMANY.



e F) com suas respectivas amostras. Em seguida era adicionado

1 mli da substância marcadora tamponada (T3 marcado com

isôtopo I125) em cada tubo, inclusive os Tubos Controle (TC),

sendo então os tubos agitados suavemente por um curto espaço

de tempo e após colocados em banho maria a 37° C durante 120

minutos. Em seguida, o material era decantado, exceto os TC,

e deixado esgotar o material por cerca de 1 a 2 minutos na

posição invertida e os tubos agitados vigorosamente contra

uma camada de papel absorvente, para serem contados em

contador gama modelo Mini-Assay 6-201 por 50 segundos. Os

resultados eram transferidos para um papel de semi-log,

através do qual era determinada a curva padrão (FIG.14).

Tomando como base a média do número de emissOes no intervalo

de 50 segundos (EP 50 ") da amostra de concentração igual a 0

(tubo A) , que correspondia a 100% de ligação, calculava-se o

percentual das outras amostras (B, C, D, E e F, com suas

respectivas EP 50"), através da seguinte fórmula:

% de ligação = EP 50" da Amostra X 100 = ...%
Média de EP 50 " da aaoatra=0

Os resultados obtidos eram transferidos para a

tabela de semi-log, onde cada amostra determinava um ponto;

após localizados, traçava-se uma reta passando sobre o maior

número de pontos possíveis ou pela mediana dos mesmos. j

1 rilni-In3truments, ENGLAIMD.
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Determinação de T3 nas amostras:

As amostras a serem analisadas foram protocoladas

em fichas especiais, obedecendo à ordem de data de colheita e

protocolo do animal, sendo adotado para as mesmas, o mesmo

procedimento quando da determinação da curva padrão, ou seja,

eram aspirados com auxílio de uma pipeta automática, 100 uL

da amostra e depositada nos tubos de polipropileno (com anti-

corpo especifico) devidamente identificados para cada

amostra.

Em seguida adicionava-se nos mesmos tubos, 1 mL de

substância marcada tamponada (T3 marcado com isótopo I 1 2 5 ) ,

sendo os tubos agitados suavemente e por um curto espaço de

tempo e em seguida colocados em banho maria à temperatura de

37° C durante 120 minutos; após isto, eram decantados e

deixados em repouso na posição invertida durante 1 a 3

minutos. Após este período eram agitados vigorosamente sobre

uma camada de papel absorvente, procedendo-se à leitura em

contador gama durante 50 segundos.

Os resultados foram interpretados segundo os mesmos

critérios utilizados para a determinação da curva padrão da

análise e obtidos seus valores em ng/dL. Multiplicando-se

estes valores por um fator igual a 0.01536 obtiveram-se os

valores expressos em nraol/L.



3.2.2. Análises de Tiroxina (T4):

Determinação da curva padrão:

Material:

- Amostra padrão de T4 estável nas concentrações de 0,1,

4, 10, 16 e 24 ug/dL.

- Tubos de polipropileno de 12 X 75 mm cora anti-

corpos específicos.

- Substância tamponada contendo T 4 marcado com isótopo

radioativo (I 1 2 5).

- Pipeta automática regulada para 25 uL.

Foram utilizadas as amostras padrão que acompanhavam o

"kit", nas seguintes concentrações:

Tubo calibrador ug/dL nmol/L

TC *
A (AM)** 0 0
B 20 0.31
C 50 0.77
D 100 1.54
E 200 3.07
P 600 9.22

* TC- Controle da substância marcada.

** AM= Afinidade máxima. '

No tubo calibrador A de polipropileno (12 x 75 mm)

eia duplicata, com anti-corpos específicos e conhecidos eram

adicionados 25 uL da amostra padrão de concentração igual a

0 , com auxilio de uma pipeta automática sendo o mesmo!

procedimento, utilizado para os outros tubos (B,C,D,E e F)

com suas respectivas amostras. Em seguida era adicionado 1 mL



da substância marcadora tamponada (T4 marcado com isótopo

I125) era cada tubo, inclusive o TC, sendo então os tubos

agitados suavemente por 1 a 2 minutos e após colocados em

banho mar ia a 37° C, durante 60 minutos, para então serem

decantados, exceto os TC, e deixados esgotar o material por

cerca de 1 a 3 minutos na posição invertida e em seguida

agitados vigorosamente contra uma camada de papel absorvente.

Posteriormente o material era contado em contador gama por

50 segundos. Os resultados eram transferidos para um papel de

semi-log, através do qual era determinada a curva padrão

(FIG. 15) . Tomando como base a média de EP 50 '* da amostra de

concentração igual a 0 (tubo A), que correspondia a 100% de

ligação, calculava-se o percentual das outras amostras (B, C,

D, E e F, com suas respectivas EP 50 " ) através da seguinte

fórmula:
% de ligação = EP 50" da Amostra X 100 = ...%

Média de EP 50 " da amostra=0

Os resultados obtidos eram transferidos para a

tabela de semi-log, onde cada amostra determinava um ponto;

após localizado, traçava-se uma reta passando sobre o maior

número de pontos possíveis ou pela mediana dos mesmos.

Determinação de T^ nas amostras;

As amostras a serem analisadas foram protocoladas'

em fichas especiais, obedecendo à ordem da data da colheita e



protocolo do animal, adotando-se o mesmo procedimento

quando da determinação da curva padrão, ou seja, aspirava-se

com auxílio de uma pipeta automática 25 uL da amostra e

depositava-se nos tubo3 de polipropileno (com anti-corpo

especifico), devidamente identificado para cada amostra, em

seguida era adicionado nos mesmos 1 raL da substância marcada

tamponada (T4 marcado com isótopo I 1 2 5 ) . Os tubos eram

agitados suavemente por 1 a 2 minutos e em seguida colocados

eia banho maria à temperatura de 37° C durante 60 minutos;

após isto, eram decantados e deixados em repouso na posição

invertida durante 1 a 3 minutos e em seguida agitados

vigorosamente contra uma camada de papel absorvente,

procedendo-se então à leitura em contador gama durante 50

segundos.

Os resultados foram interpretados segundo os mesmos

critérios adotados para a determinação das amostras da

curva padrão e os valores obtidos em ug/dL. Multiplicando-

se estes valoros por um fator igual a 12.87 obtiveram-se os

valores expressos em nmol/L.

