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INTRODUÇÃO 

 

 

1- O jejum associado à dormência sazonal 

 

A habilidade de ajustar o consumo de energia frente a mudanças nas 

condições fisiológicas dos animais é a base da sobrevivência dos organismos.  

Estas mudanças podem favorecer um aumento no consumo energético (exercício, 

exposição ao frio, lactação) ou uma depressão do metabolismo (hipóxia, jejum, 

dormência sazonal, estivação). Associado a isto está a capacidade de selecionar 

uma mistura de substratos adequados, uma vez que estes são estocados em 

quantidades e sítios diferentes e possuem propriedades químicas distintas; e de 

modular sua utilização, através de mudanças no fluxo de substratos para a oxidação. 

(Weber & Haman, 2004). 

A depressão metabólica é um fenômeno de ampla ocorrência, relatado nos 

principais filos animais, de invertebrados a todas as classes de vertebrados, o qual 

se caracteriza por uma redução de 60-90% da taxa metabólica padrão ou de 

repouso e por uma redução geral da atividade: os movimentos cessam, a 

alimentação é interrompida, a freqüência cardíaca e respiratória diminuem (Storey & 

Storey, 1990; Guppy & Withers, 1990). Como conseqüência, a depressão metabólica 

estende o tempo de sobrevivência de um indivíduo quando as condições ambientais 

são desfavoráveis, como face a variações de temperatura, escassez de água, hiper-

salinidade e escassez de alimento. Diversos animais têm o jejum associado ao 

fenômeno de dormência sazonal, como na hibernação de mamíferos e na estivação 

de anfíbios e répteis (Storey & Storey, 1990; Storey, 2002). Como um padrão geral, 

animais adaptados ao jejum prolongado exibem uma gama de respostas fisiológicas 

as quais incluem a antecipação do fenômeno, através do acúmulo de substratos 

energéticos, uma redução da taxa metabólica, a utilização preferencial de lipídios 

como substrato energético e uma contribuição reduzida de carboidratos para a 

manutenção dos animais, além de uma diminuição na utilização de proteínas, 

através da redução de seu catabolismo (LeMaho et al., 1981, 1988, Cherel et al., 
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1988, Cowan et al., 2000, Souza et al., 2004), com exceção de animais tolerantes à 

anóxia, cuja demanda energética no jejum é suprida pelo catabolismo de 

carboidratos (Storey, 1996). Nos animais que exibem dormência sazonal, as 

diferenças com respeito ao padrão geral consistem na magnitude da depressão 

metabólica e dos demais ajustes observados. 

 Rolfe e Brown (1997) determinaram experimentalmente a contribuição de 

diferentes processos para a taxa metabólica basal em ratos. Do total de oxigênio 

consumido, cerca de 90% é utilizado pela mitocôndria (o restante é consumido nos 

peroxissomos). Uma vez na mitocôndria, 80% do oxigênio é direcionado para a 

síntese de ATP, enquanto os 20% remanescentes são desacoplados pelo 

vazamento de prótons mitocondrial, produzindo energia dissipada sob a forma de 

calor, e não armazenada sob a forma de fosfágenos.  

 

Figura 1- Esquema geral do consumo de oxigênio no metabolismo basal de ratos dentro e fora da 

mitocôndria e da proporção do consumo de ATP por diferentes processos do metabolismo celular. 

Dentre o oxigênio consumido pela mitocôndria, 80% é voltado para a produção de ATP e 20% é 

direcionado para o vazamento de prótons mitocondrial, sem produção de ATP, a energia é dissipada 

sob a forma de calor. Dos processos que consomem ATP estão sendo mostradas as médias das 

proporções em diferentes tecidos para os diferentes processos. ActMio= actina-miosina, gliconeo= 

Consumo de O2 
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Mitocondrial 

90% 

Oxidases 
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ATP 
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gliconeogênese. Baseado em Rolfe & Brown (1997). 

 

Dos 80% associados à formação de ATP, os processos que mais consomem energia 

são a síntese protéica (cerca 25-30%) e a Na+K+ATPase, cuja atividade é 

responsável por cerca de 19-28% do consumo total.  Os demais processos também 

representam contribuições significativas para o consumo de energia, sendo 4-8% 

utilizado pela Ca2+-ATPase, 2-8% pela actina-miosina ATPase, 7-10% pela 

gliconeogênese, 3% pela ureagênese,e o restante consumido síntese de RNA, 

outras bombas e canais, ciclagem de nutrientes, entre outros (Figura 1). 

Os mecanismos de depressão metabólica podem estar atuando em diferentes 

processos e funções celulares relacionadas às membranas, como o vazamento de 

prótons, a atividade Na+K+ATPase e Ca+ATPase, as quais representam uma fração 

importante do metabolismo basal ou padrão e possíveis alvos de regulação da taxa 

metabólica durante a dormência sazonal. 

 

 

2. Lipídios como substrato energético 

 

Os lipídios representam a forma mais concentrada de energia nos organismos 

vivos, por serem os combustíveis mais quimicamente reduzidos e de maior 

rendimento energético, cerca de duas vezes mais energia por unidade de massa 

seca do que carboidratos e proteínas (aminoácidos). Adicionalmente, os lipídios são 

armazenados de forma quase anidra (sem a necessidade de água), enquanto 

proteínas e carboidratos necessitam de cerca de 80% de água para serem 

estocados (McWilliams et al., 2004). Assim, os animais terrestres favorecem os 

lipídios como estoques de energia na preparação para o jejum natural, seja 

associado à fase reprodutiva, como é o caso de pingüins e focas (Cherel & LeMaho, 

1985; Castellini et al 1993; Rea et al., 2000), à migração em aves (McWilliams et al., 

2004, Lindström & Piersma, 1993), ou à dormência sazonal nos diversos grupos de 

vertebrados em que o fenômeno ocorre (Mrosovsky & Sherry, 1980; Cherel et al., 

1988, Storey, 2000; 2002).  

A principal forma de armazenamento de lipídios é em triglicerídios (TGs), 

compostos apolares formados por três cadeias de ácidos graxos ligados a uma 

molécula de  glicerol. As cadeias de ácidos graxos, tanto nos TGs quanto nos 
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fosfolipidios, descritos mais adiante, variam em comprimento (número de carbonos), 

e saturação, e são classificadas de acordo com o número de carbonos na cadeia, o 

grau de insaturação e a posição da primeira insaturação, conforme representado na 

Figura 2. 

  

  

Figura 2: Representação esquemática de moléculas de ácido graxo com 18 carbonos. Os retângulos 

representam o grupamento carboxila e os círculos o grupamento metil. Dois traços assinalados com 

um quadrado representam duplas ligações entre carbonos. A nomenclatura dos ácidos graxos 

insaturados é dada pelo número de carbonos (na figura são 18) seguida da localização da primeira 

dupla ligação contada a partir do carbono do grupo metil (assinalados como C1. 18:0 ou ácido 

esteárico é um ácido saturado (SFA), que não contém saturações (duplas ligações entre os carbonos). 

O ácido graxo 18:1n9 é um ácido monoinsaturado (MUFA), com 1 dupla ligação, entre os carbonos 9 

e 10, e o ácido graxo 18:2n6 é um ácido graxo polinsaturado (PUFA), pois contém duas ou mais 

insaturações, sendo a primeira a partir do carbono 6. A representação como “n” é a mesma do que  

“ω” (ômega).  

 

 

H3C1 H3C1 

C6 

C18 C18 

18:2n6       18:0 

C9 

18:1n9 

H3C1 

Molécula de ácido graxo 

C18 
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2.1- Padrões de armazenamento de lipídios 

 

Os vertebrados apresentam diferentes padrões de armazenamento dos 

lipídios. Nos mamíferos, o tecido adiposo é frequentemente localizado nas cavidades 

torácica e abdominal e entre as fibras musculares (Sheridan 1994). Nos ectotermos, 

este padrão é bastante variável, sendo a tendência geral o armazenamento em 

diversos depósitos, diferentemente do que ocorre nos mamíferos. Nos peixes, a 

gordura é armazenada basicamente no fígado, músculo e como gordura mesentérica, 

utilizada apenas a longo prazo (Sheridan, 1998). A distribuição de estoques de 

gordura nos anfíbios é semelhante a dos peixes, uma vez que a estratégia é 

acumular em diferentes depósitos. Os principais são corpos gordurosos, carcassa, 

gônadas, tecido muscular e fígado (Fitzpatrick, 1976). As formas de armazenamento 

e utilização de lipídios nos diferentes grupos de répteis incluem vários pontos de 

acúmulo de gordura, principalmente sob a forma de corpos gordurosos e 

subcutaneamente, embora o fígado, carcassa, gônadas e cauda pareçam ter um 

importante papel na manutenção destas reservas, porém em menor extensão 

(Derickson,1976) 

 

2.2- Mobilização de lipídios e catabolismo de ácidos graxos  

 

Existem três fontes das quais as células de vertebrados obtêm ácidos graxos 

para utilização como combustível energético: diretamente pela dieta (em animais 

alimentados), pela conversão do excesso de carboidratos da dieta em triglicerídios 

no fígado, os quais são exportados para outros tecidos, ou mobilizando gordura 

armazenada nos tecidos de reserva (Nelson & Cox, 2000). A partir do tecido adiposo, 

os ácidos graxos são liberados da molécula de TG pela a ação de lipases, sob a 

forma de ácidos graxos livres ou não esterificados (FFA) e são, então, tranportados 

no plasma ligados à albumina (Gropper et al., 2004). De uma forma geral, nos 

animais alimentados as vias metabólicas do tecido adiposo favorecem a síntese de 

triglicerídios e a insulina acelera a entrada de glicose nos adipócitos, ao mesmo 

tempo que aumenta a disponibilidade e a tomada de FFA pelas células dos demais 

tecidos estimulando a lipoproteína-lipase, enzima que acelera a hidrólise dos TGs. 

Por outro lado, no jejum há uma queda da glicose plasmática e consequentemente 
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dos níveis de insulina, o que acelera a lipólise nos adipócitos, aumentando a 

concentração de ácidos graxos livres e glicerol no plasma. Os FFA são, então, 

transportados pela albumina e podem ser oxidados pelo tecido hepático, músculo e 

outros.  

Nos vertebrados terrestres, a oxidação dos ácidos graxos ocorre na matriz 

mitocondrial e nos peroxissomos. A membrana mitocondrial é impermeável a 

cadeias de acil-CoA, desta forma os ácidos graxos passam por três reações 

enzimáticas antes de serem lançados para o interior da mitocôndria. A primeira 

reação consiste na adição de um grupo CoA à cadeia, seguido da ligação do então 

formado acil-CoA com o grupo hidroxil da carnitina, formando acil-carnitina, reação 

catalizada pela carnitina acil-transferase (CAT). Esta molécula, então, entra na 

matriz mitocondrial através de difusão facilitada pelo transportador carnitina-acil 

carnitina da membrana (Nelson & Cox, 2000). No caso de ácidos graxos de cadeia 

longa (LCFA), a enzima que cataliza a ligação da cadeia acil com a carnitina é a 

carnitina palmitoil- transferase I (CPT I), e é o passo limitante de taxa da oxidação 

destes ácidos graxos. O papel da enzima CPT II é catalisar a ligação da cadeia acil 

com um grupo CoA, liberando a molécula de carnitina, assim o acil-CoA pode sofrer 

oxidação. (Nelson & Cox, 2000). A oxidação completa dos ácidos graxos leva à 

formação de CO2 e água, além de produzir ATP, porém, no fígado pode haver a 

oxidação incompleta dos lipídios produzindo corpos cetônicos; são eles β-

hidroxibutirato, acetona e acetoacetato, os quais podem ser utilizados como fonte 

alternativa de energia pelos tecidos glicose-dependentes, , como o tecido cerebral, 

medula renal e retina (Guppy & Withers). No jejum prolongado, vertebrados 

homeotermos e heterotermos apresentam um aumento na concentração de corpos 

cetônicos no plasma, e na atividade de enzimas relacionadas ao metabolismo destes 

compostos nos tecidos (Williamson, 1981; Storey, 2002; Carvalho, 1999; Souza et al., 

2004), 
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3- Lipídios como componentes de membrana e reguladores do 

metabolismo celular 

 

Os fosfolipídios e o colesterol são os principais componentes estruturais das 

membranas biológicas. Os fosfolipídios são constituídos por uma molécula de 

glicerol, duas cadeias de ácidos graxos, um grupamento fosfato (PO4
-) ligado a um 

grupo polar por uma ligação fosfodiéster, conforme representado na Figura 2. Este 

grupamento polar é o determinante da classe de fosfolipídio, e as classes de 

fosfolipídios podem ser ácido fosfatídico, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, 

fosfatidil-inositol, fosfatidilglicerol e cardiolipina (CL). As cadeias de ácidos graxos 

que compõem os fosfolipídios são chamadas de sn1 e sn2 ( representados por R1 e 

R2 na Figura 3, respectivamente) e sua distribuição difere entre os organismos, 

tecidos de um mesmo indivíduo e entre as classes de fosfolipídio (fosfatidilcolina, 

fosfatidiletanolamina, cardiolipina). De uma maneira geral, sn1 contém uma cadeia  

 

 

 
Figura 3: Representação esquemática da estrutura básica de um fosfolipídio, composto por duas 

cadeias de ácidos graxos (R1 e R2), apolares, ligadas à um grupamento fosfato (PO4-) e a um 

grupamento polar (X), As diferentes classes de fosfolipídios possuem diferentes grupamentos polares, 

e são os mesmos que determinam sua classificação. 

R1      C       O      CH2 

   CH2 

O 

O 

O 

 P 

O- 

 O X O 

Apolar 

Polar 

Estrutura básica de um fosfolipídio 

Determina  
a classe de fosfoliídio R2     C      O       CH            
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Gênica 

lipólise 

lipólise 

 

de ácidos graxos saturados e sn2 uma cadeia de ácido graxo insaturado (Nelson & 

Cox, 2000). 

 As principais vias de transporte, mobilização e metabolismo de ácidos graxos 

proposto por Duplus e colaboradores estão apresentadas na Figura 4 e os possíveis 

caminhos de elongação e desaturação dos ácidos graxos que os vertebrados 

terrestres são capazes de realizar estão apresentados na Figura 5. 

 

 

 

Fig. 4: Principais vias de transporte, produção e metabolismo de ácidos graxos (baseado em  Duplus 

et al., 2000). Os triglicerídios são armazenados no tecido adiposo ou provenientes da dieta (fígado e 

intestino), sofrem lipólise e os ácidos graxos circulantes estão ligados à albumina. Ao entrarem na 

célula, estes ácidos graxos são transportados para o interior da mitocôndria através de acil-

transferases, podendo seguir diferentes destinos. Os ácidos graxos podem ser reesterifiicados, ou 

seja, convertidos em TG e armazenados na própria célula, podem ser incorporados aos fosfolipídios 

das membranas (PL), podem seguir na via da β-oxidação, ou podem ainda entrar no núcleo e atuar 

como ativadores ou inibidores da expressão gênica. Outros possíveis destinos são a elongação 

(aumento do número de carbonos na cadeia), desaturação (aumento do número de insaturações) ou 

conversão a eicosanóides (a partir do ácido araquidônico, 20:4n6).  
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Figura 5: Síntese de ácidos graxos nos vertebrados terrestres, a partir do ácido graxo 16:0 e dos ácidos 

graxos 18:2n6 e 18:3n3, obtidos apenas da dieta, pois estes animais não possuem as desaturases 

necessárias para fazer esta conversão. A partir destes  dois ácidos, os animais são capazes de elongar 

e desaturar as cadeias, formando ácidos graxos com maior número de insaturações, como 20:4n6, 

22:5n3e 22:6n3. Nota-se que a via para formação de ácidos graxos n6 e n3 não são convergentes. 

Baseada em Nelson & Cox (2000).  

 

 

As membranas celulares são, de longe, os sistemas lipídicos mais 

profundamente estudados em diversos contextos biológicos, notadamente com 

respeito às adaptações à temperatura (Hazel, 1989; Geiser et al., 1992, Geiser & 

Learmonth, 1994, Gibbs, 1998,), dieta (Geiser & Kenagy, 1987, Geiser, 1990, Florant 

et al., 1993, Craig et al., 1998) e suas correlações com a taxa metabólica dos 

animais e com a atividade de diferentes enzimas ( Hulbert & Else, 1981, Brand et al., 

1991, 1994; Brookes et al, 1998, Else & Wu, 1998).  
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De um modo geral, animais mantidos em temperaturas mais frias apresentam 

uma resposta compensatória de diminuição da proporção dos ácidos graxos 

saturados (SFA), e um aumento dos ácidos graxos polinsaturados (PUFA). Da 

mesma forma, um animal transferido de um ambiente mais frio para um mais quente 

tende a apresentar respostas opostas, ou seja, um aumento no teor de SFA e uma 

diminuição de PUFA Estes estudos conclúem que as características físicas da 

bicamada da membrana, como a fluidez, são influenciadas pelas espécies de lipídios 

e sua distribuição nas dobras da mesma, bem como pelos grupos polares dos 

fosfolipídios e pela sua composição em ácidos graxos, conferindo aos animais o 

potencial de adaptação a temperaturas extremas em ambientes hostis (Hazel, 1989, 

1994).  

Outros estudos, comparando répteis e mamíferos de mesma massa corpórea 

e à temperatura de 37oC, mostraram que diferentes espécies de mamíferos 

possuem a área de membrana interna da mitocôndria por cm3 de matriz mitocondrial 

e o volume de matriz por célula do fígado, rim e coração, além da própria massa dos 

órgãos por grama de massa corpórea, acentuadamente maiores e que o fígado e rim 

de mamíferos são mais permeáveis aos íons K+ e Na+, o que está também 

associado à maior intensidade metabólica destes em relação aos répteis (Else & 

Hulbert, 1985). Estes mesmos autores utilizaram ratos (Ratus norvegicus) e lagartos 

(Amphibolorus viticeps), de massa corpórea similar em comparações que levaram à 

observação de que os mamíferos apresentam uma concentração de fosfolipídios de 

membranas 50% mais elevada, uma maior proporção de PUFA, principalmente 

18:2n6, 20:4n6 e 22:6n3, um índice de insaturação significativamente maior e uma 

menor proporção de MUFA no tecido hepático e renal, além de uma atividade da 

CCO por grama de tecido mais elevada (Hulbert & Else, 1989). Associado a tais 

diferenças, observou-se que as taxas de diferentes processos ligados à membrana, 

como a manutenção de gradientes transmembrânicos por atividade de ATPases e o 

vazamento mitocondrial de prótons, são menores nas espécies de ectotermos do 

que nos mamíferos estudados (Brookes et al., 1998; Else & Wu, 1999; Hulbert & 

Else, 2000; Wu et al., 2004). A consequência bioenergética do vazamento de 

prótons é que uma porção do oxigênio mitocondrial não é utilizada para a síntese de 

ATP, e sim liberado sob a forma de calor, e sua contribuição para a taxa metabólica 

de repouso em ratos varia de acordo com o tecido, sendo cerca de 26% do total no 

fígado do rato (Brown et al., 1990; Brand et al., 1994; 1995), 52% no músculo 
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esquelético em repouso (Brand et al., 1994) e 13% no coração (Rolfe & Brown 1997). 

Nos animais como um todo, a contribuição deste processo varia entre 15 a 20% da 

taxa metabólica padrão (Rolfe & Brown, 1997). Brand e colaboradores (1991) 

mostraram que as mitocôndrias hepáticas de Ratus norvegicus são cerca de 4 a 5 

vezes mais permeáveis a prótons do que as de Amphibolorus viticeps, e que esta 

diferença estaria correlacionada a uma maior concentração de PUFA do tipo n-3, 

com ênfase no 22:6n3, assim como a um maior UI e um menor teor de MUFA nos 

ratos. Já o ácido graxo 18:2n6 correlaciona-se negativamente com a mesma. As 

diferenças parecem ser gerais entre diferentes espécies de répteis e mamíferos 

(Brand et al., 1991, Porter et al., 1996, Hoch, 1998, Hulbert et al., 2002). 

Correlações entre a composição dos ácidos graxos de membrana e a 

atividade molecular da Na+K+ATPase foram investigadas em mamíferos, aves, 

répteis e anfíbios (Else et al.,1996, Else & Wu, 1999). A função básica da Na+K+ 

ATPase é manter os gradientes elevados de Na+ e K+ através da membrana 

plasmática das células, tendo, portanto, um importante papel na regulação do 

volume e manutenção do pH intracelular, além do papel na manutenção do 

transporte de glicose e aminoácidos dependente de Na+, entre outras (Therien & 

Blostein, 2000). Segundo Rolfe e Brown (1997), a contribuição da atividade desta 

enzima para a taxa metabólica basal varia entre 20-25% e comparações entre 

répteis e mamíferos mostraram que, nos últimos, as taxas de atividade máxima da 

enzima são cerca de 3 vezes maiores (Else et al., 1996). Diferenças na atividade 

molecular da Na+K+ ATPase entre mamíferos e anfíbios de mesma massa e a uma 

mesma temperatura corpórea também foram constatadas em sapos Bufo marinus e 

ratos Ratus norvegicus (Wu et al., 2001). Estes estudos consistiram em deslipidar a 

membrana dos microssomos do rim e cérebro de um dos grupos e transferir para o 

outro e vice-versa, de modo a manter a composição lipídica da membrana original, e 

a enzima do grupo na qual a membrana foi inserida;, os resultados mostraram que 

nos mamíferos a enzima é mais ativa e que há uma correlação positiva entre a 

atividade molecular da bomba e a proporção de PUFA e UI, e uma correlação 

negativa em relação ao teor de MUFA.. Outras evidências de uma correlação entre a 

composição lipídica da membrana e a taxa metabólica são dadas pela influência dos 

ácidos graxos dos fosfolípídios sobre a atividade da enzima Na+K+ATPase. Por meio 

de manipulações da dieta (Murphy, 1990), ou in vitro, por meio de alterações no 

meio em que a célula é cultivada (Sinensky et al., 1979) foi demonstrado que uma 
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proporção maior de PUFA está relacionada a uma maior atividade da enzima. 

Em comparações interespecíficas de mamíferos e de aves foram encontradas 

correlações significativas entre a massa corpórea e diferentes parâmetros da 

composição lipídica das membranas. Por exemplo, animais menores possuem taxas 

metabólicas específicas mais elevadas do que animais maiores e um maior grau de 

insaturação em suas membranas (Pamplona et al., 1998, 1999, Hulbert et al., 2002a; 

b), de maneira similar às diferenças encontradas entre endotermos e ectotermos de 

mesma massa corpórea. Mamíferos menores possuem uma maior proporção do 

ácido graxo docosahexanóico ou DHA (22:6n3) e uma menor proporção de MUFA 

do que mamíferos maiores e ectotermos (Hulbert et al., 2002;a; b). Adicionalmente, a 

atividade molecular da Na+K+ATPase no tecido cardíaco exibe uma correlação 

negativa com a massa corpórea e positiva com o conteúdo de DHA no mesmo 

tecido, tanto em aves quanto mamíferos estudados (Turner et al.2006). 

No conjunto, há fortes evidências de uma correlação entre a composição 

lipídica das membranas, as funções metabólicas que a membrana desempenha e a 

intensidade metabólica dos organismos. Nesse contexto, as membranas e, mais 

especificamente, a área de superfície e composição da bicamada, seriam o fator 

comum que exerce uma grande influência, direta ou indiretamente, sobre todos 

esses processos (Hulbert & Else, 2000). Com base neste conjunto de evidências, 

Hulbert e Else (2000) formularam a teoria de que as membranas e a sua composição 

lipídica funcionariam como um “marca-passo” do metabolismo dos animais. A 

evidência mais direta de um possível papel de mudanças na composição lipídica da 

membrana nos mecanismos de depressão metabólica sazonal foi obtida em um 

estudo sobre a estivação na lesma terrestre Cepae nemoralis (Stuart et al., 1998a; 

b). Os autores observaram uma depressão metabólica de cerca de 85%, juntamente 

com uma redução de 83-84% na atividade da citocromo C oxidase, paralelamente a 

uma diminuição considerável no conteúdo de fosfolípides (71%) e uma diminuição 

de 49% do grau de insaturação da membrana mitocondrial no hepatopâncreas 

durante o estado hipometabólico. 
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4- Dormência sazonal nos lagartos teiú 

 

Os lagartos teiú são os membros da família Teiidae que atingem o maior 

tamanho, chegando, na idade adulta, ao máximo de 1,6m de comprimento e massa 

corpórea de 5kg. Estes animais são forrageadores ativos e alimentam-se 

principalmente de insetos quando filhotes, e frutas, vertebrados e invertebrados 

quando jovens ou adultos (Vanzolini, 1980). A distribuição dos lagartos teiú na 

natureza sobrepõe-se às regiões de cerrado na América do Sul (Abe, 2004). O 

cerrado ocupa uma grande porção do território brasileiro e atravessa o continente 

sul-americano diagonalmente do nordeste do Brasil ao nordeste da Argentina 

(Ab’Saber, 1977). O clima do cerrado é caracterizado por invernos frios e secos,  

intercalados com verões quentes e úmidos (Nimer, 1989). Estes ciclos anuais de 

temperatura e umidade determinam o padrão anual de atividade para espécies de 

anfíbios e répteis que habitam estas regiões (Abe, 1995). Na região sudeste do 

Brasil, os lagartos teiú permanecem ativos durante a estação quente e úmida, 

abrangendo o final do inverno-começo da primavera e final do verão-começo do 

outono (aproximadamente de agosto a abril). Durante os meses frios e secos 

(aproximadamente maio e junho) os animais retraem-se em abrigos, geralmente 

buracos cavados na terra, permanecendo inativos ao longo de todo este período 

(Abe, 1983). Os animais obedecem a um ciclo sazonal de atividades, o qual 

compreende diversas fases com comportamento e fisiologia razoavelmente 

específicos em cada período. No final do verão começo do outono os animais 

ingerem grandes quantidades de alimento, principalmente sob a forma de gordura 

na cavidade abdominal. A massa de gordura armazenada chega a cerca de 5% da 

massa corpórea total em animais adultos (Andrade et al., 2004). A partir de fevereiro, 

a atividade e a tomada de alimento diminuem acentuadamente até o início do 

período de dormência, na qual os animais retraem-se para um abrigo e lá 

permanecem durante toda a fase inativa, sem ingerir água ou comida.  Durante a 

dormência, os bem marcados ciclos de atividade e temperatura corpórea e 

metabolismo são abandonados. No final de agosto ou começo de setembro, os teiús 

começam a emergir da dormência e voltam a assoalhar, tornando-se mais ativos 

progressivamente, e retornam a ingerir água e forragear. Quando mantidos em 



            21

cativeiro, neste período os animais voltam a alimentar-se a cada dois dias e ganham 

massa corpórea, rapidamente recuperando a perda durante a fase inativa. Os 

animais adultos iniciam a estação reprodutiva após cerca de aproximadamente um 

mês da saída da dormência, padrão bastante semelhante ao de mamíferos 

hibernantes, os quais frequentemente iniciam o período reprodutivo 

subsequentemente ao período de inatividade (Andrade et al., 2004).   

Vários estudos sobre os ajustes metabólicos na dormência sazonal em 

lagartos teiú foram realizados nos últimos anos, dentre eles, pesquisas em nosso 

laboratório tem sido realizadas com lagartos recém eclodidos, ao longo do primeiro 

ciclo anual de atividades.. Os jovens teiús exibem, um período prolongado de 

depressão metabólica e jejum no primeiro ciclo anual, antecipado por um período de 

intenso crescimento seguido de outro, de deposição de reservas de gordura, nos 

meses que se seguem à eclosão (Souza et al., 2004). Os lipídios constituem o 

substrato energético preferencial durante o estado hipometabólico e em condições 

de laboratório os animais  estocam cerca de 2,7% da massa corpórea sob a forma 

de gordura nos corpos gordurosos abdominais. Por volta de metade do período total 

de dormência,há uma diminuição de cerca de 24% da massa dos corpos 

gordurosos, que atinge 62% no momento do despertar. A depressão metabólica 

atinge cerca de 75% da taxa metabólica de repouso, prolongando-se por 

aproximadamente 120 dias, e durante esse período as capacidades glicolítica e 

oxidativa estão bastante diminuídas nos tecidos muscular esquelético e cardíaco 

(Souza et al., 2004). Os carboidratos constituem um substrato energético importante 

para as fases iniciais do jejum, suprindo as necessidades energéticas dos tecidos 

glicose-dependentes até o seu esgotamento, ainda no início da fase hipometabólica.  

O potencial de oxidação lipídica do tecido hepático, indicado pela atividade da 

HOAD, enzima da β-oxidação, encontra-se reduzido em relação à atividade de 

primavera, contudo há um aumento gradual e acentuado entre as fases de atividade 

de outono, dormência e despertar, associado à mobilização crescente de estoques 

lipídicos ao longo destas fases.. Concomitantemente, a concentração plasmática do 

β-hidroxibutirato é 2 vezes maior na dormência em relação à atividade e indica que 

parte dos lipídios mobilizados dos estoques nesta fase são utilizados na produção 

de corpos cetônicos. 

Estes estudos parecem indicar que a manutenção dos tecidos dependentes 

de glicose seria suplementada  pela gliconeogênese, tendo os aminoácidos de 
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proteínas musculares como principais precursores, e por uma disponibilidade 

crescente de corpos cetônicos na circulação sanguínea, enquanto os demais tecidos 

seriam supridos pelos estoques lipídios ao longo do jejum e hipometabolismo (Souza 

et al., 2004., Haddad et al., 2001).  

 

 

O presente estudo examina a utilização preferencial de ácidos graxos como 

fonte de energia ao longo do jejum prolongado, assim como uma possível correlação 

entre os perfis de ácidos graxos e a variação sazonal da taxa metabólica, de modo a 

contribuir para o entendimento sobre os ajustes metabólicos no jejum associado à 

dormência sazonal em lagartos teiú jovens. Sua realização envolve, primeiramente, 

um estudo complementar sobre a reorganização metabólica do tecido hepático e sua 

contribuição para a homeostase energética e, adicionalmente, uma descrição 

minuciosa da composição lipídica de tecidos de reserva e de frações sub-celulares 

de outros tecidos e sua variação em função da sazonalidade, praticamente 

inexistente com lagartos exceto por um registro na literatura dos anos 70. Com este 

conjunto de informações, pretende-se analisar a aplicação da teoria da membrana 

celular como marca-passo do metabolismo, bastante debatida na literatura atual, no 

contexto intra-específico de comparação que é dado pela ocorrência de ampla 

variação de taxa metabólica nos teiús ao longo do ciclo anual. 

 

 

5- Objetivos específicos 

 

1- Analisar o comportamento de enzimas do metabolismo energético e catabolismo de 

substratos no tecido hepático, relacionadas à manutenção do animal ao longo das 

diferentes fases do ciclo sazonal.  

2- Verificar a mobilização seletiva de ácidos graxos (saturados, monoinsaturados ou 

polinsaturados) dos lípidios de reserva durante as diferentes fases do ciclo de 

atividades.  

3- Examinar possíveis alterações na composição lipídica e de ácidos graxos do 

plasma e do tecido muscular e hepático, tendo por referência os padrões descritos 

na literatura que propõe uma relação entre o conteúdo de ácidos graxos e as 
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diferenças interespecíficas de intensidade metabólica.  

4- Identificar possíveis diferenças entre os ajustes no jejum associado à dormência 

sazonal e no jejum induzido na fase ativa. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

1- Animal experimental e manutenção 

 

No presente estudo foram utilizados lagartos teiú Tupinambis merianae jovens, 

no primeiro ano de vida, provenientes de uma criação estabelecida na UNESP em 

Rio Claro, São Paulo. Animais recém-eclodidos, de um total de três ninhadas, foram 

transportados para o biotério do Departamento de Fisiologia do Instituto de 

Biociências da USP e transferidos em grupos de 6 a 8 para caixas plásticas de 150 L. 

As caixas possuíam uma tampa feita com tela de nylon e madeira e o fundo era 

forrado com jornal e serragem, contendo ainda uma pequena caixa de madeira que 

servia como área de sombra e abrigo. Após um período de 48 h, os animais foram 

identificados com o auxílio de fio de nylon e fita crepe, pesados e então 

redistribuídos nas caixas de modo a minimizar as interações agressivas e a 

competição por alimento, decorrentes do crescimento heterogêneo em ninhadas de 

teiú. 

 
Figura 1-Foto de lagartos teiú recém-eclodidos. Cortesia de Augusto S. Abe. 
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Além da luz natural, que penetrava no ambiente através das janelas, os 

animais foram submetidos a um regime fótico e térmico de 8 h:16 h (claro:escuro), 

estabelecido por uma lâmpada incandescente de 100 W posicionada na tampa das 

caixas, de tal modo que os animais puderam alternar períodos de aquecimento, sob 

a lâmpada, com intervalos de resfriamento no interior do abrigo. Os animais foram 

alimentados a cada dois dias com porções de carne (músculo de boi ou coração de 

frango), ovos cozidos com a casca, e frutas (mamão ou banana), além de água ad 

libitum. Similar ao padrão observado em anos precedentes (Souza et al., 2004), os 

teiús recém-eclodidos diminuíram progressivamente o período diário de atividades a 

partir dos meses de outono e, ao final da estação, os animais cessaram a ingestão 

de alimento e permaneceram inativos no interior do abrigo. Durante o inverno as 

lâmpadas foram desligadas e as caixas parcialmente cobertas, de modo a reduzir a 

incidência de luz e o impacto de eventuais perturbações no ambiente. No início da 

primavera, os animais exibiram os primeiros sinais de atividade fora do abrigo e 

ingeriram água abundantemente, porém a alimentação foi plenamente restabelecida 

apenas cerca de uma semana mais tarde.  

O estado geral dos animais foi verificado diariamente e as mudanças de 

massa corpórea foram acompanhadas por meio de pesagens semanais, durante a 

fase ativa, ou quinzenais, na fase dormente. 

 

 

2- Sacrifício dos animais 

 

.Os animais foram sacrificados em diferentes fases do ciclo sazonal e os 

grupos experimentais foram constituídos como a seguir: “atividade de outono” (n= 10; 

massa corpórea= 114-373 g), animais sacrificados na metade do período de outono; 

“dormência de inverno” (n= 10; 124-422 g), animais sacrificados após 50-60 dias de 

jejum e inatividade; “despertar” (n= 10; 126-338 g), animais sacrificados no início do 

despertar, cerca de 48 h após a ingestão de água; “alimentados” (n= 8; 137-335 g), 

animais ativos, sacrificados cerca de 40 dias após o despertar e a retomada da 

alimentação; e “jejum” (n= 8; 98-594 g), como no grupo anterior, sendo que o 

sacrifício foi feito após um período adicional de 20 dias nos quais os animais foram 

mantidos em jejum, com água ad libitum. 
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O sacrifício foi feito por decapitação e o sangue proveniente dos vasos do 

pescoço foi coletado diretamente em frascos heparinizados (0,2 mg de heparina por 

ml de sangue). O ventrículo cardíaco, o fígado, os corpos gordurosos abdominais, os 

rins e o intestino médio foram removidos na seqüência, sendo rapidamente pesados 

e então cortados em pequenos pedaços no interior de placas de Petri pré-resfriadas 

e mantidas em gelo. Uma amostra de fígado e uma de rim de cada animal 

permaneceu em gelo para a separação da fração mitocondrial logo após o sacrifício; 

as demais amostras obtidas de cada órgão, juntamente com amostras do músculo 

da pata posterior (puboischiotibialis - PIT) e do músculo da cauda, foram 

rapidamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em freezer a –80°C. O 

sangue foi centrifugado a 5000rpm por 5 min e o plasma obtido foi armazenado a  
–80°C. 

 

 

3- Isolamento das mitocôndrias 

 

Amostras de fígado e de rim foram homogeneizadas manualmente em 4 

volumes de solução tampão, pH 7,4, contendo HEPES 20 mM, sacarose 250 mM, 

EDTA 2 mM, BSA 3 mg.ml-1. O homogeneizado obtido foi centrifugado a 300 g e a 

4°C por 10 min, para remover os grandes “debris” celulares. O precipitado foi 

descartado e o sobrenadante foi centrifugado a 8000 g e a 4°C por 10 min. O 

sobrenadante desta centrifugação, constituindo a fração citosólica, foi recolhido e 

armazenado em nitrogênio líquido. O precipitado foi, então, resuspenso em 2,5 ml 

(rim) ou 5,0 ml (fígado) de tampão de homogeneização e centrifugado a 8000 g e a 

4oC por 10 min. O sobrenadante foi descartado e o procedimento repetido por mais 

duas vezes. Ao final, as mitocôndrias do rim e do fígado foram resuspensas,  

respectivamente,  em 0,8 e 1,5 ml de solução tampão, pH 7,4, contendo HEPES 20 

mM e sacarose 250 mM.  Alíquotas da suspensão de mitocôndrias foram 

armazenadas em freezer a –80°C, para determinação do perfil de ácidos graxos, ou 

em nitrogênio líquido, para medidas de atividade enzimática. 
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4- Ensaios enzimáticos 

 

4.1- CS, GOT e PEPCK  

 

 Para a determinação da atividade máxima das enzimas CS, do Ciclo de Krebs, 

HOAD, da β-oxidação lipídica e GOT, do catabolismo de aminoácidos, amostras de 

tecido hepático e renal foram descongeladas sobre gelo e homogeneizadas em 

solução tampão (pH 7,4), constituída de Imidazol-HCl 25 mM, EDTA 2 mM, Triton X-

100 0,1%, NaF 20 mM, PMSF 1 mM e DTT 5 mM.. Para medida da CS, a 

composição do tampão foi a mesma porém sem DTT.  Utilizou-se um frasco de 

homogeneização de vidro com um pistilo de teflon em homogeneizador do tipo 

Potter-Elvehjen, (Marconi LTDA). A homogeneização foi repetida por três vezes de 

20 s cada, em baixa rotação, e o frasco de homogeneização foi mantido em gelo 

durante todo o procedimento. Em seguida, o homogeneizado foi submetido a ultra-

som três vezes durante 10 s cada, com intervalos de resfriamento de 30 s, utilizando 

um sonicador “IKA” (Labortechnik -200S control), ajustado para 50% de amplitude e 

ciclo de 0,5, e um sonotrodo para pequenos volumes. O emprego de Triton X-100 e 

de ultra-som previnem perda de atividade enzimática, resultante da ligação com 

material particulado. As amostras foram então centrifugadas a 17.000 g e a 4°C por 

15 min e o sobrenadante foi utilizado imediatamente para os ensaios enzimáticos.ou 

congelado a -20°C. 