3.3. Parâmetros meteorológicos:

Os dados referentes a parâmetros climáticos tais

como: temperatura média (TI!), precipitação pluvíométrica

(PP), umidade relativa do ar (UR) o período de irçsolaçao

diário (PI), foram obtid-n da estação meteorológica do CPAtfU
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(Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico úmido) -EMBRAPA

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), localizada no

município de Castanhal, Estado do Pará. Foi adotado para o

presente experimento, utilizar a temperatura média do dia

anterior às colheitas. Ea relação aos outros parâmetros

meteorológicos, foi utilizada a média de cada mês,

correspondente a sua respectiva colheita.

Com referencia às estações, os dados foram

agrupados segundo critério de Índices de precipitação

pluvionétrica, estabelecendo deste modo duas estações a serem

comparadas: uma estação chuvosa (C), com altos Índices de

precipitação pluviométrica e uma estação considerada de

estiagem (S) , com precipitações pluviométricas

significativamente menores.

3.4. Análises estatísticas:

Para o estudo da atividade tireoidiana nos

diferentes grupos, o modelo experimental utilizado foi

totalmente casualizado e os testes estatísticos incluíram

teste "t" de Student, coeficiente de correlação de Pearson

(r) e desvio padrão.

Os resultados obtidos foram calculados através do

software "SAEG-REW-UFV" e "SPSS/PC" em sistema PC-XT da

Faculdade de Ciências Agrárias do Pará (FCAP) e Universidade

Federal do Pará (UFPA).



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O presente trabalho estabeleceu os níveis séricos

de triiodotironina (T3) e de tiroxina (T4) em bubalinos das

raças Jafarabadi e Murrah em diferentes faixas etárias,

durante as estações de chuva e de estiagem na região

Amazônica e que, até o presente momento, n5o haviam sido

investigados.

Os resultados obtidos no presente estudo encontram-

se sumarizados nas Figuras de 1 a 15, bem como nas Tabelas de

1 a 15.

4.1. Parâmetros climáticos:

De acordo com BACCARI et ai. (1988) os bubalinos,

apesar de serem animais extremamente versáteis e com grande

capacidade de adaptação a determinadas condições são, por

outro lado, bastante sensíveis aos ambientes com elevadas j

temperaturas, com reflexos imediatos nos diferentes estágios

fÍ3iológicos, dentro ele3 a função tireoidiana. •
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No presente experimento, de um modo geral, os

parâmetros relacionados à " temperatura média e umidade

relativa do ar não apresentaram diferença significativa

entre as duas estações estudadas durante o ano de 1988

(Tabela 13 e Figura 13), contudo, em se tratando dos valores

relacionados aos Índices de precipitação pluviométrica e

período de insolação diário, estes foram altamente

significativos quando comparadas as duas referidas estações.

AFIEFY (1971), correlacionando a influência de fatores

climáticos sobre o metabolismo do iodo tireoidiano em búfalos

no Egito, durante os diferentes meses do ano e com

estacionalidade definida (período frio e quente), comprovou

haver uma alta correlação positiva entre a incidência de

raios solares com o aumento das concentrações de iodo

tireoidiano. Do mesmo modo, observou tal relação entre a

temperatura média das estações com as mesmas concentrações de

iodo tireoidiano, porém, constatou haver uma correlação

negativa entre a proporção de iodo na tireóide com os índices

de umidade relativa do ar e pressão atmosférica. E importante

ressaltar que o referido autor realizou seus estudos em

regiões de comprovada sazonalidade no que diz respeito à

variação de temperatura (estações fria e quente), ao

contrário das observações aqui obtidas, de que apesar de

apenas duas estações definidas, de acordo com seus

respectivos índices de precipitação pluviométrica, o mesmo
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não se verificou com relação à temperatura média, que nâo

apresentou variação significativa ao longo das estações de

chuva e de estiagem.

4.2. Triiodotironina (T3) em bubalinos jovens:

Os resultados do presente trabalho, com referência

aos níveis de T3 em bezerros bubalinos de ambas as raças

estudadas (J e M) revelam, de acordo CO"* as Tabelas 5 e 6,

não haver diferença nos níveis de secreção da glândula

tireóide entre a estação chuvosa e o período de estiagem.

Tais achados não estão de acordo com as observações de

PRAKASH & SHARMA (1975), que estudando grupos de bezerros

bubalinos, constataram existir uma maior taxa de captação de

iodo, o que denota uma maior atividade da tireóide nos

períodos que correspondem ao inverno, ao contrário do

observado na estação de verão. Todavia, é importante chamar

à atenção para as condições em que o referido experimento se

desenvolveu, ou seja, em condições meteorológicas diferentes

das do presente estudo , o que obviamente leva ao raciocínio

de que antes de qualquer outro fator climático, a temperatura

é que condiciona, de maneira mais marcante, as modificações

na funcionalidade da glândula tireóide e que outro fator

isoladamente iria exercer influências mais discretas nos

níveis de secreçâo tireoídiana.
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Con relação aos níveis de T3 entre as duas raças

estudadas, pode ser observado na Tabela 9 que o fator raça

n3o exerceu influência na secreçao do referido hormônio,

durante a estação chuvosa, sendo que, as concentrações deste

hormônio nao apresentaram diferença sob o ponto de vista

estatístico neste período. O mesmo comportamento foi

observado em relação à estação de estiagem.

4.3. Tiroxina (T4) em bubalinos jovens:

Através dos resultados expressos na Tabela 7,

observa-se que a média de T 4 encontrada para bezerros da raça

I (3,52 + 1,45 ug/dL) durante a estação chuvosa é

significantemente menor (P<0,10) que os valores estabelecidos

para os mesmos animais durante a estação de estiagem (4,94 +

0,78 pg/dL), o que contraria as observações de PRAKASSH &

SHARMA (1975), que determinaram níveis de secreçao diária de

T4 em bezerros de ambos os sexos, sensivelmente maiores nos

períodos que correspondiam ao período de inverno. A redução
i

significante dos níveis de secreçao deste hormônio durante a

estação C em relação a estação s, pode estar condicionada a

diversos fatores, como por exemplo uma diminuição na taxa de

secreçao do referido hormônio causada pela depressão da

tíreóide, decorrente do "stress" a que foram submetidos os

animais no início do experimento, pois, ESGUERRA et ai.