 A determinação da atividade máxima das enzimas foi feita em 

espectrofotômetro (Beckman DU-70) a 25°C e baseia-se na medida da taxa de 

oxidação de NADH a 340 nm (HOAD e GOT) ou na taxa de redução do DTNB a 412 

nm (CS), em condições de saturação e não inibitórias com respeito ao substrato, de 

acordo os métodos descritos por Bergmeyer (1983) modificados. As medidas foram 

iniciadas com a leitura de absorbância do meio de reação na ausência de substrato, 

por 3 min, para determinar o branco da reação. Em seguida, o substrato foi 

adicionado e uma nova leitura foi feita durante 3 min. A taxa de reação foi calculada 

com base na diferença entre a variação de absorbância na presença e na ausência 

de substrato e os dados foram expressos em U.mg tecido úmido-1, onde ‘U’ significa 

micromoles de substrato oxidado ou reduzido por minuto. Os meios de reação 
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utilizados estão descritos a seguir: 

- CS (E.C.4.1.3.7): Tris-HCI 50 mM (pH 8,0), ácido DTNB 0,1 mM, acCoA 0,3 mM, 

oxaloacetato (omitido no controle) 0,5 mM e amostra. 

 

- GOT (E.C. 1.4.1.3). Imidazol-HCl 50mM (pH 7.0), aspartato 30mM (omitido no 

controle), NADH 0.2mm, α -cetoglutarato 10mM, MDH em excesso e amostra. 

 

- PEPCK (E.C. 4.1.1.32): Imidazol-HCl 100 mM (pH 7,0), NADH 0,15 mM, NaHCO3 

20 mM  MnCl2 1mM, ADP 0,2 mM, MDH 1,2 U/ml , Fosfoenolpiruvato 0,5mM e 

amostra 

 

4.2- Carnitina Palmitoil Transferase I e II (CPT I e CPT II): 

 

A atividade das enzimas CPT I e II foi determinada em amostras de suspensão 

mitocondrial do tecido hepático, utilizando-se um ensaio radioquímico adaptado de 

Woeltje et al. (1987). O método baseia-se na reação da 1-[3H metil] carnitina com o 

substrato palmitoil-CoA, na direção da formação de palmitoil-carnitina.  As amostras 

foram adicionadas ao tampão de extração (pH 7,5) constituído de KH2PO4 0,1 M e 

NaOH 0,1 M, e centrifugadas a 100.000 g e 4oC por 1 h. O sobrenadante desta 

centrifugação foi descartado e o precipitado, contendo as enzimas, foi resuspenso 

em tampão de ensaio (pH 8,0) constituído de HEPES 25 mM, KCl 75 mM, manitol 50 

mM, EGTA 0,2 mM e KCN 2 mM, adicionando-se o detergente Tween-20 1% (w/v). 

A mistura foi agitada por 30 min sobre gelo, e novamente centrifugada a 100.000 g e 

4oC por 1 h, obtendo-se a CPT I e a CPT II no precipitado e no sobrenadante, 

respectivamente. O meio de reação consistiu de tampão de ensaio, como acima, L-

carnitina 500 µM contendo 1 µCi de [3H metil] carnitina, palmitoil CoA 75 µM e 

albumina sérica bovina 10%, incubando-se a mistura a 37oC por 15 min.  Após este 

período, a reação teve início com a adição das amostras, contendo as enzimas, e foi 

interrompida após 8 min com a adição de “ice-cold” HclO4. A extração do complexo 

palmitoil-carnitina marcado foi feita com a adição de butanol e NH4SO4 ao meio, 

seguida de centrifugação em baixa rotação por 20 min, utilizando-se o sobrenadante 

para contagem da radioatividade. A concentração de proteínas na suspensão 

mitocondrial foi medida utilizando-se o método de Lowry (1951) e a atividade 

enzimática foi expressa em nmoles.min-1.mg proteína-1 
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4.3- Bomba de sódio e potássio (Na++++K++++ ATPase) 

 

 A atividade máxima da Na+K+ ATPase foi determinada em amostras do tecido 

hepático e renal, com base na diferença entre a taxa de liberação de fosfato a partir 

de ATP na presença e na ausência de ouabaína e K+ 10-3mol.l-1, segundo Else et al. 

(1996). Amostras de tecido hepático foram homogeneizadas em 10% (g/ml) de 

tampão contendo Imidazol-HCl 20 mM (pH 7,4), sacarose 250 mM e EDTA 5 mM. 

Utilizou-se um frasco de homogeneização de vidro com um pistilo de teflon em 

homogeneizador do tipo Potter-Elvehjen, (Marconi LTDA). A homogeneização foi 

repetida por três vezes de 15 s cada, em baixa rotação, e o frasco de 

homogeneização foi mantido em gelo durante todo o procedimento O 

homogeneizado foi diluído 5 vezes com o detergente DOC 1,25% e mantido à 

temperatura ambiente por 15 min, sendo então submetidas a ultra-som utilizando um 

sonicador “IKA” (Labortechnik -200S control), ajustado para 50% de amplitude e ciclo 

de 0,5 por 10 s. Foi utilizada a fração total do tecido hepático, e não apenas a fração 

microssomal, conforme feito em por Else e colaboradores (1996). Isto porque o 

objetivo era investigar possíveis mudanças na composição dos ácidos graxos de 

membrana influenciando a atividade de diversas enzimas presentes nas membranas 

mitocondriais (ex: CCO) e nas membranas demais organelas (ex: Na+K+ATPase, 

Ca+ATPase), logo a determinação da composição dos ácidos graxos foi feita ou no 

tecido como um todo, ou somente nas mitocôndrias.  

O meio de reação consistiu de histidina 30 mM, NaCl 128 mM, MgCl2 4 mM, 

KCl 20 mM ou ouabaína 1 mM, água destilada, NaN3 10mM e amostra, incubando-se 

a mistura durante 10 min a 25ºC. A reação teve início com a adição de 0,1 ml de 

ATP 30 mM e foi interrompida após 5 min com a adição de 1 ml de “ice-cold” HclO4 

0,8 N.  A atividade enzimática foi expressa em µmol de Pi.mg-1 de tecido úmido.min-1. 
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5- Quantificação de lipídios totais e de classes lipídicas no plasma  

 

5.1- Lipídios totais 

 

Os teores de lipídios totais plasmáticos foram determinados com base no 

método de Frings et al.(1972): A solução padrão e amostras de plasma foram 

transferidas para tubos de ensaio e dissolvidas em clorofórmio. Os tubos foram 

mantidos em estufa a 70°C, por 15 min, para secagem do solvente.  O resíduo 

lipídico seco, extraído das amostras, foi solubilizado com ácido sulfúrico concentrado 

em banho de água fervente por 10 min. Após o resfriamento, adicionou-se o 

reagente de fosfovanilina (vanilina 0,6%, ácido fosfórico concentrado e água 

destilada, na proporção de 7:12:1 (v/v/v) e os tubos foram mantidos em banho a 

37°C por 15 min. Após o resfriamento, as absorbâncias foram lidas em 

espectrofotômetro a 540 nm.  A concentração de lipídios totais no plasma foi 

calculada a partir da curva padrão obtida com óleo de fígado de bacalhau (ácido 

oléico concentrado) e foram expressas em mg.ml-1. 

 

 

5.2- Triglicerídios 

 

 A concentração de triglicérides plasmáticos foi determinada por meio de 

ensaio enzimático colorimétrico, com base na metodologia descrita por Baginski et al. 

(1985), utilizando-se o “kit” de reagentes GPO/POD (CELM, Brasil). Amostras de 

plasma foram adicionadas ao meio de reação constituído de tampão Pipes (pH 6,5), 

lipoproteína lipase 120.000 U.l-1, glicerol quinase 1.000 U.l-1 , glicerol fosfato oxidase 

3.000, peroxidase 440 U.l-1, 4-aminoantipirina 0,7 mmol, 4-clorofenol 1,0 mmol , ATP 

30mmol e surfactantes (concentracão não indicada). Os tubos foram mantidos em 

banho a 37°C por 10 min e em seguida a absorbância foi lida em espectrofotômetro 

a 505 nm. As concentrações de triglicérides nas amostras foram calculadas a partir 

da curva padrão, obtida com uma solução estabilizada de glicerol equivalente a 200 

mg.dl-1 de trioleína, e os resultados foram expressos em mg.ml-1. 
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5.3- Ácidos graxos livres 

 

A concentração de ácidos graxos livres no plasma foi determinada por ensaio 

enzimático, com base no método descrito por Sechen et al., (1990) utilizando o “kit” 

NEFA C (Wako Chemicals Inc, USA). Amostras de plasma foram adicionadas à 

mistura reativa constituída de tampão fosfato (pH 6,9), acil CoA-sintetase, ascorbato 

oxidase, Coenzima A, ATP, 4-aminoantipirina, cloreto de magnésio, surfactantes e 

estabilizantes Os tubos foram mantidos a 37°C por 40 min, em seguida adicionou-se 

o reagente constituído de acil-coA oxidase, peroxidase, 3-metil-n-etil-n-anilina e 

surfactante e a mistura foi incubada a 37oC, por 20 min. Após o resfriamento da 

solução, as absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro a 550nm. A 

concentração de ácidos graxos livres nas amostras foi calculada a partir da curva 

padrão obtida com ácido oléico e os resultados foram expressos em mg.ml-1 

 

5.4- Colesterol 

 

 A concentração de colesterol plasmático foi determinada por ensaio 

enzimático colorimétrico, com base no método descrito por Allain et al., (1974) 

utilizando-se o “kit” de reagentes Colesterol E (CELM, Brasil). Amostras de plasma 

foram adicionadas a 1 ml de uma mistura reativa composta por tampão Tris 0,10 

mol/L e Fenol 14 mmol (pH 7,0), colesterol esterease 0.018 U/mg, colesterol oxidase 

5 U/mg e peroxidase 830 U/mg. Os tubos foram mantidos em banho a 37°C por 10 

min e em seguida as absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro a 505 nm. A 

concentração de colesterol nas amostras foi calculada a partir da curva padrão 

obtida com uma solução aquosa de colesterol e os resultados foram expressos em 

mg.ml -1. 
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6- Perfil de ácidos graxos no plasma e nos tecidos 

 

6.1- Extração dos lipídios  

 

Os lipídios de amostras de plasma, dos tecidos hepático, adiposo abdominal, 

músculo da pata (PIT) e da cauda, e de amostras de suspensão mitocondrial de 

fígado foram extraídos segundo o método de Folch modificado (Folch et al., 1957). 

As amostras foram pesadas e diluídas em solução de clorofórmio:metanol (2:1 v/v), 

com 0,01% (g) de hidroxitolueno butilado (BHT) como antioxidante. A 

homogeneização foi feita por três vezes a 16.0000 rpm, durante 10 s cada e com 

intervalos de resfriamento de 30 s, utilizando-se um homogeneizador Ultraturrax T25 

(IKA Labortech). Em seguida, o homogeneizado foi filtrado com papel filtro 

Wheatman Nº 5, o frasco de homogeneização foi lavado 2 vezes com solvente e 

filtrado e o volume completado com o solvente de homogeneização até atingir 20 

vezes a massa de tecido. Em seguida, adicionou-se NaCl 0,73% e a amostra foi 

centrifugada a 4.000 rpm por 10 min. A fase inferior, contendo os lipídios, foi 

removida por aspiração e o procedimento foi repetido 2 vezes adicionando-se 

clorofórmio à fase superior para remoção do conteúdo lipídico remanescente. Ao 

final, adicionou-se metanol e o solvente foi evaporado utilizando-se um fluxo de 

nitrogênio ou as amostras foram guardadas com solvente e mantidas em freezer -

20°C até o momento do uso. 

 

6.2- Separação das classes de lipídios 

 

A separação dos lipídios neutros e polares foi feita para os tecidos gorduroso 

abdominal, hepático e muscular, utilizando-se o método de cromatografia em coluna 

de sílica gel. A sílica foi seca em estufa a 110° C por 1 h e então introduzida no 

interior de pipetas Pasteur esterilizadas. O procedimento teve início pipetando-se 

metanol e clorofórmio no topo da coluna, descartando-se o volume coletado na base, 

para remoção de possíveis resíduos orgânicos. Então, pipetou-se a amostra diluída 

em clorofórmio seguida de 3ml da mistura clorofórmio :metanol:ácido fórmico 

(99:1:0.5 v/v/v), para eluir os lipídios neutros, e de 6 ml de metanol, para eluir os 
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lipídios polares. As frações correspondentes foram coletadas, o solvente 

parcialmente evaporado com fluxo de nitrogênio e o volume remanescente 

armazenando em freezer -20oC para uso posterior, ou totalmente evaporado para 

uso imediato nas etapas a seguir. 

 

6.3- Transmetilação dos ácidos graxos 

 

A metilação tem como função aumentar a volatilidade dos ácidos graxos na 

coluna de cromatografia e o método empregado baseia-se em Morrison (1964). 

Hexano e BF3 em metanol, 14% (1:3 v/v). foram adicionados às frações contendo 

lipídios polares, neutros ou totais, os frascos foram fechados, removendo-se o ar em 

contato com as amostras com fluxo de nitrogênio, e então a mistura foi incubada em 

em banho a 80°C, por 1 h. Em seguida, adicionou-se hexano diluído em água, os 

frascos foram agitados em Vortex e a camada superior, contendo os lipídios, foi 

removida e o solvente evaporado completamente com fluxo de nitrogênio, para 

análise do resíduo lipídico, ou apenas parcialmente para proteção contra oxidação 

durante o armazenamento em freezer -20°C. Os metil ésteres de ácidos graxos 

provenientes desta reação foram então analisados em cromatografia gasosa, para 

determinação de sua composição. 

 

6.4- Análise da composição dos ácidos graxos  

 

 Os metil-ésteres de ácidos graxos foram analisados em cromatógrafo 

gasoso Varian, equipado com a coluna CP Wax-52CB de 30 m de comprimento e 

diâmetro interno de 0,25 mm. A temperatura do injetor foi de 250°C e o fluxo de 1,5 

ml.min-1, utilizando-se o nitrogênio como gás carreador. As amostras foram injetadas 

diluídas em hexano; e foram submetidas à temperatura inicial de 160°C por 1 min, 

com um aumento de 2,5°C.min-1 até 215° e em seguida de 5°C.min-1 até 230°C. 

Cada tipo de ácido graxo foi identificado por comparação com os tempos de 

retenção de um padrão externo (Sigma, contendo uma mistura de ácidos graxos), e 

as concentrações relativas de cada ácido graxo foram determinadas pela proporção 

entre a área de cada pico do cromatograma e a área total, sendo expressas em 

porcentagem.em mols. Para o tecido hepático, determinou-se a composição dos 
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ácidos graxos dos lipídios neutros (principalmente triglicérides), polares 

(principalmente fosfolipídios) e dos lipídios totais extraídos das mitocôndrias. No 

tecido muscular analisou-se dos lipídios neutros e polares, enquanto no tecido 

gorduroso analisou-se somente os lipídios neutros. Nas amostras de plasma 

determinou-se a composição dos ácidos graxos dos lipídios totais. A soma dos 

ácidos graxos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA) e polinsaturados (PUFA) 

obtidos é inferior a 100%, pois foram considerados também os picos não 

indentificados a partir do padrão ou da literatura. Os resultados foram expressos em 

porcentagem do total  

 

 

7- Análise estatística 

 

Os valores percentuais da composição de ácidos graxos sofreram 

transformação arco-seno para possibilitar o uso de testes paramétricos, segundo Zar 

(1999). As eventuais diferenças na composição de ácidos graxos individuais ou 

agrupados por categoria (saturados, monoinsaturados e polinsaturados), ou nas 

atividades enzimáticas máximas (CPT I, HOAD, CS, GlDH, Na+K+-ATPase, 

associadas à fase do ciclo sazonal (atividade de outono, dormência de inverno, 

despertar, atividade de primavera e jejum) foram verificadas por meio de análise de 

variância com um critério (“Anova one-way”), seguida do teste de comparações 

múltiplas de Student-Newman-Keuls (SNK).  

Todos os testes foram realizados segundo Zar (1999), com o auxílio do 

programa Sigma Stat (Jandel, Inc), e as diferenças foram consideradas significativas 

quando a probabilidade de erro foi inferior a 5% (p<0.05). 
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RESULTADOS 

 

 

1- Massa corpórea e dos tecidos 

 

 Na Tabela 1 estão apresentadas a massa corpórea e a massa dos corpos 

gordurosos abdominais e do fígado dos teiús ao longo do primeiro ciclo anual. A 

análise estatística não indicou diferenças significativas na massa corpórea entre os 

grupos de animais sacrificados em diferentes fases do ciclo sazonal, muito embora 

se observe uma tendência ao aumento de massa corpórea no grupo de jejum, cujos 

indivíduos foram sacrificados mais tardiamente, ao final da primavera. 

A massa dos corpos gordurosos atingiu a média de 4,4 g na atividade de 

outono, o que representa 2,5% da massa corpórea dos animais deste grupo 

experimental, e diminuiu para 2,9 g ou 1,4% da massa corpórea após cerca de 2/3 

do período total de dormência nos meses de inverno.  No despertar, a massa dos 

corpos gordurosos mostrou-se reduzida a 0,27% da massa corpórea, uma variação 

significativa de cerca de 9 vezes em relação à atividade de outono. Na atividade de 

primavera, cerca de um mês após a retomada da alimentação, os corpos gordurosos 

representam 0,57% da massa corpórea, portanto uma porcentagem cerca de 4 

vezes menor do que na atividade de outono e semelhante ao observado nos grupos 

de dormência, despertar, e jejum. 

A massa do fígado não apresentou variações significativas entre os animais 

sacrificados em diferentes fases do ciclo sazonal. Por outro lado, na atividade de 

outono o fígado representa 1,51% da massa corpórea dos teiús, mantendo 

proporções semelhantes na dormência e nos animais alimentados (1,47 e 1,45%, 

respectivamente). Já no despertar e nos animais em jejum esta proporção sofreu 

uma moderada diminuição em relação à atividade de outono, em torno de 1,3 vezes.  