(1983) verificaram níveis de T 4 consideravelmente inferiores
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em animais da mesma categoria criados nas Filipinas (2.81

lig/dL) e atribuíram estes valores encontrados a fatores

ambientais, tais como temperatura elevada e determinadas

condições de "stress", levando à depressão da função

tireoidiana provavelmente mediada por uma diminuição dos

níveis de TSH.

Ainda, de acordo com observações de LOYPTJRÀ et ai.

(1985), determinadas condições que causem "stress" prolongado

podem resultar em uma diminuição dos níveis de secreção da

tíreóide, também nediada por uma depressão da referida
i

glândula.

LOHAN et ai- (1989) admitem que os altos níveis de

cortisol sejam capazes de exercer um efeito inibidor na

liberação de TSH e consequentsmente na produção dos hormônios

tireoidianos, embora AGARWAL et ai. (1983c) tenham constatado

um aumento significativo nos níveis de T3 e T4 em bubalinos

submetidos a "stress" físico.

Com relação à raça M (Tabela 8) é possível observar

o raeemo comportamento na secreção de T4, que aquele da raça

J, ou seja, a média dests hormônio obtida para a estação

chuvosa (3,79 + 0,30 ug/dL) foi menor que a média de T4

verificada durante a estação de estiagem (3,92 + 0,19 ug/dL),

porém, noste caso as diferenças não são estatisticamente

diferentes (P>0,l0).
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No que diz respeito aos níveis de secreção de T4

entre as duas diferentes raças durante a estação chuvosa

(Tabela 11). nlo foi possível observar diferença significante

neste período; no entanto, durante a estaçlo de estiagem

(Tabela 12) observa-se que os animais da raça J tivera» seus

níveis de T 4 sensivelmente Maiores que os animais da raça N.

4.4. Triiodotironina (T3) em bubalinos adultos:

A observação dos parâmetros que expressam a secreção

de T3 durante as estações chuvosa e de estiagem nas

diferentes raças e categorias em bubalinos adultos, pode ser

vista nas Tabelas 1,3,5,6,9 e 10 e nas Figuras 1,3,5,6,7 e 8.

4.4.1. Níveis de T 3 em novilhas.

De acordo com a Tabela 5, os níveis de T3 para

novilhas da raça J durante as duas estações, no ano de 1988

(143.57 + 17,09 e 137,68 ± 9,75 ng/dL), não foram

estatisticamente diferentes (P>0,10), porém, pode ser

observado um discreto aumento nos níveis de T 3 no período que

corresponde â estação chuvosa, quando comparada com a estação

de estiagem; tal fato corrobora as observações de PRAKASH 6

SHARMA (1975) que constataram maior atividade da glândula

tireóide nos períodos de inverno.

Em relação à raça N (Tabela 6) o mesmo comportamento

para os níveis de T 3 foi observado, ou seja, os níveis



55

estabelecidos para o período chuvoso (164,96 + 19,55 ng/dL)

foram superiores ao período com menor índice de precipitação

pluviométrica (149,65 +.8,52 ng/dL) sendo que neste caso as

diferenças foram estatisticamente significativas (P<0,10).

De acordo com as Tabelas 9 e 10, comparativamente os

níveis de T3 entre as raças J e M foram sensivelmente

superiores na raça M (P<0,10) em ambas as estações, denotando

claramente que em relação a esta categoria, o fator raça

exerceu marcante influência.

4.4.2. Nívei3 de T3 em vacas.

Na Tabela 5 também ê possível observar o

comportamento dos níveis de T3 para vacas da raça J durante

as duas estações e que a exemplo dos bezerros da mesma raça,

os níveis de T3 nâo apresentania diferenças significativas

durante as duas estações estudadas, com 120,69 +7,52 ng/dL e

123,41 + 3,46 ng/dL para as estações de chuva e estiagem,

respectivamente.

Com relação a raça M (Tabela 6), também não houve

variação na secreçao de T3, comparativamente, durante os dois

períodos estudados, que foi de 111,40 +7,20 ng/dL para a

estação chuvosa contra 110,40 +7,64 ng/dL para a estação de

estiagem (P>0,10!. Tais resultados nao estão de acordo com os

achados de SHARAWY et ai. (1987), que investigando o perfi.1
i

hormonal da tirooido or -inímais da uesraa raça e categoria
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durante a estação de inverno, encontraram valores em torno de

133,40 +. 38,0 e 215 +35,0 ng/dL para vacas na fase folicular

e fase lutelnica, respectivamente.

Nas Tabelas 9 e 10 é possível constatar que, em se

tratando de vacas, os níveis de T3 entre as duas raças

foram sensivelmente superiores nos animais da raça I, quando

comparados aos animais da raça M, nas duas estações

pesquisadas (120,69 +7,52 ng/dL contra 111,40 + 7,28 ng/dL

na estação chuvosa e 123,41 +3,46 ng/dL contra 110,40 ±7,64

ng/dL na estação de estiagem), o que nos leva a supor que em

relação a esta categoria, a exemplo das novilhas, a raça

também exerceu influência, só que, ao contrário, dos animais

citados, esta foi em favor da raça J (P<0,05).

4.4.3. Níveis de T3 em touros.

Os dados relativos aos níveis de T3 para a categoria

touro de ambas as raças estão representados nas Tabelas 5,6,9

e 10, bem como nas Figuras 1,3 e 8.

Ê importante ressaltar que, embora tenhamos incluído

esta categoria no presente trabalho, a mesma deve ser

considerada apenas a título de ilustração, uma vez que, o

número amostrai foi bastante diminuto (Tabelas 1 e 3), face

às dificuldades em conseguir animais que se adequassem à

proposta do experimento. Assim sendc, os resultados aqui
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apresentados servem apenas para contribuir com futuras

investigações neste sentido.

De acordo com a Tabela 5, os níveis de T 3 para a

categoria touro da raça J foram sensivelmente maiores

(P<0,01) no período que correspondeu à estação com maior

Índice de precipitação pluviomêtrica (86,63 + 16,74 ng/dL),

quando comparado com o período de estiagem (60,32 +. 9,47

ng/dL). Os resultados no que diz respeito à variação hormonal

entre as duas estações, estão de acordo com a maioria da

literatura disponível (AFIEFY; 1971; PRAKASH & SHARMA, 1975;

KHURANA & MADAN, 1985), entretanto, coro relação aos níveis

hormonais, até o presente momento não existem trabalhos

referentes à secreção tireoidiana em bubalinos da raça

Jafarabadi.

Em relação à raça M, os níveis de T3 seguiram as

mesmas tendências observadas na raça J, ou seja, os níveis de

secreção na estação C foram superiores aos observados na

estação S, sendo que esta diferença não foi estatisticamente

signifícante (102,67 + 10,46 ng/dL na estação chuvosa e

101,17 + 13,74 ng/dL na estação de estiagem). Estes

resultados e3tao de acordo com as investigações de DWARAKNATH

et ai. (1981), que também não encontraram variações nos

níveis de T3 no plasma cie touro3 bubalinos durante as

estações de inverno e verão o que foram, respectivamente:

101,0 + 14,0 o 05,; + 10,0 ng/dL. Em função destes
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resultados, o autor supra citado supõe que a atividade

funcional da tireóide não é comprometida durante a chamada

estação de monta.

4.5 Tiroxina (Tg) em bubalinos adultos.

Os resultados referentes aos Índices de secreção de

T4 em ambas as raças e diferentes categorias durante a

estação chuvosa e de estiagem ao longo do ano de 1988, estão

representados nas Tabelas 2,4,7,8,11 e 12 e nas Figuras

2,4,10 11 e 12.

4.5.1. Níveis de T4 em novilhas.

Em se tratando da categoria novilha, a média de

secreção de T4 para a raça J foi de 4,74 + 0,38 ug/dL para a

estação chuvosa e 4,82 + 0,18 ug/dL para a estação de

estiagem (Tabela 7), o que denota uma pequena diferença nos

níveis de secreção de T 4 em favor da estação de estiagem,

embora esta diferença não tenha nenhuma significância do

ponto de vista estatístico (P>0,10).

Com relação aos níveis de T4 na raça M (Tabela 8) a

média determinada para a estação chuvosa foi de 3,99 + 0,41

ug/dL e 3,70 + 0,30 ug/dL para a estação de estiagem, embora

esta diferença também não seja estatisticamente

significativa. Tais resultados, no que diz respeito a

sazonalidade, estão de acordo com os achados de PRAKASH &
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SHARMA (1975), que comparando os níveis de secreção de T 4 em

novilhas da ra;a Murrah durante os períodos de inverno e

verão, encontraram valores sensivelmente superiores nos

períodos que correspondiam a estação de inverno. MOURAD et

ai. (1981), também investigando o perfil hormonal da tireóide

em novilhas da mesma raça nos períodos de inverno,

constataram haver uma correlação negativa entre os índices de

tiroxina e a idade de puberdade. Esta observação ressalta a

importância dos hormônios tireoidianos no sentido de

influenciar a puberdade de modo a torná-la mais precoce.

De acordo com a Tabela 11 e 12 é possível concluir

que nesta categoria houve influência dos fatores raciais na

secreção deste hormônio, pois como podemos observar nas

referidas Tabelas, tanto para a estação chuvosa quanto para a

estação de estiagem, os índices de T 4 para a raça J foram

sensivelmente maiores quando comparados com os da raça M

(P<0,005).

4.5.2. Níveis de T4 em vacas

E possível observar na Tabela 7, que em relação à

raça J, os níveis de secreçao de T4 não sofreram modificações

ao longo das duas estações estudadas (4,09 ± 0,25 ug/dL e

4,26 ± 0,17 ug/dL). Na Tabela 8 podemos constatar que a mesma

tendência 3e verificou com relação à raça M, sendo a pequena

diferença observada (3,G^ + 0,26 pg/dL e 3,01 + 0,14 ug/dL
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para as estações de chuva e estiagem, respectivamente) sem

significância do ponto de vista estatístico (P>0,10). Estes

resultados não estão em consonância com as observações de

SHARAWY et ai. (1987}, que investigando a atividade da

glândula tireóide em bubalinos durante a fase folicular e a

fase luteínica do ciclo estral, encontraram valores

correspondentes a 4,03 + 0,30 ug/dL e 2,69 ± 0,30 ug/dL de

tiroxina, respectivamente. PIPES et ai. (1958) atribuíram

níveis séricos de T 4 mais altos durante a fase do estro e

atribuiram o fato a um aumento da secreção do hormônio

tireotrófico durante esta fase. A diferença observada entre

os resultados encontrados e os do referido autor pode

decorrer, dentre outras causas, da própria fase do ciclo em

que as amostras foram colhidas, não levada em conta no

presente experimento.

Os resultados aqui obtidos também diferem dos

achados de PRAKASH & SHARMA (1975), que ao investigarem a

função tireoidiana em fêmeas bubalinas durante a estação de

inverno e verão, encontraram valores significativamente

superiores na estação que correspondia ao inverno.

Com relação à secreção de T4 nas duas raças,

durante as duas estações, a média da secreção de T4 foi

sensivelmente mais elevada nos animais da raça M em ambas as

estações (Tabela 10 e 11), o que significa dizer que também .



en relação a esta categoria, o fator raça exerceu influência

estatisticamente significativa na secreçâo deste hormônio.

4.5.3. Níveis de T4 em touros

A exemplo dos níveis de T3 para touros, os mesmos

problemas se repetem em relação à secreção de T4 nesta

categoria, ou seja, o número amostrai bastante reduzido não

pode representar uma população (Tabelas 2 e 4) e os

resultados aqui obtidos não expressam valores consistentes

sob o ponto de vista estatístico. Assim sendo os resultados

aqui apresentados, da mesma forma que para T3 em touros,

devem ser avaliados apenas conto proposta para futuras

investigações.