Porém, como a massa do tecido hepático só é determinada no momento do 

sacrifício, uma regressão linear foi feita para ser possível estimar as massas nas 

diferentes fases. Considerando um teiú hipotético de cerca de 150g, a massa do 

fígado dada pelas equações mostradas na figura 7 seria de 2.29 g na atividade de 
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outono, 2,13g na dormência de inverno, 1,77g no despertar, 3,96g nos animais 

alimentados e 1,88g no jejum.  Representando como percentual da massa total, 

representaria 1,52, 1,42, 1,18, 2,64 e 1,25%, respectivamente, nas mesmas fases 

acima.  Assim, pode-se notar que a diferença mais acentuada na perda de massa 

seria no despertar, principalmente em relação aos animais alimentados (cerca de 2,3 

vezes), e uma diferença menos acentuada entre o jejum e a mesma fase (~1,5 

vezes)  

 

 

2- Atividades enzimáticas no tecido hepático 

 

Na Tabela 2 estão apresentadas as atividades máximas de enzimas 

envolvidas no metabolismo energético hepático, medidas em diferentes fases do 

ciclo anual. A CS, usada como indicador da capacidade aeróbica do tecido, 

apresentou uma atividade 5 vezes menor na dormência em relação à atividade de 

primavera.  A atividade da GOT, enzima relacionada ao catabolismo de aminoácidos, 

é similar nos animais de atividade de outono e dormência de inverno (43,5 e 

41µmol.min-1.g-1, respectivamente), porém as taxas são significativamente elevadas 

no despertar, portanto antes da retomada da alimentação, e na atividade de 

primavera, 1,5-1,7 vezes em relação à atividade de outono e à dormência.  A 

atividade da PEPCK, enzima da via gliconeogênica, no fígado de lagartos teiú, é 

semelhante na dormência de inverno, despertar e nos animais ativos na primavera 

(7,6, 9,4 e 10,5 µmol.min-1.g-1 tecido úmido, respectivamente). A manutenção na 

atividade desta enzima indica uma manutenção na capacidade gliconeogênica no 

tecido hepático ao longo das fases do ciclo sazonal do teiú. 

 Em um estudo prévio com o tecido hepático dos teiús, Souza e colaboradores 

(2004) observaram que a atividade máxima da HOAD, enzima reguladora da β-

oxidação lipídica, exibe as menores taxas na fase de atividade de outono e valores 

significativamente mais elevados nas fases de dormência e despertar (~3 vezes) e 

na atividade de primavera (~5 vezes) em relação ao outono, conforme representado 

na tabela 1. Os resultados obtidos no presente estudo com a CPT, enzima que 

regula a entrada de ácidos graxos no compartimento mitocondrial e, portanto, a 

disponibilidade de substrato para a β-oxidação, sugerem um padrão similar para o 
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comportamento destas duas enzimas.  As taxas da CPT I são reduzidas na atividade 

de outono e aumentam significativamente (~2 vezes) nos grupos de dormência e 

despertar; a atividade da CPT II parece seguir a mesma tendência, porém a variação 

não é estatisticamente significativa devido ao pequeno número de amostras e à 

elevada variabilidade dos dados. 

A figura 9 apresenta a atividade máxima da enzima NaKATPase no tecido 

hepático dos lagartos teiú no primeiro ciclo de vida, em diferentes fases do ciclo 

sazonal. Nas fases de preparação para dormência, ou atividade de outono, nos 

animais inativos, no despertar e nos animais alimentados na primavera a atividade 

da bomba de sódio é similar, variando de 0.17 (alimentados) a 0.22 lµmol.Pi .g de 

tecido fresco.hr-1 (outono). Já no jejum a atividade máxima da enzima encontra-se 

significativamente elevada em relação às demais fases, sendo, respectivamente 2, 

2.2 e 2.5 vezes maior do que na atividade de outono e dormência, despertar e grupo 

alimentado. 

 

 

3- Composição lipídica do plasma 

 

3.1- Lipídios totais 

 

 A concentração de lipídios totais no plasma de lagartos teiú em diferentes 

fases do ciclo anual de atividades está apresentada na Figura 10. Na atividade de 

outono, fase de preparação e deposição de estoques para o período de dormência, 

a concentração de lipídios no plasma é de cerca de 2,91 mg.ml-1. e esta 

concentração praticamente não se altera em animais dormentes. No despertar, a 

concentração de lipídios circulantes é 1,5 vezes menor em relação à atividade de 

outono, embora esta variação não seja estatisticamente significativa, e 1,7 vezes em 

relação à atividade de primavera, quando os valores atingem 3,50 mg.ml-1. Nos 

animais submetidos ao jejum durante a fase ativa, houve uma redução significativa 

do teor de lipídios plasmáticos de 1,4 vezes em relação à atividade de primavera, 

atingindo um valor médio muito próximo ao observado em animais dormentes (1,91 

e 1,98 mg.ml-1, respectivamente) e estatisticamente similar em relação à atividade 

de outono e despertar. 

 



            40

 

3.2- Trigliceridios 

 

 A concentração de triglicerídios (TG) no plasma de lagartos teiú em diferentes 

fases do ciclo anual de atividades está apresentada na Figura 11. Na atividade de 

outono a concentração de TG no plasma foi de 2,2mg.ml 1., e estas concentrações 

praticamente não se alteram na dormência e no despertar (1,8 e 1,9 mg.ml-1, 

respectivamente). Nos animais alimentados, houve um aumento significativo nos 

teor de TG, alcançando 4,4 mg ml 1, sendo 2 vezes maior do que na atividade de 

outono e despertar, e 2 vezes maior do que nos animais dormentes. Nos animais 

submetidos ao jejum jejum houve uma diminuição significativa em relação aos 

animais alimentados (~2,8 vezes), e atingindo um valor médio próximo aos animais 

na dormência e despertar (1,6mg ml 1 ), e estatisticamente semelhante aos 

resultados na atividade de outono. 

 

3.3 -Ácidos graxos livres (FFA) 

 

A concentração de FFA no plasma de lagartos teiú em diferentes fases do 

ciclo de atividades está apresentada na figura 12. No outono, o teor de FFA no 

plasma é cerca de 0,12 mg.ml-1. Na dormência e no despertar os teores são 

siimilares (0,05 mg.ml-1 em ambos ), o que representa uma diminuição significativa 

de 2,4 vezes em relação à atividade de outono. Nos animais alimentados este teor 

eleva-se novamente para valores semelhantes ao outono (0,11 mg.ml-1), mantendo-

se elevado no jejum (0,08 mg.ml-1), sendo estes teores significativamente diferentes 

da dormência e despertar.   
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3.4 -Colesterol 

 

A concentração de colesterol no plasma de lagartos teiú em diferentes fases 

do ciclo de atividades está apresentada na figura 13. Na atividade de outono o teor 

de colesterol plasmático é de 1,7mg.ml-1 . Estas concentrações praticamente não se 

alteram na dormência e no despertar (1,67 e 1,62 mg.ml-1), respectivamente. Nos 

animais alimentados há um leve aumento em relação às demais fases, sendo o teor 

de colesterol 207 mg.ml-1, porém não é significativo. Nos animais submetidos ao 

jejum a concentração de colesterol no plasma volta a valores mais próximos à 

atividade de outono, dormência, despertar (1,8 mg.ml-1) 

 

 

4- Perfil de ácidos graxos do plasma e tecidos 

 

A lista de todos os ácidos graxos encontrados no plasma e diferentes tecidos 

de lagartos teiú em diferentes fases do ciclo anual de atividades está apresentada 

na  tabela 6. Nesta tabela estão apresentados os nomes dos ácidos graxos e sua 

classificação de acordo com o número de insaturações e posição da primeira 

insaturação, de acordo com as regras da IUPAC. insaturação. 

A figura 14 representa um cromatograma com a composição dos ácidos 

graxos de uma amostra de padrão, constituído por uma mistura de ácidos graxos 

saturados, monoinsaturados e polinsaturados (SUPELCO, USA), o qual contém os 

principais ácidos graxos que existem nos animais. O eixo Y está expresso em uV e o 

eixo X representa o tempo de retenção de cada ácido graxo, em minutos. Na figura 

15 está sendo mostrado o cromatograma de uma amostra de lipídios de mitocôndria 

extraídos do fígado. Cada pico representa um ácido graxo e a determinação dos 

tipos de ácidos graxos é feita comparando cada tempo de retenção dos picos da 

amostra com os picos do padrão, e o percentual de cada um é determinado de 

acordo com a proporção entre a área do pico e a área total dos picos. Pode-se notar 

que os ácidos graxos 22:4n6, 22:5n6 e 22:5n3, contidos nesta e em outras amostras 

dos tecidos do teiú estão ausentes neste padrão. Estes picos foram identificados de 

acordo com resultados da literatura, nos quais foram usados o mesmo tipo de coluna 

do que o presente trabalho, conforme descrita em materiais e métodos. 
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4.1- Ácidos graxos totais do plasma 

 

A composição dos ácidos graxos totais do plasma de lagartos teiú no primeiro 

ciclo de vida em diferentes fases do ciclo sazonal está apresentada na tabela 4. Na 

dormência os ácidos graxos SFA são responsáveis por 25,1% do total, e os valores 

permanecem semelhantes nas demais fases (21,8, 23,8 e 24,1 no despertar, grupo 

alimentado e jejum, respectivamente). Os ácidos graxos saturados mais abundantes 

encontrados em todas as fases foram o 16:0, variando entre 13.1 e 14.0 % do total, 

sem alterações significativas entre a, dormência, despertar, animais alimentados e 

jejum.  Já o teor de 18:0 é cerca de 9,4% do total na dormência, diminuindo 

significativamente 1,3x no despertar. Nos animais alimentados esta proporção se 

eleva para 8,38%, valor significativamente menor do que à dormência, porém maior 

do que no despertar (7,26%).  Nos animais submetidos ao jejum esta proporção 

volta a diminuir, para cerca de 6,5%, porém sendo estatisticamente diferente apenas 

dos valores de dormência (~1,44 vez). Outros ácidos graxos saturados apareceram 

em menor abundância no plasma de lagartos teiú, sendo eles o 14:0 (variando de 

0.60-1.17%), 17:0 (variando de 0.10-0.31%) e o 15:0, cujo percentual na dormência 

foi semelhante ao jejum (0,92 e 0,78%, respectivamente. No despertar e nos animais 

alimentados o teor de 15:0 está significativamente reduzido em relação à dormência, 

2,7 e 2,3 vezes, respectivamente, e embora um pouco reduzidos em comparação 

com o jejum, não há diferença estatística. Os MUFA na dormência compreendem 

20,6% do total, e estes valores se mantém nas demais fases, 24,9% no despertar, 

19,7 nos animais alimentados e 23,5 no jejum. Seguindo o mesmo padrão, os ácidos 

graxos não variaram individualmente, sendo o MUFA mais abundante o, o 18:1n9, 

representando na dormência, despertar, grupo alimentado e jejum, 16,9, 19,1, 16,2 e 

17,4%, respectivamente. Os ácidos graxos mais abundantes encontrados no plasma 

foram os PUFA. Na dormência sua proporção é 49% do total. No despertar esta 

proporção está levemente aumentada (51,1%), mas é estatisticamente semelhante à 

dormência. Nos animais alimentados os PUFA estão aumentados significativamente 

em relação à mesma, porém de forma bastante moderada (1,1 vezes). No jejum esta 

proporção se mantém, representando 50,7% do total. Dentre os PUFA destacaram-

se o 18:2n6, cuja abundância na dormência foi cerca de 22%, mantendo proporções 

similares no despertar (22,4%) e nos animais alimentados (20,2%).  No jejum a 

proporção deste ácido graxo está ligeiramente reduzida em relação às demais fases 
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(17,4%), mas esta diferença não é significativa. O ácido graxo 20:4n6 corresponde a 

21,6% do total na dormência, e mantém sua proporção no despertar (21,7%).  Em 

relação aos animais alimentados este ácido graxo está reduzido 1,1 vezes, de forma 

não significativa. Há uma tendência deste ácido graxo estar reduzido em relação aos 

animais submetidos ao jejum, cerca de 1,3 vezes, porém estatisticamente os valores 

são semelhantes. Dentre os PUFA com mais insaturações, o 22:5n3 (EPA) não foi 

encontrado nos animais em dormência e no despertar, já nos animais alimentados a 

proporção é 0.79% e no jejum é semelhante, (0.61%), nenhuma das duas apresenta 

diferença estatística em relação às demais fases, devido a grande variabilidade nos 

resultados.  Na dormência o teor de 22:6n3 (DHA) é 1,15% do total. No despertar há 

uma redução acentuada e significativa em relação à dormência (~3,2 vezes). Nos 

animais ativos estes valores aumentam e são semelhantes aos valores de 

dormência (1,04 e 1,28% nos animais alimentados e em jejum, respectivamente), 

sendo também significativamente maiores do que no despertar.   . Os demais LCFA 

encontrados no plasma foram 22:4n6 (1.8-2.3%) e 22:5n6 (0.7-1.7%) e foram 

semelhantes em todas as fases do ciclo anual. Quanto aos demais parâmetros 

analisados, a razão SFA/PUFA é 0,36 na dormência, diminuindo significativamente 

no despertar em relação à mesma (~1,24 vezes), e retornando, nos animais 

alimentados e em jejum, a valores semelhantes à dormência.  

  

4.2-Ácidos graxos neutros dos corpos gordurosos abdominais 

 

O perfil dos ácidos graxos neutros dos corpos gordurosos abdominais de 

lagartos teiú em diferentes fases do primeiro ciclo de vida está apresentado na 

tabela 5. Os SFA compreendem 37,3% do total na atividade de outono, e mantém 

proporções semelhantes nas demais fases, sendo 35,7% na dormência de inverno, 

34,8%, 37,8% nos animais alimentados e 37,2% no jejum. Analisados 

individualmente, os SFA apresentaram diferenças entre as fases do ciclo de vida dos 

animais.no despertar O SFA mais abundante é o 16:0, cujo teor na atividade de 

outono é 23,8%. Na dormência há uma diminuição para 19,4%, correspondendo a 

uma diminuição significativa em relação ao outono (~1,2 vezes) No despertar o teor 

de 16:0 é semelhante à dormência (17,9%), permanecendo diminuído em relação ao 

outono (~1,3 vezes).  No retorno à atividade na primavera, as proporções deste 

ácido graxo aumentam para 23,8 e 21,2%, nos animais alimentados e em jejum, 
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respectivamente, valores semelhantes aos observados no outono.  e 1,2 vezes, 

respectivamente).  

Outro SFA encontrado em elevadas proporções nos corpos gordurosos 

abdominais é o 18:0, o qual segue o padrão exatamente oposto ao 16:0. Na 

atividade de outono sua concentração é 10,8%, aumentando na dormência para 

13,1% e, de forma significativa no despertar em relação ao outono, para 14,1% do 

total (~1,3 vezes). Nos animais alimentados a proporção de 18:0 diminui 

significativamente em relação à dormência e despertar (~1,3 vezes), retornando a 

patamares semelhantes ao outono.  No jejum há um moderado aumento em relação 

aos animais alimentados para 12,6% do total, porém não há diferenças estatísticas 

entre estas fases, bem como entre o jejum e a atividade de outono, dormÊncia e 

despertar.  

 Em todas as fases do ciclo de vida dos teiús, os (MUFA) foram os mais 

abundantes nos lipídios neutros do tecido gorduroso, especialmente o ácido oléico 

(18:1n9), o qual representa cerca de 42% do total no outono, mantendo esta elevada 

proporção na dormência e no despertar (43,1 e 43,4%, respectivamente). Nos 

animais alimentados há uma redução de 1,2 vezes em relação a estas três fases, a 

até 43% do total e é responsável por até 90% do total de ácidos graxos 

monoinsaturados. O conteúdo deste ácido graxo esta significativamente diminuído 

cerca de 1,2x nos animais alimentados em relação às demais fases, enquanto que 

no jejum esta proporção está novamente aumenta, sendo similar à atividade de 

outono, dormência e despertar. Dentre os demais MUFA, o teor de 16:1n9 é 0,7% na 

atividade de outono, aumentando acentuadamente na dormência e mantendo-se 

aumentado no despertar (1,32 e 1,42%, respectivamente), sendo a diferença 

significativa entre os animais no despertar e no outono. Nos animais alimentados o 

16:1n9 cai diminui para teores similares ao outono, variação significativa de cerca 

quase duas vezes em relação à dormência e despertar. No jejum o teor deste ácido 

graxo é maior do que nos animais alimentados, voltando a valores próximos àquelas 

fases.  O 16:1n7 compreende 3,2% do total na atividade de outono. Na dormência e 

no despertar, estas proporções são semelhantes, e significativamente menores do 

que no outono (~1,4 e 1,6 vezes, respectivamente). Nos animais alimentados esta 

proporção aumenta para 4,6% , de maneira significativa em relação a estas fases, 

enquanto no jejum apresenta uma ligeira redução em relação aos animais 

alimentados, mantendo sua proporção semelhante aos animais dormentes e 
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significativamente maiores do que no despertar.  Dentre os PUFA, o 18:2n6 

representa 10,6% do total no outono, e este teor é similar na dormência, despertar, 

nos animais alimentados e submetidos ao jejum. Embora em proporções bastante 

reduzidas, o 18:3n6 foi encontrado apenas na atividade de outono (0,14%), sendo 

ausente nas demais fases. Outro PUFA que variou significativamente ao longo da 

dormência foi o 18:3n3. Na atividade de outono, dormência e despertar os teores 

deste ácido são similares (0,37, 0,22, 0,18%, respectivamente). Nos animais 

alimentados o 18:3n3 está significativamente aumentado em relação às fases 

anteriores (~2,2, 3,7 e 4,5 vezes, respectivamente), enquanto no jejum, volta a 

diminuir e retorna a valores estatisticamente semelhantes ao outono, dormência e 

despertar. O total de PUFA é semelhante na atividade de outono (13,3%), dormência 

(12,8%), despertar (11,7%) e jejum (12,0%), sendo ligeiramente maior nos animais 

alimentados (15,2%), de forma significativa em relação ao despertar O total de 

ácidos graxos n3 é bastante reduzido nos lipídios neutros dos corpos gordurosos. 

Na atividade de outono corresponde a 0,74% do total, tendendo a diminuir na 

dormência (0,37%), esta redução se acentua no despertar, quando a proporção de 

n3 está reduzida cerca de três vezes em relação ao outono (0,26%), e, de forma não 

significativa, em relação à dormência. Nos animais alimentados há um aumento 

significativo de 4,2 vezes em relação ao despertar, e não significativo de 1,5 e 3 

vezes em relação ao outono e dormência, respectivamente.  Seguindo este padrão, 

a taxa de n3/n6 encontra-se reduzida na dormência (0,03) e despertar (0,02) em 

relação à atividade de outono (0,06) e grupo alimentado (0,08), os valores de 

despertar são estatisticamente diferentes em relação à última fase.  No jejum estes 

valores são similares às demais fases.  