Mesmo assim, é possível observar na Tabela 7 que em

relação a raça J, a média de secreção de T4 para esta

categoria foi mais elevada na estação chuvosa (4,01 ± 0,85

ug/dL) do que na estação de estiagem (3,24 + 0,47 ug/dL). No

que diz respeito à sazonalidade, estas observações estão de

acordo com os trabalhos de AFIEFY (1971), PRAKASH & SHARMA

(1975) e KHURANA & MADAN (1985), que observaram maior nivel

de socrecâo de T4 em touros bubalínos na estação chuvosa. No

entanto, no que diz respeito à secreção de T4 relacionada â

raça Jafarabadí, não existo, até o presente momento, qualquer

citação reforindo-se a esta raça.
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Em se tratando da raça M, os níveis de T4 for an

sensivelmente inferiores na" estação chuvosa (P<0,025) em

relação à estação de estiagem (Tabela 8) , o que difere das

observações de PRAKASH & SHARMA (1975) e KHURANA & MADAN

(1985), que observaram valores significantemente mais altos

em touros bubalinos desta mesma raça, na estação de inverno,

quando comparados a estações mais quentes. Entretanto,

DWARAKNATH et ai. (1981) não encontraram nenhuma variação

estacionai nos níveis de T3 e T4 em touros bubalinos.

Ê importante ressaltar que os resultados aqui

obtidos para esta categoria, podem ser apenas a expressão do

fator individualidade, visto que a amostragem foi bastante

reduzida, podendo estes resultados serem atribuídos a um erro

amostrai.

Nas Tabelas 14 e 15 encontram-se representadas as

correlações entre variáveis T 3 e T4, para as raças J e M,

respectivamente, era diferentes categorias, com os

parâmetros relacionados à temperatura média, precipitação

pluviométrica, umidade relativa do ar e período de insolação

diário. De um modo geral, a análise de correlação de Pearson

não apresenta correlação significativa entre os níveis

hormonais de T3 e T4 nas duas raças estudadas nas diferentes

categorias, com os diferentes parâmetros climáticos.
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TAB- 1. Níveis sericos de triiodotironina (ng/dl) e« bubalinos da raça Jafarabadi nas
diferentes categorias e dados neteorológicos durante as duas estaçSes de 1988.

Mês

De

Jan

Fev

Mar

Abr

Hai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Urv

Estação

C
H
0
V

0
S

A

E

S

T
I
A
G
E
(l

Bezerros

178.SO

190.11

169.82

1S2.S3

140.63

167.62

144.02

139.40

200.35

137.65

170.41

No

09

09

09

09

09

05

OS

—

02

09

09

09

Categories

NoviIbas

119.64

141.58

140.14

1S2.69

174.18

143.99

13S.70

127.21

129.76

130.92

139.ÍS

ISO.90

NS

10

11

11

10

10

10

10

10

10

08

08

07

Vacas

110.88

120.11

123.69

115.56

133.08

121.82

127.61

112.81

118.30

12S.43

12S.60

124.27

NS

09

a
12

12

12

11

10

11

11

11

11

12

Touros

64.90

106.76

71.53

101.86

89. SS

70.10

104.90

83.S0

70.SO

64.20

48.20

S8.40

No

01

03

03

03

02

01

01

01

01

01

01

01

TM

25

27

27

25

28

27

27

28

28

27

28

27

.6

.9

.6

.5

.3

.5

.5

.3

.1

.4

.4

.7

PP

9.8

7.9

10.4

16.9

14.4

11.4

9.0

7.2

3.9

4.8

2.2

2.4

UR

93.

88.

90.

93.

93.

90.

90.

88.

85.

90.

91.

91.

«ft»

0

0

7

4

4

7

0

0

5

0

1

6

PI

3.9

3.9

3.4

3.5

2.9

1.4

5.7

7.9

8.7

7.0

6.6

5.6

TA - Tenperatura média (° Celsius).
PP = Precipitação pluvionétrica (an3)-
UR = Uaidadade relativa do ar (Z).
F? = Período de insolaçSo diário (horas).



TAB- 2. Níveis séricos de tiroxina (ug/dL) em bubalinos da raça Jafarabadi nas
diferentes categorias e dados neteorológicos durante as duas estaçSes de 1988.

Mês

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Estação

C
H
U

V
0
s
A

E
S

T
I
A

G
E
N

Bezerros

4 78

4.OS

3.88

3.95

3.73

:.84

3.96

—

4.96

5.90

4.11

4.79

NS

09

09

09

09

09

OS

OS

—

02

09

09

09

Categorias

Novilha;

4.08

4.30

4.80

S.14

5.22

4.79

4.82

4.78

4.57

4.92

S.00

4.82

: NS

11

11

11

11

10

10

10

10

10

08

08

07

Vacas

J.58

4.24

4.13

3.95

4.43

4.26

4.00

4.22

4.19

4.08

4.51

4.25

NS

09

12

12

12

12

11

10

11

11

11

11

12

Touros

3.41

2.83

3.57

3.45

5.12

4.26

S.23

4.24

3.00

3.22

2.83

3.91

NS

01

03

03

03

01

01

01

01

01

01

01

01

TH

25.6

27.9

27.6

25.5

2S.3

27.5

27.1

28.3

28.1

27.4

28.4

27.7

PP

9.8

7.9

10.4

16.9

14.4

11.4

9.0

7.2

3.9

4.8

2.2

2.4

UR

93.0

88.0

90.7

93.4

93.4

90.7

90.0

88.0

85.5

90.0

91.1

91.6

PI

3.9

3.9

3.4

3.S

2.9

1.4

5.7

7.9

8.7

7.0

6.6

5.6

TH - Teuperatura Média (° Celsius).
PP = PreeipitaçSo pluvioaétrica (tat3).
UR - U»idadade relativa do ar (/.).
PP = Período de insolação diário (horas).
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TAB- 3. Níveis sericos ds triiodotironina (ng/dL) em bubalinos da raça Hurrah nas
diferentes categorias e dados neteorológicos durante as dua estações de 1988.