 

4.3- Ácidos graxos neutros do tecido hepático 

 

O perfil dos ácidos graxos dos lipídios neutros do tecido hepático de lagartos 

teiú no primeiro ano de vida, em diferentes fases do ciclo sazonal está apresentado 

na tabela 6. Os ácidos graxos saturados compreendem entre cerca de 30 a 35% do 

total dos lipídios neutros do fígado, sendo que o 18:0 é responsável por 20 a 23% 

nas diferentes fases, sem haver alterações significativas na proporção do mesmo 

entre as fases. Já o 16:0, segundo SFA em maior abundância encontra-se 
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aumentado nos animais alimentados na primavera (12, 7%), proporção 

estatisticamente maior do que no despertar (~2 vezes). O ácido graxo 20:0 aparece 

apenas em quantidades pequenas variando de 0,03 a 0,35% do total, porém com 

alterações entre as fases do ciclo sazonal, sendo 6 vezes menor na atividade de 

outono em relação à dormência e 9,5 vezes menor em relação ao despertar.  Os 

demais ácidos graxos SFA presentes nas amostras (22:0, 23:0 e 24:0) não 

apresentaram mudanças em seu percentual ao longo das fases, e representam 

individualmente menos do que 1% do total.  Comparando-se as demais fases, todas 

são semelhantes. O ácido graxo 18:1n9 é o mais abundante entre os MUFA, e 

compreende entre 13,6 e 20,4%. Embora ligeiramente aumentado na atividade de 

outono em relação às demais, as diferenças não são significativas.  Da mesma 

forma, o ácido graxo 18:1n7 também é abundante entre os MUFA, variando de 3,1 a 

6,7% do total, sendo ligeiramente mais elevado no despertar, porém sem 

significância estatística. Outros demais ácidos graxos MUFA encontrados nas 

amostras de lipídios neutros foram 16:1n9, 16:1n7, 17:1, 20:1n9, 22:1n9 e 24:1n9 e 

somam cerca de 2,5% do total, sem alterações entre as fases.  Da mesma maneira, 

o total de MUFA também não difere entre as fases.  Os PUFA são os mais 

abundantes nos lipídios neutros do fígado, compreendendo entre 39 e 46% do total, 

sem alterações entre as fases.  A proporção do ácido graxo 18:2n6 varia de forma 

não significativa entre as fases (14.6 a 19.1%), o mesmo ocorrendo com o 20:4n6 

(18.2 a 21.6%). Dentre os ácidos graxos de cadeia mais longa, o 22:4n6 encontra-se 

em proporções diminuídas na atividade de outono (1.86%), aumentando 

significativamente em todas as demais fases, 1,3 vezes na dormência, 1,7 vezes no 

despertar e 1.4 vezes nos animais ativos na primavera, alimentados ou em jejum.  O 

ácido graxo 22:5n6, por sua vez, é semelhante nos animais ativos no outono e 

primavera e nos lagartos dormentes (0,49 a 0,76%), sendo moderadamente 

aumentados no despertar em relação às demais fases, porém de forma significativa 

apenas quando comparados aos animais alimentados no outono, 2,4 vezes maior. 

Demais ácidos graxos de cadeia longa (22:5n3, 22:6n3) representam 

individualmente até 1% do total e são similares nas diferentes fases do ciclo sazonal. 

O total dos ácidos graxos PUFA não apresentou alterações entre as fases.   
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4.4- Ácidos graxos polares do tecido hepático 

 

O perfil dos ácidos graxos dos lipídios polares do tecido hepático de lagartos 

teiú no primeiro ano de vida, em diferentes fases do ciclo sazonal, está apresentado 

na tabela 7. O ácido graxo saturado que aparece em maior abundância nos 

fosfolipídios hepáticos é o 18:0. Na primavera e na dormência a proporção deste 

ácido graxo é semelhante (média em torno de 23%), enquanto no despertar (18,5%) 

é significativamente menor do que na atividade de outono, em 1,3 vezes. O 16:0 

também é abundante nos fosfolipídios, compreendendo em torno de 9% do total nos 

animais dormentes e no despertar, enquanto estão reduzidos moderadamente no 

outono e nos demais lagartos alimentados (em torno de 7%), e com uma redução 

significativa de 1,8 vezes em relação às duas primeiras fases. Os demais ácidos 

graxos SFA foram encontrados em quantidades bastante diminutas (<0,5%), e não 

apresentaram variações ao longo do ciclo sazonal.  O total de SFA variou de forma 

não significativa entre 30,6 e 36,2%. O total de ácidos graxos MUFA também não se 

alterou entre as fases, e representa em torno embora a tendência seja estar 

aumentado no despertar em relação às demais. Comparando os ácidos graxos 

individualmente, o 18:1n9 é o monoinsaturado que aparece em maior proporção, 

sendo estatisticamente semelhante em todas as fases (6,6-10,8%), com exceção do 

jejum, que é 1.5 vezes menor do que o despertar, e ligeiramente menor do que na 

atividade de outono e dormência, porém sem significância. Em seguida o 

monoinsaturado mais abundante é o 18:1n7, cujo percentual é semelhante nos 

animais ativos e no despertar (2,1-2,5%), foi encontra-se reduzido nos animais 

dormentes, 1,8 vezes comparado ao jejum.  Outra diferença individual encontrada foi 

na concentração de 16:1n7, cerca de 3 vezes maior no despertar do que na 

atividade de outono, e semelhante nas demais fases, com o maior percentual em 2.1. 

O ácido graxo mais abundante dentre todos fosfolipídios é o ácido polinsaturado 

20:4n6. No outono o teor do mesmo é de cerca de 41%, enquanto na dormência 

(32,6%) e despertar (33,2%) tende a ser menor porém a redução so é significativa 

na última (cerca de 1,2 vezes).  Ao contrário da tendência do 20:4n6, o 18:2n6 

apareceu em concentrações semelhantes na atividade de outono, dormência e 

despertar (11,4 a 12,7%), e significativamente reduzidos no outono, cerca de 1,5 

vezes e 1,6 vezes nos animais alimentados e em jejum, respectivamente, quando 
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comparados à dormência, e 1,5 vezes e 1,3 vezes menor respectivamente, quando 

comparados à atividade de outono e despertar. Dentre os ácidos graxos de cadeia 

longa (>20 carbonos), o 22:4n6 é foi encontrado em maior proporção, representando 

2,23 a 2,97% do total, sem diferenças estatísticas entre as fases. Nos animais ativos 

e alimentados O teor de 22:5n6 é cerca de 1% nos animais dormentes, esta 

aumentando moderadamente para 1,3% no despertar, mas sem significância 

estatística. Valores semelhantes, embora um pouco reduzidos, foram encontrados 

na atividade de outono e jejum em relação à dormência, enquanto nos animais 

alimentados este valor é 2,2 vezes e 2,8 vezes menor do que na dormência e 

despertar, respectivamente, ambas as diferenças são significativas.  No outono a 

proporção de 22:5n3 nos animais alimentados (0.87%) é semelhante aos animais 

despertando (1.01%), e embora não significativamente, é bastante reduzida na 

dormência (3,2 e 3,7 vezes menor quando comparada às anteriores, 

respectivamente).  Nos animais alimentados esta proporção é ainda mais elevada, 

porém ainda estatisticamente semelhante às demais. Já no jejum, o ácido graxo 

22:5n3 é 1,9 vezes maior do que no outono e 6,1 vezes maior que na dormência, 

ambas diferenças são significativas.  O teor de 22:6n3 não difere significativamente 

entre as fases, porém as diferenças são bastante acentuadas, tendendo a ser menor 

na dormência (0,41%) do que todas as demais fases, e ligeiramente elevada no 

jejum (2,14%).  Os demais ácidos graxos polinsaturados encontrados nos 

fosfolipídios do fígado não apresentaram alterações ao longo do ciclo sazonal e 

somados representam menos de 1%.  A soma dos PUFA alcança entre 50,8 e 

57,7% do total dos ácidos graxos e é semelhante nas diferentes fases, com exceção 

do jejum, cujo valor é 1,1 vezes maior do que nos animais no outono, de forma 

significativa.  O índice de insaturação UI, o qual é um indicador do número de 

insaturações nos ácidos graxos, encontra-se ligeiramente aumentado nos animais 

na primavera, sendo que nos animais alimentados é cerca de 1,1vezes mais elevado 

do que na atividade de outono e 1,1 vezes maior que no despertar e dormência, 

respectivamente, sendo a diferença significativa somente em relação às duas 

primeira fases. Já no jejum esta diferença é mais acentuada, sendo cerca de 1,2 

vezes maior do que no outono e na dormência e 1,1 vezes maior do que no 

despertar, diferença significativa nos três casos. A soma dos ácidos graxos n-3 nos 

animais dormentes é de 0.98% do total, sendo semelhante à atividade de outono, 

embora reduzida. Já nas demais fases esta proporção é significativamente diferente, 
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sendo cerca de 2,1, 2,8, 2,6 e 4 vezes maior no despertar, nos animais alimentados 

na primavera e nos mesmos em jejum, respectivamente.  Esta menor proporção de 

n3 na dormência faz a razão n3/n6 ser também reduzida, 2,5 vezes em relação aos 

grupos alimentado e 3 vezes comparado com o jejum.  Os demais parâmetros 

somatórios não apresentam mudanças ao longo do ciclo sazonal. 

 

4.5- Ácidos graxos totais da fração mitocondrial do fígado 

 

A composição dos ácidos graxos da fração mitocondrial do fígado de lagartos 

teiú em diferentes fases do ciclo sazonal está apresentada na tabela 11.  Nos 

fosfolipídios das mitocondrias há uma grande variedade de ácidos graxos dos três 

grupos, SFA, MUFA e PUFA.  Os ácidos graxos saturados compreendem em torno 

de 30% do total, sendo que no despertar (30,6%) eles estão significativamente 

reduzidos em relação ao animais ativos na primavera, tanto alimentados como em 

jejum, cerca de 1,1 vezes. Na dormência a soma de SFA é estatisticamente 

semelhante às demais fases.  O SFA encontrado em concentração mais elevada foi 

o 18:0, semelhante entre todas as fases (20,3 a 22% do total).  O 16:0 também se 

manteve constante ao longo das fases, representando entre 9,4 a 10,2%.  Os 

demais SFA aparecem em proporções reduzidas (<1% cada), e sem alterações 

significativas ao longo do ciclo sazonal. Dentre os MUFA, o mais abundante foi o 

18:1n9, responsável por 7,1 a 8,9% do total dos ácidos graxos nos fosfolipídios, e 

embora não haja diferença significativa entre as fases, a tendência é estar 

aumentado no despertar e nos animais alimentados na primavera (8,9 e 8,0%, 

respectivamente) e diminuídos na dormência e jejum (7,1 e 7,5%, respectivamente).  

Já o 18:1n7 embora em quantidades bem inferiores do que o 18:1n9 varia ao longo 

do ciclo sazonal, sendo menor na dormência (1,79%) e aumentando 

significativamente cerca de 1,7 vezes nos animais alimentados e 1,8 vezes no jejum.  

No despertar a proporção deste ácido graxo é aumentada em relação à dormência 

(2,65%), mas não de forma significativa.  O 16:1n7 compreende 0,67% do total no 

despertar, enquanto na atividade de primavera cai de forma significativa, cerca de 2 

vezes tanto no grupo alimentado quanto nos submetidos ao jejum. Apesar das 

diferenças individuais, o total de MUFA não se altera entre as fases.  Os PUFA 

predominam nas mitocôndrias de lagartos teiú, sendo responsáveis por mais de 50% 
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do total. O 20:4n6 é o ácido graxo mais abundante entre todos. Embora não haja 

alterações significativas no teor deste ácido graxo ao longo das fases, a proporção 

do mesmo na dormência (32%) e despertar (29,6%) encontra-se levemente reduzida 

em relação aos animais ativos na primavera, seja nos animais alimentados (36.1%), 

seja no jejum (37,7%).  Ao contrário da tendência do 20:4n6, na dormência e 

despertar a proporção do ácido graxo 18:2n6 é significativamente maior do que nos 

animais ativos. Nos animais alimentados o teor de 18:2n6 está reduzido 1,2 e 1,3 

vezes , enquanto no jejum, 1,4 e 1,5 vezes, em relação à dormência e despertar, 

respectivamente. Outono.  Outro PUFA que variou entre as fases do ciclo foi o 

20:2n6, sendo semelhantes na dormência e despertar e atividade de outono, (entre 

0,10 e 0,17%) diminuíndo acentuadamente e de forma significativa no jejum, 12 

vezes em relação ao despertar e 10 vezes em relação aos demais animais na 

primavera. O ácido 20:3n6 corresponde a uma pequena fração do total dos ácidos 

graxos, sendo semelhantes na dormência (1,04%) e no despertar (1,10%). Já nos 

lagartos ativos na primavera houve uma acentuada queda de cerca de 2 vezes nos 

animais alimentados em relação às fases anteriores,  e de forma ainda mais 

acentuada no jejum, reduzido 2,4 vezes em relação às mesmas, ambas as 

diferenças foram significativas.  Dentre os ácidos graxos de cadeia longa (>20 

carbonos), o mais abundante é o 22:4n6, representando cerca de 2,5% do total na 

dormência e despertar. Nos animais submetidos ao jejum na fase ativa há uma 

redução significativa de 1,5 vezes na proporção deste ácido graxo em relação à fase 

inativa, enquanto nos animais alimentados o teor de 22:4n6 é semelhante às demais 

fases.  O PUFA 22:5n6 também sofre alterações e significativas em sua proporção 

ao longo do ciclo, diminuindo de 1% para cerca de 0,4 e 0,5% nos animais 

alimentados e em jejum, correspondendo a uma queda de 2.5 e 2 vezes, 

respectivamente. O ácido graxo 22:5n3 compreende 0.9% do total nos lagartos no 

despertar e 1,07% nos animais ativos e alimentados.  Embora na dormência e jejum 

estas proporções estejam aumentadas (1,6 e 1,2 vezes, respectivamente), estes 

valores não são estatisticamente diferentes comparados às duas primeiras fases.  

Da mesma maneira, o ácido graxo 22:6n3 encontra-se significativamente aumentado 

no despertar (1,31%), assim como no jejum (1,18%), 1,75 vezes e 1,5 vezes, 

respectivamente, em relação à atividade de primavera.  A proporção deste ácido 

graxo na dormência é semelhante às demais fases, embora tenda a ser 

moderadamente maior do que dos animais alimentados.  Embora tenham sido 
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encontradas diferenças entre diversos ácidos graxos polinsaturados individualmente, 

estas foram em ácidos graxos de teores menores, não implicando numa diferença na 

soma dos PUFA entre as fases.  

 

 

4.6- Ácidos graxos polares do músculo esquelético (PIT) 

 

A composição dos ácidos graxos do músculo da pata PIT de lagartos teiú em 

diferentes fases do ciclo sazonal está apresentada na tabela 12. Neste tecido o 

ácido graxo saturado em maior concentração é o 18:0. Nos animais ativos no outono 

seu teor foi de 17%, encontrando-se aumentado nas demais fases subindo 

significativamente nas demais cerca de 1,3 vezes maior na dormência, 1,4 vezes no 

despertar e animais em jejum no outono e 1,2 vezes maior nos animais alimentados. 

O SFA 16:0 também sofre alterações em seu percentual ao longo das fases, de 

maneira oposta ao 18:0, sendo maior na atividade de outono (6,75%) e diminuindo 

em todas as demais fases em relação a esta, 1,8 vezes na dormência e animais 

submetidos ao jejum, 1,5 vezes em no despertar, e 1,3 vezes nos animais 

alimentados na primavera, sendo todas as diferenças foram significativas. Nos 

animais inativos e na primavera os valores são semelhantes. Os demais SFA (14:0, 

15:0 e 17:0) compreendem quando somados, menos de 1% do total, e suas 

proporções individuais são semelhantes nas diferentes fases do ciclo sazonal. 
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DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados deste estudo contribuem para o conhecimento sobre a 

reorganização do metabolismo energético na dormência sazonal em répteis 

terrestres, permitindo verificar possíveis semelhanças com os padrões mais 

amplamente descritos de estivação e hibernação em anfíbios anuros, tartarugas 

aquáticas, e pequenos mamíferos roedores, e identificar princípios gerais envolvidos 

no fenômeno de depressão da taxa metabólica que ocorre nos vertebrados. 

Adicionalmente, este estudo contribui para a compreensão da origem evolutiva dos 

mecanismos de regulação da massa corpórea e da taxa metabólica nos vertebrados, 

a qual tem sido objeto de intenso debate e investigação na biologia experimental nos 

últimos anos. Os resultados obtidos corroboram a noção da existência de um ritmo 

sazonal intrínseco nos lagartos teiú, que se sobrepõe ao ritmo diário de atividades e 

se manifesta no primeiro ciclo anual, em indivíduos recém-eclodidos. Os ajustes 

metabólicos observados sugerem: (i) mudanças na capacidade oxidativa aeróbica 

dos tecidos e na capacidade de deposição e mobilização de substratos energéticos, 

que resultam em redução do consumo de carboidratos e maior ênfase no uso de 

lipídeos e corpos cetônicos como fonte de energia durante a dormência e jejum 

prolongado; e (ii) mudanças seletivas na composição lipídica e de ácidos graxos de 

tecidos e membranas, associadas tanto à variação sazonal do metabolismo quanto 

ao tamanho corpóreo. Estes ajustes e o seu significado funcional são discutidos a 

seguir, tendo por base dois contextos principais: um, envolvendo mudanças 

correlativas na massa e composição dos tecidos corpóreos, na atividade de 

proteínas reguladoras do fluxo de substratos energéticos e na taxa metabólica, em 

animais que exibem depressão metabólica sazonal, e outro, envolvendo a dupla 

função dos lipídeos e ácidos graxos como fonte imediata de energia e como 

elemento regulador dos processos consumidores de energia nas células e tecidos 

dos animais. 
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1- Mudanças na massa relativa e na composição de tecidos 

corpóreos 

 

 Os valores médios da massa corpórea dos teiús não são significativamente 

diferentes entre os grupos experimentais analisados, exceto por uma tendência a 

valores mais elevados no grupo submetido ao jejum na fase ativa, a qual deve-se ao 

maior período de tempo transcorrido desde a eclosão até o sacrifício dos animais, de 

cerca de 12 meses. Os indivíduos em uma ninhada de teiús exibem marcada 

heterogeneidade no seu crescimento após a eclosão dos ovos (Lopes, 1986), de 

modo que essa ausência de diferenças na média não surpreende, e expressa, ainda, 

a escolha deliberada de animais de diferentes tamanhos para compor cada um dos 

grupos experimentais, de modo a minimizar as diferenças de massa entre grupos e 

sua influência nas comparações das demais variáveis analisadas. Adicionalmente, 

um estudo prévio em nosso laboratório revelou a ocorrência de um efeito sazonal no 

padrão de crescimento e de mudança da massa corpórea em teiús jovens (Souza et 

al., 2004). Lagartos recém-eclodidos foram examinados ao longo de um ciclo anual 

completo, verificando-se intenso crescimento e aumento da massa corpórea no 

verão, início do outono e primavera e redução da massa corpórea durante a 

dormência de inverno, de cerca de 15% em relação à massa registrada no fim do 

outono; após o despertar na primavera, cerca de 60% da perda de massa foram 

recuperados em 48 h com a ingestão apenas de água, enquanto que a retomada da 

alimentação e do crescimento ocorreram mais gradualmente nos dias subseqüentes. 