Kês

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Hai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Estação

C
H
U
V

0
S

A

E

S

T
I
A

G
E
N

Bezerros

144.78

1SS.39

1S9.6S

136.43

139.98

133.87

13S.9S

149.20

132.78

160.36

163.27

1S6.81

NS

OS

10

09

08

08

07

06

06

06

06

07

06

Categorias

Novilhas

137.S6

172.30

198.00

147.54

181.04

170.66

152.03

160.60

148.72

161.98

143.S1

144.42

No

06

03

03

OS

OS

06

06

07

07

07

07

07

Vacas

120.98

10S.01

120.18

103.76

108.95

106.69

106.88

118.77

100.31

108.64

116.33

121.60

NS

09

09

10

10

10

10

10

10

10

09

09

09

Touros

100.40

120.90

111.90

108.80

91.60

99.90

97.40

90.S0

80.80

108.00

110.SO

105.40

NS

01

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

TH

2S.1

28.1

26.5

26.9

2S.7

27.4

27.3

28.2

2S.8

28.0

28.S

28.3

PP

9.8

7.9

10.4

16.9

14.4

11.4

9.0

7.2

3.9

4.8

2.2

2.4

UR

93.0

88.0

90.7

93.4

93.4

90.7

90.0

88.0

8S.S

90.0

91.1

91.6

PI

3.9

3.9

3.4

3.S

2.9

1.4

S.7

7.9

8.7

7.0

6.6

TH = Tenperatura nidia (° Celsius).
PP = Precipitação pluvionétrica (nn3)-
UQ = Unidadade relativa do ar {'/.).
PP = Período de insolacSo diário (horas).
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TAB- 4. Níveis séricos de tiroxina (ug/dL) ea bubalinos da raça Hurrah nas
diferentes categorias e dados Meteorológicos durante as duas estações de 1988.

Hes

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Hai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Estação

C
H
U

V
0
s
A

E
S

T
1
A
C
E
M

Bezerros

3.7S

3.83

3.86

3.49

3.49

3.9S

3.29

4.29

3.74

4.19

3.93

3.84

No

OS

09

09

08

07

07

06

06

06

06

07

06

Categorias

Novilhas

4.11

4 69

4.26

3.42

4.20

3.92

3.SI

3.8S

4.00

3.92

3.S9

3.33

s NO

06

03

03

OS

OS

06

06

07

07

07

07

07

Vacas

3.24

2.79

3.36

2.95

3.28

2.70

2.82

3.2S

3.02

3.22

2.94

2.89

NS

09

08

09

09

09

09

09

09

09

08

08

08

Touros

6.39

S.47

S.07

4.23

4.27

4.92

S.04

4.1S

6.01

S.2S

6.13

6.27

01

03

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

TM

2S.1

28.S

26.S

26.9

25.7

27.4

27.3

28.2

2S.8

28.0

28.5

28.3

PP

9.8

7.9

10.4

16.9

14.4

11.4

9.0

7.2

3.9

4.8

2.2

2.4

UR

93.0

88.0

90.7

93.4

93.4

90.7

90.0

88.0

8S.S

90.0

91.1

91.6

PI

3.9

3.9

3.4

3.S

2.9

1.4

5.7

7.9

8.7

7.0

6.6

5.6

TM - Temperatura média (° Celsius).
PP = Precipitação pluvioaétrica ( M } ) >
Ut - Unidadade relativa do ar (/,),
PP = Período de insolação diário (horas).
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TAB- S. Níveis séricos de triiodotironina (Ta ng/dL) en babaiinos

da Raça Jafarabadi durante as duas estações, no ano de l98t

CATEGORIAS

Bezerros

Novilhas

Vacas

Touros

CHUVOSA

142,93

143.S7

120,69

86,63

D

60

17

7

16

ESTAÇ0ES

P

.18

,04

.52

,74

ESTIAGEM

162,07

137,68

123,41

60,32

D

29

9

3

9

.P

,90

,75

,46

,47

NÍVEL DE

SIGNIFICINCIA

X

X

X

P(0,01

D.P = Desvio padrão.

X = Não significante (teste t).



TA1- 6. Níveis séricos de triiodotironina (Tj ng/dL) ea babaiinos

da Raça Marrah durante as doas estações, no ano de I9tt.

CATEGORIAS

Bezerros

Novilhas

Vacas

Touros

CIÜVOSA

14$. 15

164.96

111.40

102,67

ESTAÇÕES

D.P

1.79

19. SS

7.20

10.46

ESTIAGEM

IS 3,30

149.63

110.40

101.17

D.P

13.90

I.SZ

7.64

13,74

NÍVEL DE

SIGNIFICXNCIA

I

P<0,IO

X

X

D.P - Desvio padrão.

X - N2o significante (teste t).
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TAB- 7. Níveis séricos de tiroxina (T4 ug/dL) ea bubalinos da

Raça Jafarabadi durante as duas estações, no ano de 1988.

CATEGORIAS

Bezerros

Novilhas

Vacas

Touros

CHUVOSA

3,52

4,74

4,09

4,01

ESTAÇffES

D.P

1.45

0,38

0,25

0.8S

ESTIAGEM

4,94

4,82

4,26

3,24

D.P

0,78

0.18

0,17

0,47

NÍVEL DE

SIGNIFICANCE

P(0, 10

X

X

P<0.10

D.P = Desvio padrão.

X = N3o significantc (teste t ) .



70

TAB- 8. Níveis séricos de tiroxina {T* ug/dL) e» bubalinos da

Raça Hurrah durante as duas estações, no ano de 1988.

CATEGORIAS

Bezerros

Novi 1 ha^

Vacas

Touros

CHUVOSA

3.79

3,99

3,04

4,94

ESTAÇ5ES

D.P

0.30

0,41

0.16

0.7S

ESTIAGEM

3,92

3.70

3,01

5,91

D.P

0,19

0.30

0,14

0,45

NÍVEL DE

SIGNIFICANCE

X

X

X

P(0,02S

D.P = Desvio padrão.

X - N5o significante (teste t ) .
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TAB- 9. Níveis sericos de triiodotironina (Tj ng/dL) ea bubalinos

das raças Jafarabadi (J) e Hurrah (M) na estação Chuvosa.

CATEGORIAS

Bezerros

Novilhas

Vacas

Touros

RAÇA H

142,93

143,57

120,69

86.63

RAÇAS

D.P

60,18

17,04

7.S2

16,74

RAÇA J

14S.1S

164.96

111,40

102.67

D.P

8.79

19,SS

7.28

10,46

NÍVEL

SIGNI

P(0

P(0

P<0

DE

FICXNCIA

X

,02S

,02S

,02S

D.P = Desvio padrão.

X = NSo signif icante (teste t).
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TAf- 10. Níveis séricos de triiodotironina (T3 ng/dL) em bubalinos

das raças Jafarabadi (J) e Hurrah (M), na estação de

Estiagea.