Assim, pode-se assumir que variações sazonais da massa corpórea, de magnitude 

similar ao reportado, possivelmente ocorreram nos animais analisados no presente 

estudo. 

 Os resultados aqui apresentados permitem, no entanto, constatar um efeito 

sazonal na fração da massa do fígado e dos CG em relação à massa corpórea. Uma 

tendência à gradual redução da massa relativa do fígado foi observada nos animais 

sacrificados por volta da metade do período total de inverno em relação à atividade 

de outono, tornando-se estatisticamente significativa no despertar; a mesma 

alteração foi observada quando animais ativos foram submetidos ao jejum, na 

primavera. Em lagartos, o conteúdo lipídico armazenado no fígado constitui um 

estoque de pequenas proporções quando comparado ao do tecido adiposo, porém o 
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órgão desempenha um papel importante no metabolismo deste substrato, 

convertendo o excesso de carboidratos da dieta em lipídios, e exportando 

triglicerídeos e ácidos graxos para os demais tecidos (Sheridan, 1970; Derickson, 

1974). Concordando com esta noção, a concentração de lipídios totais no fígado de 

teiús jovens não se altera significativamente nas diferentes fases do ciclo anual 

(Souza et al., 2004). O fígado também é um órgão armazenador de glicogênio e os 

dados indicam que a sua contribuição para a manutenção da glicemia no jejum 

prolongado é um caractere altamente adaptativo. Nos teiús, assim como nos 

hibernantes típicos, os estoques de glicogênio hepático na fase que antecede a 

dormência são reduzidos e são depletados em cerca de 62% até a metade do 

inverno, porém, sua importância no fenômeno sazonal estaria na manutenção da 

glicemia no início da depressão metabólica, até que os demais ajustes promovam 

um aumento na oferta de substratos alternativos, principalmente corpos cetônicos, 

para os tecidos dependentes de glicose (Storey, 1997, Souza et al., 2004). Em 

animais expostos a condições anóxicas durante a hibernação, como certas 

tartarugas aquáticas, a massa do fígado e os estoques de glicogênio são muito 

aumentados, suprindo os animais com a maior parte da energia necessária para 

manutenção durante toda a fase dormente (Lutz & Nielsen, 1997). Desta forma, a 

diminuição na massa relativa do fígado durante o jejum na dormência ou na fase 

ativa possivelmente deve-se à mobilização de substratos armazenados neste órgão, 

principalmente glicogênio, sem haver diminuição no conteúdo de proteínas solúveis.  

 Na segunda metade do outono, a massa dos CG dos jovens teiús atingiu 

cerca de 2,5% da massa corpórea no presente estudo, proporção acentuadamente 

maior do que nas demais fases do ciclo sazonal. Utilizando o consumo médio de 

oxigênio na fase dormente, medido em estudos prévios (Souza et al., 2004), e 

assumindo que 2l de oxigênio são necessários para oxidar 1g de gordura, a 

quantidade de gordura armazenada contém energia suficiente para suportar o 

metabolismo de um teiú de 100 g por um período de 175,1 dias durante a fase 

hipometabólica. Em indivíduos adultos, a massa dos CG pode chegar a 5%, 

ampliando as estimativas de tempo para um período superior a um ano (Abe, 1995). 

Por volta da metade do período dormente, a redução da massa dos corpos 

gordurosos é de 34% e cerca de 48 h após o despertar atinge 86% dos valores 

observados no outono, sugerindo uma acentuada mobilização dos lipídios 

armazenados neste estoque no período final da dormência e no despertar. O 
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despertar dos teiús é indicado por sinais de atividade dos animais fora do abrigo e 

pela eliminação de uma massa seca de ácido úrico, embora seja difícil precisar, com 

exatidão, o dia em que tem início; aparentemente, houve um prolongamento desta 

fase nos animais utilizados no presente estudo, a julgar pelo fato de que a redução 

dos CG atingiu apenas 62% em animais de anos precedentes (Souza et al., 2004). 

Na atividade de primavera, os animais foram sacrificados cerca de um mês após a 

retomada da alimentação e a massa dos CG encontrava-se reduzida a apenas 

31,3% dos valores de outono. No grupo de atividade submetido ao jejum por 20 dias 

houve uma redução em torno de 22% da massa dos CG em relação aos animais 

alimentados, muito embora a variação não seja estatisticamente significativa. Na 

primavera, os nutrientes obtidos na alimentação são em grande parte utilizados nos 

processos de síntese protéica e aumento da massa dos tecidos em geral, uma vez 

que os jovens teiús voltam a exibir elevadas taxas de crescimento nesta fase (Souza 

et al., 2004), e a acentuada atrofia dos corpos gordurosos é mais uma evidência do 

papel que o tecido desempenha na manutenção durante o jejum sazonal. Assim, é 

difícil avaliar se a variação observada nos CG durante o jejum na atividade teria 

alguma relevância do ponto de vista do suprimento energético; outros depósitos de 

gordura, como o subcutâneo, e outros substratos, possivelmente contribuíram para a 

manutenção dos animais quando a alimentação foi interrompida. Utilizando o 

consumo de oxigênio na fase dormente, obtido por Souza e colaboradores (2004), e 

a massa de gordura dos CG na atividade de primavera de 0,57% da massa corpórea, 

um teiú de 100g seria capaz de sobreviver cerca de 39 dias exclusivamente às 

custas deste estoque. Muito provavelmente, este período de tempo é uma hiper-

estimativa pois os animais submetidos ao jejum estão ativos e o grau de depressão 

metabólica possivelmente é menor em relação à dormência. 

 A correlação entre a massa dos CG e a massa corpórea foi analisada para 

verificar um possível efeito de escala no padrão de deposição e mobilização deste 

estoque nas diferentes fases do ciclo anual. Os resultados indicam que a massa de 

gordura depositada nos CG não varia significativamente com a variação de massa 

corpórea no grupo de atividade de outono. Estes resultados contrastam com os 

obtidos por Souza e colaboradores (2004), que observaram uma correlação 

alométrica significativa entre as duas variáveis nesta fase segundo o expoente 

b=1,44, o qual indica um aumento desproporcional dos CG com o aumento de 

tamanho corpóreo nos jovens teiús. Este contraste pode ser uma consequência de 
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diferenças no curso temporal dos eventos preparatórios para a fase dormente nos 

diferentes anos, além de diferenças na data do sacrifício dos animais. Porém, 

destaca-se o fato de que o animal de menor tamanho no presente estudo pesava 

por volta de 100 g e o de maior tamanho 590g, enquanto que na amostra analisada 

por Souza e colaboradores havia diversos animais com peso inferior a 100 g e o 

maior deles não ultrapassava 150 g. Isto certamente explica grande parte das 

diferenças observadas, pois os autores concluíram em seu estudo que os jovens 

teiús de pequena massa corpórea acumulam uma menor quantidade de gordura nos 

CG até fins de outono e exibem um maior grau de depressão metabólica durante o 

inverno e despertar, em relação aos de maior massa. Nas demais fases do presente 

estudo, verificou-se uma correlação significativa entre as variáveis apenas na 

dormência e na atividade de primavera e os expoentes calculados pela equação da 

reta, maiores que 1,5, indicam uma relação bastante desproporcional da massa dos 

CG com a massa corpórea em todas as fases. Isto poderia ser tomado como 

evidência de uma mobilização diferencial de gordura durante a dormência e 

despertar, na qual os teiús de menor massa teriam utilizado uma quantidade maior 

do estoque do que os de maior massa. Essa interpretação, porém, contrasta com o 

reportado no trabalho acima, e uma alternativa envolveria novamente as diferenças 

de tamanho corpóreo nas amostras analisadas e / ou diferenças individuais no início 

do período de dormência nos teiús utilizados no presente trabalho. 

 Os répteis utilizam-se de diversas estratégias para a deposição de gordura, 

sendo a gordura abdominal e subcutânea (ex: na cauda e carcaça) as que 

acumulam a maior parte dos estoques, além da gordura armazenada no fígado,e 

gônadas. Diferentes padrões de deposição e utilização dos estoques de lipídios 

foram observados em lagartos, incluindo a ausência de corpos gordurosos 

abdominais, como observado em Cosymbotus platyurus, lagartos de região tropical 

que aparentemente não exibem um ciclo sazonal de atividade reprodutiva (Church, 

1962), outro padrão seria a utilização de lipídios primariamente para a manutenção 

dos animais durante a dormência, sendo a ciclagem de lipídios quase que exclusiva 

durante a o jejum e inatividade durante o inverno, observado em espécies de Anolis 

carolinensis em Nova Orleans (Dessauer, 1955), em Lacerta vivipara (Avery, 1970) e 

Sceluporus graciosus (Mueller, 1969). O terceiro padrão de mobilização de lipídios 

está associado diretamente à reprodução, sendo que os lagartos só voltam a 

acumular gordura após término da estação reprodutiva, e o último, o qual parece ser 
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o mesmo padrão observado nos teiús, é a utilização dos estoques para a 

manutenção tanto da dormência sazonal quanto da reprodução, nos quais os 

lagartos utilizam uma grande quantidade de seus lipídios durante a fase reprodutiva,. 

Telford (1970) e Derickson (1976) observaram uma diminuição de 50% nos estoques 

de lipídios dos corpos gordurosos abdominais após o perído de dormência, 

enquanto que a outra metade dos estoques foi aparentemente utilizada para a 

reprodução nas fêmeas de Cnemidophorus sexlineatus e Dipsosaurus dorsalis. 

Porém os animais utilizados no presente estudo estão no seu primeiro ciclo de vida e 

ainda não atingiram a maturidade sexual, já que sua fase reprodutiva é atingida 

aproximadamente no terceiro ciclo de vida (Abe, 1995), assim, poderia-se sugerir 

que toda a perda de massa dos corpos gordurosos abdominais seja para fornecer 

lipídios como fonte de energia enquanto o animal esta em jejum.  

 A dormência sazonal associada ao jejum prolongado foi estudada em 

diferentes grupos de vertebrados, como mamíferos, anfíbios e répteis (Storey & 

Storey, 1990; Storey, 2002). Como um padrão geral, estes animais estocam grandes 

quantidades de energia sob a forma de lípidios previamente à fase inativa, os quais 

são, então, utilizados como substrato preferencial durante o prolongado jejum, 

exibindo um ciclo sazonal de ingestão de alimento e adiposidade. Evidências 

recentes indicam que a leptina desempenha um importante papel na regulação 

destes fenômenos nos hibernantes (Boyer e Barnes,1999). A leptina é um hormônio 

secretado pelos adipócitos, entre outros tecidos, e correlaciona-se positivamente 

com a quantidade de tecido gorduroso que o animal apresenta, atuando com um 

mecanismo de auto-regulação que contribui para manutenção de uma determinada 

concentração de lipídios armazenados e uma determinada massa corpórea, 

característicos da espécie. Como efeito deste hormônio são desencadeadas 

alterações no gasto energético via eixo hipotálamo-tireóide ou por um efeito direto 

na respiração celular dos tecidos periféricos (Ahima, 2000; Ahima & Flier, 2000; 

Reidy & Weber, 2000). Nos hibernantes, a regulação da ingestão de alimento e da 

adiposidade parece ser complexo e envolver a interação da leptina com outras 

moléculas. Na fase que antecede a dormência, o acúmulo gordura e aumento na 

adiposidade é seguido por um aumento na leptina circulante, cujo efeito seria o de 

aumentar o gasto energético e diminuir o apetite dos animais, sugerindo, portanto, 

uma sazonalidade na sensibilidade dos receptores à leptina e uma aparente 

dissociação de seus efeitos anoréxicos (Boyer et al., 1997, Klingenspor et al., 2000; 
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Kronfeld-Schor et al., 2000; Rousseau et al., 2002). Esse hormônio também tem sido 

identificado no plasma de peixes, anfíbios e répteis (Johnson et al., 2000; 

Niewiarowski et al., 2000, Crespi & Denver 2006) e os autores sugerem a 

manutenção das mesmas funções do hormônio nestes grupos de vertebrados. Nos 

lagartos Sceloporus undulatus foi encontrada uma proteína semelhante à leptina, 

cuja concentração plasmática varia sazonalmente (Rousseau et al., 2002, 

Klingenspor et al., 2000). Nos corpos gordurosos abdominais dos teiús, ensaios 

preliminares sugerem a ocorrência de uma molécula com afinidade pelo anticorpo 

produzido de mamíferos (Silvia C. R. de Souza, Laura S. Haddad & Marília 

Seelander, dados não publicados) e experimentos futuros possivelmente 

possibilitarão uma maior compreensão dos mecanismos de controle do apetite e 

seus correlatos com a regulação massa corpórea e adiposidade no ciclo anual dos 

teiús. 

 

 

2- Mudanças sazonais no metabolismo energético do tecido 

hepático 

 

 Na fase de atividade de primavera, a capacidade oxidativa aeróbica do fígado 

dos teiús, indicada pela atividade máxima da CS, é bastante elevada em relação a 

outros tecidos do teiú, cerca de 20 vezes, maior que a do tecido muscular 

esquelético (iliofibularis, fibras brancas) cuja capacidade anaeróbica é tipicamente 

baixa e similar a de tecidos tipicamente aeróbicos, como cérebro, coração e rim 

(Souza et al., 2004; Laura S. Haddad & Silvia C. R. de Souza, dados não 

publicados). A atividade máxima da HOAD, enzima envolvida na β-oxidação de 

ácidos graxos na mitocôndria, é mais elevada no fígado do que em todos os demais 

tecidos com exceção do rim, sendo cerca de 24 vezes maior do que no músculo IL 

(a abreviação não foi definida e, se não usada de novo, melhor deixar por extenso), 

11 vezes maior do que no cérebro e 2,5 vezes do que no ventrículo cardíaco, 

enfatizando a importância dos lipídeos como substrato energético para o tecido. 

Adicionalmente, as enzimas CPT I e II, que catalizam a entrada de ácidos graxos de 

cadeia longa na mitocôndria, foram detectadas no tecido hepático dos teiús na fase 

ativa e as atividades máximas da CPT I são comparáveis ao observado no fígado de 
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elasmobrânquios (Speers-Roesch et al., 2006), embora estes autores tenham 

utilizado uma metodologia distinta. Além dos lipídios, os aminoácidos também 

parecem servir como importante substrato energético para o fígado, detectando-se 

uma elevada atividade da enzima GOT neste tecido. 

 No contexto sazonal, observou-se várias alterações no perfil de atividade das 

enzimas estudadas, indicando que os ajustes ao jejum e depressão metabólica 

envolvem tanto mudanças no substrato preferencial quanto na taxa de sua utilização 

pelo tecido hepático. A atividade CS diminuiu cerca de 5 vezes na dormência em 

relação aos animais ativos, indicando uma perda de capacidade oxidativa aeróbica 

compatível com a acentuada depressão do consumo de oxigênio, de cerca de 80%, 

observada em animais íntegros, (Souza et al., 2004). Associado a isso, os níveis de 

piruvato estão aumentados no tecido hepático nos animais dormentes, enquanto o 

lactato está diminuído (Carvalho 1999). Adicionalmente, a Piruvato quinase (PK), 

enzima que converte Piruvato à Acetil-CoA, não se altera entre a dormência e a 

atividade de primavera (Bianconcini et al., 1995), sugerindo, então, que a conversão 

de piruvato a acetil-CoA pela piruvato desidrogenase (PDH) está diminuída, como 

também a sua conversão à lactato (Carvalho, 1999). No esquilo hibernante 

Spermophilus tridecemlineatus, a PDH parece estar inativada por fosforilação (Boyer 

& Barnes, 1999). Outros roedores hibernantes exibem uma supressão da PDH na 

fase inativa, e os resultados como um todo parecem indicar que o fluxo de 

carboidratos para o metabolismo oxidativo mitocondrial está reduzido, o que seria 

uma importante mecanismo de regulação da taxa metabólica nestes animais.  A 

redução de cerca de 1,6 vezes na porcentagem da GPa no tecido hepático dos 

animais dormentes, comparadas aos animais ativos sugerem uma diminuição no 

consumo deste substrato pelo tecido hepático no jejum, enquanto o aumento da 

enzima β-hidroxibutirato desidrogenase, associada à um aumento na concentração 

de β-hidroxibutirato no plasma sugerem um aumento da utilização de corpos 

cetônicos como fonte de energia no jejum. Por outro lado, tanto a atividade da 

HOAD quanto da CPT I aumentaram acentuadamente nos animais dormentes e no 

despertar em relação à atividade de outono, sugerindo um aumento na capacidade 

de translocação e oxidação de ácidos graxos nas mitocôndrias do tecido hepático 

em ambas as fases. Estes resultados, associados à diminuição na massa absoluta e 

relativa dos corpos gordurosos abdominais, sugerem um aumento na utilização de 

lipídios como substrato energético pelo tecido, embora a taxas reduzidas, e 
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enfatizam a importância dos ácidos graxos para sua manutenção durante o jejum e 

hipometabolismo.  

Em outros modelos de dormência sazonal, seja na hibernação de mamíferos 

ou na estivação de répteis e anfíbios, parece haver uma convergência nos 

mecanismos de reorganização metabólica. Os carboidratos parecem representar 

uma contribuição reduzida durante o hipometabolismo, enquanto as proteínas do 

músculo esquelético podem ser usadas de forma substancial, sendo os aminoácidos 

decorrentes de sua hidrólise geralmente canalizados para a produção de glicose 

pela via gliconeogênica (Storey, 2002). Jones (1980) estimou que o consumo de 

carboidratos representa 5% do total da energia consumida ao longo da estivação. Já 

as proteínas, embora variáveis ao longo do período de jejum, representam em média 

23% enquanto os os lipídios proporcionam cerca de 72% da energia consumida 

nesta fase no sapo Scaphiopus couchii. Já no roedor hibernante Erinaceus 

europaeus, foi demostrado que a oxidação de lipídios representa cerca de 90% do 

total da energia utilizada ao longo da hibernação, enquanto as proteínas da 

musculatura esquelética contribuiriam com cerca de 5-7%. Em ambos os animais, o 

β-hidroxibutirato se mostrou elevado no plasma durante o período de jejum, 

sugerindo a utilização de corpos cetônicos como substrato complementar à glicose 

pelos tecidos dependentes da mesma. 

Da mesma forma, a atividade de diversas enzimas parece se alterar de 

maneira semelhante em diferentes modelos de dormência sazonal. A atividade das 

enzimas HOAD e PFK no músculo esquelético destes sapos está significativamente 

reduzida no hipometabolismo em relação aos animais ativos. Da mesma forma, o 

percentual de GPa é reduzido no tecido hepático dos animais estivantes em relação 

aos ativos (Cowan & Storey, 2000), resposta semelhante encontrada no fígado de 

camundongos hibernantes em relação aos eutérmicos (Storey, 1997). 

Em contraposição ao jejum na dormência sazonal, o jejum associado ao 

exercício intenso, como observado em aves migratórias, constitui um desafio à 

sobrevivência. Estes dois fenômenos parecem convergir em diversos parâmetros, 

com uma antecipação e acúmulo de lipídios como substrato energético, dado que 

aves migratórias acumulam até 50% de sua massa em lipídios (Humphries et al., 

2003, Blem, 1990), e usam preferencialmente os lipídios armazenado como fonte de 

energia (Jenn et al., 1988). Enzimas do catabolismo de lipídios estavam levemente 

aumentadas (tanto a HOAD quanto à CPT) no músculo peitoral das nas aves, em 
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relação às aves não migrantes, já a atividade da  FBPase era substancialmente 

maior neste mesmo tecido (Driedzic et al., 1993, Guglielmo et al., 2002a). Outra 

semelhança é que durante a migração os carboidratos representam uma fonte 

secundária de energia na migração, porém podem ser utilizados no início enquanto 

os mecanismos de utilização de ácidos graxos ainda não foram estimulados (Rothe 

et al., 1987). Contrariamente ao observado no estado hipometabólico, além de 

lipídios, proteínas também são armazenadas em grandes quantidades nas 

estruturas do corpo das aves sendo catabolizadas ao longo do jejum, sendo também 

utilizadas como fonte de precursores para a gliconeogênese no tecido hepático 

(Klaasen, 1996). Aves migratórias realizam uma atividade de alta resistência ao 

longo dos extensos vôos e, associado a isso, apresentam uma elevada atividade do 

metabolismo oxidativo aeróbico, dada pelas elevadas atividades máximas da CS e 

de enzimas mitocondriais do músculo peitoral (Guglielmo et al., 2002a). Desta forma, 

o jejum associado à dormência e à migração parecem envolver ajustes fisiológicos 

semelhantes, embora o primeiro corresponda a uma versão do fenômeno em  

“câmera-lenta” e a migração ao modo “acelerado” (Andrews, 1995). 

 A CPT I hepática é considerada o passo limitante na entrada dos ácidos 

graxos de cadeia longa (LCFA) na mitocôndria e o principal sítio de controle da 

oxidação destes ácidos graxos (McGarry & Brown, 1997). O papel da CPT II é 

complementar, transportando o grupo acil-carnitina para a CoA mitocondrial e 

liberando, assim, a molécula do transportador carnitina (Nelson & Cox, 2000 Existem 

diferentes isoformas da CPT I, uma muscular denominada M-CPT I, e a encontrada 

no fígado, L-CPT I. Em hepatócitos de ratos recém-nascidos, LCFA livres (C18:1, 

C18:2; oleato e linoleato) estimulam a transcrição do gene que codifica para a CPT I, 

mas não para a CPT II (Louet et al., 2001). Por outro lado, ambas as enzimas são 

inibidas por malonil-CoA, o qual é o primeiro intermediário na biosíntese de LCFA a 

partir de acetil-CoA. Quando a concentração de insulina está aumentada em relação 

à de glucagon (por exemplo em animais alimentados), os níveis desta coenzima 

aumentam, inibindo a CPT I hepática. Por outro lado, durante o jejum a malonil-CoA 

está reduzida, e a ausência de inibição da CPT I permite a oxidação de ácidos 

graxos (Zang et al., 2005). 

 Adicionalmente, a razão entre as atividades máximas da HOAD e CPT-I com 

a atividade da CS na atividade de primavera, aumenta acentuadamente face aos 

ajustes no estado hipometábolico, sugerindo um aumento do potencial de produção 
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de corpos cetônicos pelo tecido hepático, os quais seriam utilizados como fonte de 

energia pelos demais tecidos. A acetil-CoA, formada durante a oxidação dos ácidos 

graxos pode ter dois destinos, ser oxidada no ciclo de Krebs, produzindo ATP, ou ser 

convertida em corpos cetônicos (acetona, aceto-acetato e β-hidroxibutirato), os quais 

são exportados para outros tecidos (Nelson & Cox, 2000). Em mamíferos e aves, a 

modulação do influxo de LCFA para o interior da mitocôndria para a β-oxidação e o 

fluxo de acetil-CoA para a via do de síntese de corpos cetônicos ( onde a Acetil-CoA 

tem como produto final o β-hidroxibutirato) são os principais componentes para a 

regulação da cetogênese. No fígado de ratos em diversos estados nutricionais, 

incluindo jejum forçado, os resultados indicam que a CPT I exerce um controle da 

formação de corpos cetônicos pela oxidação de ácidos graxos (Drynan & Zammit, 

1996). Da mesma maneira, Butler e colaboradores (1988) concluiram que no lobo 

distal do fígado de ovelhas em jejum ou alimentadas em ovelhas alimentadas a CPT 

parece ser um importante ponto de controle da cetogênese. Os estudos sobre a 

regulação da cetogênese em espécies que não de mamíferos são bastante 

escassos. Em diversas espécies de elasmobrânquios, foi encontrada uma correlação 

positiva entre a atividade da CPT e a enzima d-β-HBDH no coração, porém esta 

correlação não foi significativa no fígado (Speers-Roesch et al., 2006). Embora não 

hajam estudos similares com lagartos, as evidências acumuladas em estudos 

prévios com os teiús e no presente trabalho sugerem que a regulação pode ser 

semelhante a observada em mamíferos. Primeiramente, com base no perfil de 

variação da HOAD e da CPT, acima descrito, e ainda, com base no aumento da 

concentração de β-hidroxibutirato no plasma em animais dormentes, cerca de 113% 

em relação aos animais ativos na primavera (Souza et al., 2004) e no aumento 

significativo da atividade da enzima β-HBDH, envolvida na oxidação de corpos 

cetônicos, no cérebro e coração de animais dormentes em relação aos ativos 

(Carvalho, 1999) e, no conjunto, estes resultados são forte evidência da ocorrência 

de gliconeogênese a partir de aminoácidos associada ao jejum sazonal. 

Adicionalmente, o fígado dos teiús parece desempenhar um importante papel 

na manutenção de um suprimento mínimo de glicose para os tecidos durante o jejum 

prolongado. Os teiús tornam-se hipoglicêmicos na dormência, porém, os níveis de 

glicogênio no cérebro e no ventrículo cardíaco aumentam nesta fase; no despertar, 

antes da retomada da alimentação, observou-se uma redução acentuada de 
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proteínas totais e um aumento de glicogênio no músculo caudal, acompanhados de 

aumento da glicose circulante (Souza et al., 2004). No presente estudo, os 

resultados mostraram uma atividade total moderadamente mais elevada da enzima 

gliconeogênica PEPCK no fígado de animais ativos, quando comparada à do tecido 

renal (Haddad & Souza, dados não publicados), sendo mantida nos lagartos 

dormentes, evidenciando a manutenção da capacidade gliconeogênica deste tecido. 

O mesmo foi observado nos sapos estivantes (Cowan et al., 2000). O aumento da 

atividade da GOT no despertar, enzima do catabolismo de aminoácidos pode estar 

associado também, a uma utilização dos mesmos como precursor para a glicose. Os 

aminocidos podem ser convertidos a intermediários do Ciclo de Krebs, sendo que 

aqueles que são degradados a piruvato, α-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato e ou 

oxalacetato, em certas condições metabólicas como no jejum, podem ser 

convertidos a piruvato, este então o qual pode ser então, convertido a glicose 

(Nelson & Cox, 2000). No conjunto, estes resultados são forte evidência da 

ocorrência de gliconeogênese a partir de aminoácidos associada ao jejum sazonal. 

No fígado do sapo Scaphiopus couchi, o balanço entre a atividade da enzimas 

glicolítica fosfofrutoquinase (PFK), e gliconeogênica frutose 1,6-bisfosfatase 

(FBPase) na estivação em relação aos animais ativos, fornecendo indícios de um 

favorecimento da via de produção em relação à oxidação de glicose (Cowan et al., 

2000). 

 Na dormência, a glicose circulante seria utilizada como combustível 

energético principalmente pelos tecidos glicose-dependentes, como o cerebral, e, 

face à pronunciada depressão metabólica, haveria um excedente para a formação 

de estoques de glicogênio no tecido cerebral e cardíaco, a serem utilizados como 

fonte prontamente disponível de carboidrato no despertar, até que o animal volte a 

se alimentar. Um papel da gliconeogênese na manutenção da glicemia durante o 

jejum foi também descrito em mamíferos hibernantes (Cherel et al., 1995; Tinker et 

al., 1998) e na estivação de anfíbios (Cowan et al., 2000), sendo que o fígado 

parece ser um dos principais sítios deste processo. 

 Estes resultados enfatizam a importância do tecido hepático na 

reorganização sazonal do metabolismo energético nos teiús, desempenhando um 

papel na economia energética total por uma redução da atividade metabólica do 

tecido e, ao mesmo tempo, provendo substratos alternativos para a manutenção do 

metabolismo dos demais tecidos durante o jejum e a depressão metabólica. 



            65

Há três formas pelas quais o metabolismo celular e a taxa de ciclagem de prótons 

nas células podem diminuir (Brand, 1990). A primeira, seria por uma redução da 

área de superfície da membrana mitocondrial interna, levando a uma menor 

superfície pela qual o vazamento de prótons pode ocorrer. Isto foi observado em 

hepatócitos de grandes mamíferos, principalmente pela redução na densidade de 

volume de mitocôndria das células (Porter et al., 1996). Outra maneira seria por uma 

diminuição geral na taxa de reações que catalizam a oxidação de substratos, 

levando a uma menor força próton-motriz, logo, diminuindo o vazamento de prótons. 

Estas alterações foram observadas nas mitocôndrias do tecido hepático de anfíbios 

como Xenopus laevis laevis e  Bufo marinus (Brookes et al., 1998) e no músculo de 

Rana temporaria (St. Pierre et al., 2000). A terceira forma consistiria em uma 

alteração das propriedades da membrana, através de mudanças na composição 

lipídica de seus fosfolipídios; diversos estudos têm revelado essa correlação, em 

diferentes espécies de mamíferos, anfíbios e répteis (Brand et al., 1994, Brooks & 

Brand, 1997b, Hulbert et al., 2002). A redução da capacidade aeróbica do fígado dos 

lagartos teiú, portanto, pode se dar tanto por uma redução da densidade de 

mitocôndrias nos hepatócitos, quanto por uma mudança na composicão protéica da 

membrana, como na CS, cuja atividade encontra-se reduzida nos animais dormentes. 

Semelhantemente, na estivação de Rana temporaria, tanto a CS quanto a CCO no 

tecido muscular esquelético estão reduzidas nos animais hipometabólicos em 

comparação aos ativos (Boutilier & Saint-Pierre, 2002).  

Um outro importante alvo da depressão metabólica nos teiús possivelmente é 

o tecido muscular esquelético, uma vez que é o tecido em maior abundância no 

animal, logo, uma diminuição no consumo de energia do mesmo na dormência 

poderia significar uma considerável economia energética para o animal. Evidências 

neste sentido foram obtidas em estudos prévios com os teiús, os quais revelam uma 

diminuição no percentual da GPa ativa nos animais dormentes, indicando uma 

redução na conversão de glicogênio à glicose, um aumento no piruvato, sugerindo 

que a conversão de piruvato à acetil-CoA também está reduzida, além da conversão 

de piruvato à lactato, uma vez não houve aumento da concentração deste metabólito 

no músculo branco (Carvalho, 1999). Estes resultados, somados a uma redução da 

atividade da HOAD no músculo (Souza, et al., 2004), parecem indicar, em conjunto, 

uma redução das vias de oxidação de substratos, o que contribuiria para a redução 

no metabolismo deste tecido enquanto o animal está inativo.  
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Diversos mecanismos podem estar envolvidos na regulação da taxa de 

reações que catalizam a oxidação de substratos, incluindo a expressão gênica 

diferencial de determinadas proteínas, alterações na taxa síntese protéica por 

inibição da translação ou da etapa de tradução, regulação do grau de fosforilação ou 

de desfosforilação de proteínas, aumento da meia-vida de proteínas por meio de 

uma diminuição na degradação das moléculas (ubiquitina) (Storey & Storey, 2004)., 

Adicionalmente, a transição de um estado ativo para um estado de dormência, no 

qual a taxa metabólica pode estar reduzida em até 95% em relação à atividade, 

necessita uma supressão coordenada de ambos os processos de produção e de 

consumo de ATP (Storey & Storey, 2004). Um padrão comum aos diferentes animais 

está em que a principal economia energética no estado hipometabólico é dada pela 

forte supressão das taxas de utilização de substratos, de forma que as reservas 

internas sejam suficientes para a sobrevivência dos animais no jejum prolongado. Da 

mesma forma, os processos de consumo de ATP também devem ser reduzidos. O 

conceito de “channel arrest” foi um dos primeiros a explicar como estes processos 

estariam suprimidos (Perez-Pinzon et al., 1992), segundo o qual haveria uma 

supressão coordenada de canais e bombas na membrana plasmática e de 

organelas, ou seja, se os processos de produção de ATP estão reduzidos, os 

processos de consumo de ATP relacionados ao funcionamento de bombas iônicas 

dependentes de ATP (como Na+K+ATPase, Ca+2ATPase, etc) seguem o mesmo 

padrão, assim como a difusão facilitada de íons através de canais também deve 

estar suprimida. 

 Dentre os mecanismos citados acima, outras funções que devem ser 

coordenadas são as taxas de síntese e degradação de macromoléculas, como DNA, 

RNAm, proteínas e fosfolipídios de membrana, de forma a estender sua vida útil e 

mantendo as células capazes de retornar ao estado ativo, mesmo após longos 

períodos de dormência (Storey & Storey, 2004). Nos processos de dormência 

sazonal, a síntese protéica está acentuadamente reduzida. A hipótese de que a 

degradação também estaria reduzida, de forma a manter equilibrado o pool de 

proteínas foi investigada por Van breukelen  e Carey (2002)  Os resultados 

indicaram um acúmulo de ubiquitina conjugada no trato intestinal e fígado de 

esquilos hibernantes, o que parece evidenciar uma redução na proteólise nestes 

animais, enquanto que nos surtos de despertar periódicos, estas proteínas estariam 

aumentadas, permitindo o restabelecimento do pool de proteínas nos animais 
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eutérmicos. A definição de RNAm latente se refere ao “pool” de RNAm que é 

mantido frente a uma acentuada diminuição na síntese protéica em células de 

animais em depressão metabólica, indicando que o controle translacional e não 

transcricional é provavelmente o mecanismo mais importante para suprimir a síntese 

protéica (Guppy et al., 1994). Um provável acúmulo de RNAm latente foi observado 

no núcleo de células adreno-corticais em ratos silvestres Muscardinus avellanarius 

hibernantes, tendo desaparecido durante os despertares periódicos, e estão 

ausentes nos animais eutérmicos (Malatesta et al., 1995). Apesar destas evidências 

crescentes sobre a  existência de RNAm latente, não está totalmente elucidado qual 

seria o seu papel no estado hipometabólico, ou seja, se a presença de RNAm 

latente durante a depressão metabólica é imprescindível, além de representar uma 

economia energética pela diminuição da transdução (Guppy & Withers, 1999). 

 Um dos mecanismos de regulação da depressão metabólica mais 

amplamente investigado é a fosforilação / desfosforilação de proteínas (Storey 1992; 

1996; 2001; Storey & Storey, 1990; Guppy et al., 1994) Alterações importantes na 

atividade de enzimas e proteínas funcionais podem ser atingidas pela adição ou 

remoção de um grupo fosfato, através de proteínas quinases ou fosfatases. O papel 

deste mecanismo na supressão metabólica de várias enzimas do metabolismo de 

carboidratos foi relatado em diferentes grupos de animais. No fígado do 

camundongo hibernante Zapus hudsonius a supressão das enzimas GP, PFK e PK 

é coordenada por fosforilação, o mesmo observado para a PK e PFK no músculo de 

sapos estivantes Scaphiopus couchii (Storey, 1987, 2001). Outros estudos sugerem 

o envolvimento de elementos da via de sinalização intra-celular cujos efeitos são 

tipicamente exercidos por fosforilação / desfosforilação, como observado pela 

redução da concentração de AMPc e GMPc no hepatopâncreas e músculo do pé da 

lesma estivante Otala lactea (Brooks & Storey, 1996), e em diversos tecidos da 

tartaruga Trachemys scripta (Mehrani & Storey, 1995), ambos os animais em 

depressão metabólica acentuada.  
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3- Mudanças sazonais na composição lipídica e no perfil de ácidos 

graxos do plasma e tecidos 

 

  Na atividade de primavera, os teores de lipídios totais, TG e FFA do plasma 

são elevados em relação aos grupos de jejum sazonal ou induzido, e estariam 

relacionados ao suprimento energético para a manutenção de altas taxas 

metabólicas e para o crescimento, característicos desta fase do ciclo anual. Na 

preparação para o jejum sazonal, os jovens teiús ingerem grandes quantidades de 

alimento e armazenam parte dos nutrientes na forma de gordura nos tecidos 

corpóreos, evidenciada pelos 2,5% da massa corpórea estar sob a forma de corpos 

gordurosos abdominais. Em animais ativos e alimentados, os lipídios da dieta 

presentes no sangue podem ser armazenados nos tecidos de reserva ou 

consumidos como fonte de energia, entre outras. Na fase dormente e mais 

acentuadamente no despertar, os estoques lipídicos diminuem em relação ao outono, 

evidenciando a mobilização lenta e gradual deste substrato ao longo do jejum 

natural. Isto se reflete nas concentrações de TG e FFA reduzidas nestas duas fases 

em relação às demais. Em animais submetidos ao jejum, a concentração de TG e 

FFA no plasma é semelhante a dos animais dormentes e no despertar, indicando, 

novamente, uma utilização de lipídios como substrato energético a taxas reduzidas. 

 A proporção de MUFA e SFA no plasma dos jovens teiús ativos é semelhante, 

cerca de 20-25% do total de ácidos graxos, a fração restante sendo composta de 

PUFA. Em geral, os tecidos de reserva do teiú possuem uma composicão mais rica 

em SFA e MUFA em relação aos ácidos graxos dos fosfolipídios dos tecidos 

hepático e muscular. Essa tendência é verificada nos corpos gordurosos e nos 

lipídios neutros do fígado dos teiús em todas as fases, nas quais não há alterações 

no teor de SFA, MUFA ou PUFA quando os SFA correspondem à cerca de 35% do 

total e os MUFA cerca de 50%, sendo os PUFA em torno de 15%. Nos corpos 

gordurosos dos teiús as proporções de PUFA, principalmente os LCFA, são bastante 

reduzidas. Nos fosfolipídios totais e mitocondriais do fígado e nos totais do músculo 

esquelético PIT estes valores são inversos, com os PUFA sendo responsáveis por 

cerca de 50% do total, os SFA em torno de 30-35% e os MUFA 10-15% em ambos 

os tecidos. Além destas características, os PUFA 18:3n3 e 20:4n6 compreendem no 

geral menos de 1% do total dos lipídios neutros nos corpos gordurosos abdominais, 
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enquanto no plasma e fígado este valor é sempre superior a 20%, 

independentemente da fase do ciclo sazonal. Este perfil contrastante também é 

observado quando teiús ativos na primavera são comparados ao grupo submetido 

ao jejum, sugerindo que a deposição e a mobilização dos ácidos graxos dos corpos 

gordurosos são seletivas. Estudos com o tecido adiposo de mamíferos indicam uma 

mobilização preferencial de MUFA (16:1n7) e PUFA de cadeias menores (tais como 

18:3n3, 20:4n6 e 20:5n3), tanto in vitro como in vivo, tornando o conteúdo de PUFA 

bastante reduzido (Raclot, 2003).  