CATEGORIAS

Bezerros

Novilhas

Vacas

Touros

RAÇA J

162,07

137,68

123,41

60,32

RAÇAS

D.P

29.90

9,75

3,46

9,47

RAÇA M

1 S 3 . 3 0

149 ,6$

1 1 0 , 4 0

1 0 1 , 1 7

D

13

8

7

13

.P

,90

,52

,64

.74

NÍVEL DE

SIGNIFICANCE

X

P < 0 , 1 0

PÍO.OOS

P< O.OOS

D.P = Desvio padrão.

X = N3o significantc (teste t).



TAB- 11. Níveis séricos de tiroxina (T4 ng/dl ) em bubalinos das

raças Jafarabadi (J) e Hurrah (H), na estação Chuvosa.

CATEGORIAS

Bezerros

Novilhas

Vacas

Touros

RAÇA J

3.S2

4,70

4,09

4,01

1

0

0

0

RAÇAS

D.P

,4S

.38

,2S

,8S

RAÇA M

3

3

3

4

.79

.99

,04

.94

D.P

0,30

0,41

0,26

0.7S

NÍVEL

SIGNI

P<0

P<0

P<0

DE

F1CÍNCIA

X

,005

.OOS

,02S

D.P = Desvio padrão.

X = Não significante (teste t).



TAB- 12. Níveis séricos de tiroxina (T4 ug/dl ) e« bubalinos das

raças Jafarabadi (J) e Hurrah (H), na estação de

Estiagem.

CATEGORIAS

Bezerros

Novi1 has

Vacas

Touros

RAÇA J

4,94

4 ,82

4 ,26

4 ,24

RAÇAS

D.P

0 , 7 3

0 , 1 8

0 , 1 7

0 . 4 7

RAÇA H

3 , 9 2

3 , 7 1

3 , 0 1

5 , 9 1

D

0

0

0

0

.P

,19

,30

, t 4

,45

NÍVEL DE

SIGNIFICXNCIA

PÍ0.02S

P(0,OOS

P<0,Q05

P ( O , O O S

D.P = Desvio padrão.

X = N5o significante (teste t).
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TAD- 13. Parânetros clináticos observados durante as duas

estações, no ano de 1988, para as raças Jafarabadi (J)

e Hurrah (W).

PARKKETROS

K

TM
KM

TM

pp

UR

PI

CHUVOSA

27,16

26,90

10,87

90,90

4,07

ESTAÇGES

D.P

1,22

1,09

3.30

2,22

1.9S

ESTIAGEM

27,90

27,60

3,32

89,55

6,97

D.P

0,43

1,25

1,24

2,78

1,29

NÍVEL

SIGNI

P(0

P<0

DE

FICANCIA

X

X

,005

X

,025

TH - Tenperatura média anbiente por ocasião das

colheitas para a raça Jafarabadi (° Celsius).
MM

TH = Tenperatura média aabiente por ocasião das

colheitas para a raça Hurrah (° Celsius).

PP = Precipitação pluvionetrica (»n 3).

(IR = Unidade relativa do ar (/.).

PI = Período de insolaçSo diário (horas).

D.P = Desvio padrSo.

X = NSo -ignificante (teste t).
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TAB- 14. Correlação entre os níveis de triiodotironina (T? ng/dL)

e os diferentes parâmetros climáticos observados

durante o ano de 19IS.

CATEGORIAS

Bezerros

Novilhas

Vacas

Touro-

RAÇA

J

H

J

M

J

M

J

H

Coeficiente de correlaçío de Pearson

TH

-0,366

O.SSO

0,374

0,098

0,610

-0,127

-0,058

0,428

PP

0,042

-0,531

0,398

0.30S

-0,088

-0, 150

0,582

0,011

01

0.313

0,003

0,305

-0,141

-0,034

0,339

-0,106

0.2S9

PI

-0,443

0,152

-0,441

0.356

-0,069

-0,062

-0,216

-0,371

TH = Temperatura nédia (° Celsius).

PP = Precipitação pluviométrica (»» 3).

IR = Unidade relativa do ar {/.).

PI - Período de ínsoiaçSo diário (horas)
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TAB- IS. Correlação entre os níveis de tiroxina {T4 ug/dl)

e os diferentes parânetros climáticos observados

durante o ano de 1988.

CATEGORIAS

Bezerros

Novi lhas

Vacas

Touros

KAÇA

J

H

J

H

J

H

J

H

Coef

TH

-0.30S

0.33B

0,464

-0.339

0,908

-0,434

0,122

-0,193

tciente de

PP

-0,173

-0,344

0,153

0,164

-0,285

0,132

0,398

-0.60S

correlação de Pearson

OR

0.196

-0,228

0,122

-0,219

-0,323

0,221

0,241

-0,010

PI

-0.109

0,235

0,043

-0.277

0,178

0,119

-0,244

0,180

TK = Temperatura nédia (° Celsius).

PP = Precipitação pluvionétrica (t>»3).

UK = Unidade relativa do ar {'/.)

PI = Período de insoIaçSo diário (horas)
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Ta ng/dL

O

Estação de chuva

I L L

Estação de estiagem

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

-*-Bezerros - + - Novilhas * - Vacas -Q- Touros

Fig-1 Níveis sericos de triiodotironina (Ta) em bubalinos
da raça Jafarabadi durante as duas estações, em 1988.
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T4 ug/dL
12r

10;

8

6

Estação de chuva

ü:

J I

Estação de estiagem

o
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Bezerros Novilhas ~*~ Vacas "G" Touros

FIg-2 Níveis sêrícos de tiroxlna (T<) cm bubalinos
da raça jafarabadi durante as duas estações, em 1988.
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Fig-3 Níveis sórícos de trfiodotironina (Ta) em bubaiinos
da raça Murrah durante as duas estações, em 1988.
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Fig-4 Níveis sericos de tiroxina (T4) em bubalinos
da raça Murrah durante as duas estações, em 1988.
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200-
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Estação de chuva Estação de estiagem

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Jaf arabadi Murrah

Fíg-5 Níveis sèricos de triiodotironina (Ta) em bezerros bubaiinos
das raças Jafarabadi e Murrah, nas estações de chuva e estiagem.
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Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

-— Jafarabadi - » - Murrah

Fig-6 Níveis sérlcos de Triiodotironina (Ta) em novilhas buballnas
das raças Jafarabadi a Murrah, nas estações de chuva e estiagem.
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Fig-7 Níveis séricos de triiodotironina (Ta) em vacas bubalinas
das raças Jafarabadi e Murrah, nas estações de chuva e estiagem.
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T3 ng/dL
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Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Jafarabadt Murrah

FÍQ-8 Níveis sérícos de trilodotlronina (T8) em touros bubalínos
das raças Jaíarabadi e Murrah, nae duas estaçõe3 do ano de 1988.
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Fig-9 Níveis séricos de tiroxina (T4) em bezerros bubalinos
das raças Jafarabadi e Murrah, nas diferentes estações de 1988.
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T4 ug/dL
12r

8
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0

Estação de chuva Estação de estiagem

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ju! Ago Set Out Nov

• Jaíarabadi Murrah

Fig-íO Nivela aéricoa de tiroxina (T<) em novilhas bubalinas
das raças Jafarabadi e murrah, nas diferentes estações de 1988.



88

T4 ug/dL
12r

Estação de chuva Estação de estiagem

o
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

— Jafarabadi • + - Murrah

Fig-11 Níveis sérícos de tiroxína (T4) em vacas bubalinas
das raças Jafarabadi e Murrah, nas estações de chuva e estiagem.
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12

10;

8

6

Estação de chuva

I I I

Estação de estiagem

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

—•" Jaíarabadi - + - Murrah

Fig-12 Níveis séricos de tiroxina (Ti) em touros bubaünos
das raças Jafarabadí e Murrah, nas estações de chuva e estiagem.
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Fig-13 Dados meteorológicos do ano de 1988.
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5. CONCLUSÕES.

À análise dos resultados sobre a determinação dos

níveis séricos de triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) nas

diferentes raças (Jafarabadi e Murrah) e categorias

(bezerros, novilhas vacas e touros) durante o ano de 1988,

levou-nos às seguintes conclusões:

a- Mesmo havendo duas estações definidas, de acordo COM

seus Índices de precipitação pluviometrica, as

categorias vacas e touros, dentro das mesmas raças

não apresentaram variação na secreçSo de T 3 e T4 em

função da sazonalidade; para as categorias bezerros e

novilhas também dentro das mesmas raças, observou-se
i

um maior nivel de secreção de T4 nos bezerros da raça

Jafarabadi no período de estiagem. Já as novilhas da

raça Murrah tiveram os níveis de secreçao de T3

registrados na estação de chuva.



b- De um modo geral os níveis de secreçao de T 3 e T 4

nos animais jovens (bezerros e novilhas) de

ambas as raças são superiores aos dos animais

adultos (vacas e touros), em ambas estações.

c- Em se tratando de algumas categorias dentre as

estudadas, o fator raça exerceu influência

significativa na secreçao de T3 e T4; nas

novilhas e vacas a secreçao de T3 foi influenciada

pela raça, sendo superior nas novilhas da raça

Murrah em ambos os períodos (chuvoso e de estiagem),

já as vacas tiveram seus níveis de secreçao

superiores nos animais da raça Jafarabadi naqueles

períodos; os níveis de T4 foram nitidamente

superiores nas novilhas e vacas durante a estação

chuvosa. Na estiagem a raça jafarabadi teve seu

Índice de secreçao mais eivado em todas as

categorias, quando comparado com os da raça Murrah.

d- Sugere-se que o fator temperatura, dentre os outros

parâmetros climáticos, tenha mais importância no

sentido de modular a função da tireóide, enquanto

que a precipitação pluviométrica, umidade relativa

do ar e período de insolação diário, se exercerem
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alguma influência, estas são mais discretas na

secreção dos hormônios tireoidianos.

e- Os valores referentes à temperatura média e umidade

relativa nas duas estações não apresentaram diferença

significativa do ponto de vista estatístico, o que

não ocorreu com relação à luminosidade, na qual foi

observada uma correlação negativa com os Índices

pluviométricos.

f- Os níveis sêricos de T3 para a raça Jafarabadi

(raça J) nas diferentes categorias durante as duas

estações estudadas (C e S) foram, respectivamente,

de 142,93 + 60,18 e 162,07 + 29,90 ng/dL para

bezerros; 143,57 +17,04 e 137,68 + 9,75 ng/dL para

novilhas; 120,69 +7,52 e 123,41 + 3,46 ng/dL para

vacas e 86,63 ± 16,74 e 60,32 + 9,47 ng/dL para

touros.

Jã para a raça Murrah (raça M) nas mesmas

condições, os níveis de T3 foram 145,15 + 8,79 e

153,30 + 13,90 ng/dL para bezerros; 164,96 + 19,55 e

149,65 +8,52 ng/dL para novilhas; 111,40 +. 7,20 e

102,67 + 10,46 ng/dL para vacas e 102,67 + 10,46 e

101,17 + 13,74 ng/dL para touros.
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g- Com relação aos níveis séricos de T 4 para a

raça Jafarabadi, dentro das diferentes categorias,

durante as duas estações estudadas fora»,

respectivamente, de 3,52 +1,45 e 4,94 +0,78 ug/dl

para bezerros; 4,74 + 0,38 e 4,82 +0,18 ug/dl para

novilhas; 4,09 + 0,25 e 4,26 + 0,17 ug/dl para

vacas e 4,01 + 0,85; 3,24 + 0,47 ug/dl para touros,

enquanto que para a raça Hurrah as concentrações do

mesmo hormônio e nas mesmas condições estudadas

(categorias e estações diferentes) foram 3,79 +

0,30 e 3,92 + 0,19 ug/dL para bezerros; 3,99 + 0,41 e

3,70 +. 0,30 ug/dL para novilhas; 3,04 + 0,26 e 3,01 +,

0,14 ug/dL para vacas e 4,94 + 0,75; 5,91 + 0,45

ug/dL para touros,

h- Apesar do método de radioinunoensaio ser uma técnica

que do ponto de vista econômico é ainda relativamente

onerosa, além de requerer pessoal e equipamento

especializado, a sua aplicação mostrou-se bastante

eficiente, com os testes revelando alto nível de

sensibilidade, sendo plenamente justificável a sua

utilização em Medicina Veterinária. j
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