 Estudos sobre o perfil de ácidos graxos em répteis são escassos. De uma 

forma geral, os ácidos graxos mais abundantes armazenados nos corpos gordurosos 

dos teiús, 16:0, 18:0, 18:1n9 e 18:2n6 nas diferentes fases do ciclo anual de 

atividades parece ser semelhante ao de outras espécies de lagartos, como 

Uromastix hardwickii (Afroz et al., 1971), e na dormência de inverno há uma leve 

redução na proporção de 16:0, concomitante com um aumento na de 18:0 e 18:2n6. 

Os MUFA são os ácidos graxos mais abundantes nos corpos gordurosos desse 

lagarto, assim como o observado no presente estudo com os teiús, porém, 

individualmente as mudanças em determinados ácidos graxos entre as fases do 

ciclo sazonal são diferentes no entre as duas espécies. Por exemplo, no teiú não há 

alteração na proporção de 18:0 ao longo das fases, enquanto o 18:2n6, apenas, 

tende a estar aumentado na dormência em relação à atividade de primavera. Por 

outro lado, as variações nos teores dos ácidos graxos 16:0, 16:1n7 e 18:1n7, assim 

como o total de PUFA n-3, seguem a mesma tendência ao longo do ciclo sazonal 

nos teiús, sendo reduzidos durante na dormência e despertar, em relação à 

atividade de outono e voltando aos patamares anteriores nos animais alimentados. 

Estes resultados parecem indicar uma preferência pela utilização de determinados 

ácidos graxos durante o jejum natural, como seria o caso de ácidos graxos 

saturados de cadeia mais curta, e alguns tipos de mono e polinsaturados. No jejum 

induzido, no entanto, os perfis são semelhantes aos de animais ativos tanto no 

outono quanto na primavera. 

Uma das questões centrais do presente trabalho baseia-se na teoria da 

membrana celular como marca-passo do metabolismo (Hulbert & Else, 1999; 2000; 

2005) apresentada na Introdução, e formula a hipótese de que mudanças na 

composição de ácidos graxos dos tecidos estariam associadas às acentuadas 

variações de taxa metabólica no ciclo sazonal dos teiús. Mais especificamente, na 
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fase de dormência, quando a depressão metabólica estabiliza num patamar de cerca 

de 80% em relação às taxas de repouso na fase ativa, a proporção de PUFA e o 

índice de insaturação estariam reduzidos nos tecidos em relação à atividade de 

primavera, ao mesmo tempo que haveria um aumento da proporção de MUFA e uma 

redução da atividade máxima da Na+K+ATPase. Adicionalmente, na fração 

mitocondrial do fígado haveria uma menor proporção de 22:6n3 durante o estado 

hipometabólico. De uma maneira geral, os resultados obtidos não parecem 

consistentes e suficientemente robustos para confirmar esta hipótese. Na fração 

mitocondrial do tecido hepático, não há alteração do conteúdo de PUFA em animais 

dormentes em relação aos ativos, da mesma maneira que não há variação 

significativa nos MUFA, os quais mostram uma tendência à diminuição em animais 

dormentes, contrariamente ao esperado. O teor de DHA (22:6n3) da fração 

mitocondrial, um dos principais ácidos graxos cujas mudanças estariam relacionadas 

com mudanças na atividade de proteínas de membrana, não se altera 

significativamente na dormência em relação à atividade, ao contrário, tende a estar 

ligeiramente aumentado nos animais inativos e significativamente no despertar e no 

jejum induzido. O total de ácidos graxos n3 na mitocôndria também não se altera e 

tende a valores mais elevados no estado hipometabólico. Nos fosfolipídios totais do 

tecido hepático, no entanto, a composição dos ácidos graxos parece se alterar de 

forma diferente da fração mitocondrial. Há uma tendência à diminuição do 22:5n3 e 

22:6n3, os quais representam uma pequena fração do total, e o conteúdo total de n3 

é significativamente menor no estado hipometabólico. Porém, há uma tendência 

contrária de aumento do 20:4 e 20:5n6, cuja fração é muitas vezes superior a dos 

ácidos graxos n3, o que possivelmente explica a ausência de variação significativa 

do total de PUFA. O conteúdo de MUFA mostra uma clara tendência a diminuir na 

dormência de inverno em relação ao outono, embora a variabilidade dos dados 

talvez tenha influenciado a estatística, associada a uma diminuição significativa do 

18:1n9 e a uma tendência similar do 18:1n7. As mudanças observadas na 

composição dos fosfolipídios do músculo esquelético também não corroboram a 

hipótese formulada, porém, da mesma forma que no fígado, há claras tendências ao 

ajuste da fração dos ácidos graxos. Particularmente, as frações de 18:1n9 e 18:1n7 

e o total de MUFA mostram uma clara tendência à diminuição durante o estado 

hipometabólico, que se torna significativa no despertar. 

Desse modo, as variações no conteúdo total e individual de MUFA indicam 
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um padrão oposto ao esperado com base na teoria de Hulbert e colaboradores, 

porém, a consistência dos dados aponta na direção de um papel desempenhado por 

estes ácidos graxos na reorganização do metabolismo energético durante a 

dormência sazonal. As hipóteses sobre o controle homeostático do balanço 

energético incluem um sistema “lipostático”, no qual hormônios circulantes, tais 

como leptina e insulina, assim como substratos, tais como ácidos graxos e glicerol, 

são proporcionais ao grau de adiposidade e modulam funções hipotalâmicas em 

resposta a mudanças na disponibilidade de substratos energéticos (Morgan et al., 

2004; Lam et al., 2005). Assim, ácidos graxos de cadeia longa como o oléico 

(18:1n9), presentes na circulação sanguínea e nos tecidos, aparentemente 

constituem sinais que informam o hipotálamo e os tecidos sobre o estado nutricional 

do organismo, desencadeando um conjunto integrado de respostas compensatórias. 

Várias evidências indicam, ainda, um papel direto dos ácidos graxos como 

reguladores da transcrição gênica, desde bactérias até organismos complexos. 

Ácidos graxos de cadeia longa não-esterificados, como o oléico (18:1n9), estimulam 

a expressão do gene que codifica para a enzima CPT I em hepatócitos de rato 

(Pegorier et al., 2001). Certos MUFA e PUFA estimulam o acúmulo de RNAm da 

PEPCK nos adipócitos e a ativação desta enzima neste tecido tem um papel 

importante no fornecimento de glicerol-fosfato, permitindo a reesterificação dos 

ácidos graxos em triglicerídios e reduzindo o consumo de ácidos graxos. Esta 

regulação parece ser restrita à PEPCK nos adipócitos e não no fígado, onde a 

função da enzima é a gliconeogênese em lugar da gliceroneogênese (Duplus et al., 

2000).  

O único trabalho de que se tem conhecimento sobre mudanças da 

composição de ácidos graxos no contexto sazonal foi feito com lesmas terrestres 

(Cepae nemoralis) e os autores observaram um remodelamento dos ácidos graxos 

dos fosfolipídios mitocondriais do hepatopâncreas durante a estivação (Stuart et al., 

1998a, b). Cerca de 38% dos fosfolipídios correspondem à fosfatidilcolina (PC), 35% 

à fostfatidiletanolamina (PE) e 11% à cardiolipina (CL). Na fração correspondente à 

CL houve uma redução de 45% do total de PUFA, a qual deve-se, principalmente, a 

uma redução acentuada do 18:2n6 e 18:3n3 enquanto os MUFA estão aumentados 

em 10 vezes, nos animais dormentes. Por outro lado, os autores não observaram 

alterações na proporção de 22:6n3, sendo que nos animais ativos este ácido graxo 

não foi detectado. Estas diferenças não foram constatadas nas demais classes de 
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fosfolipídios, assim como não houve alteração no conteúdo total de PUFA e de 

MUFA, ou mesmo na proporção de 22:6n3, que tende a estar aumentada durante o 

estado hipometabólico nas três classes de fosfolipídios. Adicionalmente, há uma 

diminuição de 82% do conteúdo de cardiolipina e de 72% do conteúdo de 

fosfolipídios na fração mitocondrial do hepatopâncreas, durante a estivação. Uma 

vez que a CL tem uma forte associação com certas proteínas mitocondriais, como os 

carreadores mono, di e tricarboxílicos, as enzimas carnitina palmitoil transferase 

(CPT) e citocromo C oxidase, o trocador ADP/ATP e o transportador de fosfato 

(Hoch, 1992), estes resultados sugerem, portanto, que as variações de taxa 

metabólica nas lesmas envolvem ajustes em classes lipídicas mitocondriais 

específicas. Esta conclusão se reforça com a redução de 85% da atividade da 

citocromo C oxidase, compatível com a depressão de 82% do metabolismo do 

animal total. Uma vez que no presente estudo os fosfolipídios não foram separados 

por classe e que a CL constitui uma fração muito reduzida do total de fosfolipídios, é 

possível que eventuais mudanças na composição dos ácidos graxos da CL nos teiús 

tenham ficado obscurecidas face à maior proporção das demais classes. 

Adicionalmente, uma diminuição do conteúdo total de fosfolipídios também poderia 

ser um fator de regulação da taxa metabólica nos teiús, refletindo uma diminuição na 

área total de superfície de membrana mitocondrial. Em suma, variações intra-

específicas de taxa metabólica talvez estejam relacionadas com mudanças mais 

sutis da composição de ácidos graxos do que aquelas observadas no contexto de 

comparações inter-específicas, nas quais se baseia a teoria da membrana celular 

como marca-passo do metabolismo energético. 

Há dois outros estudos abordando diretamente a correlação entre variações 

de taxa metabólica e a composição dos ácidos graxos de membrana no contexto 

intra-específico. Por meio de seleção artificial, um grupo de pesquisadores produziu 

linhagens de camundongos com diferenças na taxa metabólica basal e máxima e na 

massa de órgãos internos (fígado, rim, coração e intestino delgado) (Ksiazek et al., 

2004). Uma vez que diferenças na massa dos órgãos internos não foram capazes de 

explicar as diferenças de taxa metabólica basal, os autores testaram a hipótese de 

que diferenças na composição de ácidos graxos das membranas celulares seriam 

responsáveis pelas diferenças de intensidade metabólica, isto é, linhagens exibindo 

uma maior taxa metabólica basal teriam um conteúdo maior de 22:6n3 nos 

fosfolipídios de membrana e uma maior proporção de ácidos graxos insaturados com 
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maior número de duplas ligações. No entanto, ao contrário do esperado, os 

resultados mostraram que os camundongos com maior taxa metabólica possuem 

membranas mais saturadas, teores de PUFA similares e um índice de insaturação 

menor, além de uma proporção significativamente menor de 22:6n3 (Brzek et 

al.,2007). Os dados foram obtidos com os fosfolipídios totais dos tecidos hepático e 

renal, e não com a fração mitocondrial isolada, porém, as variações na composição 

de ácidos graxos de diferentes membranas sub-celulares de mamíferos seguem um 

padrão alométrico semelhante e, por essa razão, têm sido usadas conjuntamente em 

comparações interespecíficas (Hulbert et al., 2002a, b). Adicionalmente, observou-se 

que uma ausência de correlação entre o grau de saturação das membranas do 

fígado de camundongos, cuja taxa metabólica de repouso é diferente, e a proporção 

do ácido graxo 22:6n3 e outros ácidos graxos, com exceção do 16:0 (Haggerty et al., 

2007). No conjunto, estes dados sugerem que a teoria proposta por Hulbert e 

colaboradores não teria o potencial de explicar diferenças intra-específicas de 

intensidade metabólica, à semelhança das indicações obtidas no presente trabalho. 

Não foram encontradas alterações na atividade da bomba de Na+K+ATPase 

no fígado dos teiús durante a fase dormência. No esquilo Spermophilus lateralis, 

observou-se uma acentuada queda na atividade da bomba no músculo esquelético e 

outros tecidos durante a hibernação, de cerca 60%, em relação aos animais 

eutérmicos (MacDonald & Storey, 1999). Da mesma forma, há uma redução da 

atividade da bomba no hepatopâncreas da lesma Otala lactea durante a estivação 

(Ramnaman & Storey, 2006) e no fígado de tartarugas em hibernação (Hochachka et 

al., 1996). Nos três modelos as evidências sugerem que o mecanismo de supressão 

da atividade máxima desta enzima se dá via fosforilação reversível da bomba, 

retornando ao seu funcionamento normal ao sair do estado hipometabólico. Uma vez 

que a contribuição da atividade da Na+K+ATPase para o consumo de energia total é 

elevado, a ausência de alterações nesta enzima no presente trabalho é um dado 

intrigante. Porém, os ensaios desta enzima estão ainda hoje sujeitos a algumas 

dificuldades de interpretação. Nas lesmas, por exemplo, os autores ponderam que 

apesar da redução significativa na atividade da bomba no músculo durante a 

estivação, manipulações in vitro da membrana levam a uma diminuição ainda maior, 

sugerindo que a regulação observada poderia não se dar com a mesma intensidade 

no animal íntegro. Adicionalmente, manipulações das membranas diretamente (in 

vitro) ou pela dieta resultam em efeitos divergentes sobre atividade de enzimas 
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como a Na+K+ATPase, em que um aumento da concentração de PUFA pela dieta 

estaria associado a uma diminuição na atividade da enzima, contrariando, portanto, 

o esperado com base nas mudanças de fluidez de membrana (Murphy, 1990).  

Segundo Rolfe & Brown (1997) a atividade da Na+K+ATPase representa cerca 

de 20-25% do total da taxa metabólica em ratos. Porém, analisando os tecidos 

individualmente esta proporção é variável, por exemplo, estimou-se uma 

contribuição deste processo para o metabolismo hepático de cerca de 10%, 

enquanto que para o rim e o cérebro seria em torno de 60% (Clausen et al., 1991). A 

contribuição relativa dos processos que compõem o gasto total de energia 

aparentemente é semelhante nos diferentes grupos de animais (Brand et al., 1991), 

de modo que uma inibição da atividade da Na+K+ATPase no fígado dos teiús não 

representaria uma contribuição elevada para a economia energética do tecido como 

um todo e outros processos podem constituir um alvo preferencial de regulação na 

dormência sazonal. Na estivação de sapos Neobatrachus kunapalari, não se 

observou uma redução na atividade da Na+K+ATPase durante o estado 

hipometabólico e os autores sugerem que esta enzima não seria regulada pela sua 

remoção das membranas durante a estivação (Flannigan & Guppy, 1997). Isto 

poderia indicar que, ainda que a atividade fosse inibida na depressão metabólica, os 

ajustes podem ser sensíveis aos métodos de extração usados pelos autores. Por 

outro lado, a ausência de diferenças entre o estado ativo e o dormente nestes sapos 

também poderia ser explicada por uma estabilização da concentração da enzima, 

apesar das taxas de síntese e turnover de proteína estarem diminuídas (Guppy & 

Withers, 1999). 

Além de mecanismos intrínsecos, potencialmente envolvidos na regulação 

sazonal da taxa metabólica dos teiús, as variações de temperatura a que estes 

animais são expostos na natureza poderiam, por hipótese, promover ajustes 

compensatórios na composição lipídica e de ácidos graxos dos tecidos ao longo do 

ciclo anual. Em condições de semi-cativeiro, lagartos com cerca de 3,5 kg 

assoalham e elevam suas temperaturas corpóreas para cerca de 35-36°C nos 

meses de primavera e verão (Andrade et al., 2004). Ao longo do dia, os lagartos 

alternam entre assoalhar, forragear e entrar no abrigo quando a temperatura do 

ambiente está muito elevada, mantendo comportamentalmente sua temperatura 

interna entre 32-38°. Já no início da fase inativa no final do outono e ao longo do 

inverno os teiús permanecem no interior de suas tocas, cujas temperatura ao longo 
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destes 4-5 meses é, em média, 17°C (Andrade et al., 2004). Nas condições de 

laboratório, as temperaturas mínimas e máximas médias dos abrigos variam em 

função da estação do ano, registrando-se 18 e 23° no final do outono, 15 e 18° no 

inverno e 20 e 30°C na primavera (Souza et al., 2004), uma condição bastante 

próxima aos registros de temperatura no decorrer do presente estudo. Durante o 

período ativo do dia, no entanto, as temperaturas na área de assoalhamento, situada 

nas proximidades da lâmpada incadescente nas caixas de manutenção, atingem 

patamares mais elevados, entre 30-38oC. As respostas a esta diminuição na 

temperatura corpórea dos animais no final do outono e na dormência, de acordo 

com o proposto por Hazel (1989) seriam dadas por uma diminuição na proporção de 

SFA e um aumento nos ácidos graxos insaturados em relação à atividade, o que não 

foi observado no presente estudo. Nos fosfolipídios do tecido hepático total e da 

fração mitocondrial não foram encontradas alterações significativas no teor de SFA 

ou na proporção entre UFA/SFA entre as fases. Desta forma, a variação da 

temperatura corpórea não parece influenciar significativamente o perfil dos ácidos 

graxos das membranas nos teiús jovens. 

No lagarto ovíparo Phrynocephalus przewalskii foram encontradas alterações 

na composição das membranas dos tecidos cardíaco, hepático, muscular e cerebral, 

em resposta à aclimatação às temperaturas de 4, 25 e 38°C, com uma tendência ao 

aumento na proporção de PUFA na mudança de 38° para 4°C, porém o grau de 

variação foi diferente de acordo com o tecido (Shen et al., 2005). Respostas 

semelhantes foram encontradas em outros modelos, como em trutas, nas quais as 

diferenças que resultaram da aclimatação a 5 e a 20° C foram um aumento na 

atividade de desaturases e na produção de PUFA derivados de 18:2n6 e 18:3n3 

(Selner & Hazel, 1982) nos animais mantidos na temperatura mais baixa. De uma 

forma geral, uma diminuição de 20o na temperatura dos animais leva a um declínio 

de cerca de 20% no total de SFA e um aumento de 1,3-1,4 vezes na relação 

UFA/SFA (Hazel, 1990). 

A composição dos ácidos graxos dos tecidos e membranas também é 

fortemente influenciada pela dieta, de modo que cabe analisar a possível influência 

desta variável nos resultados do presente estudo. A composição da dieta parece ter 

uma ligação direta com a temperatura corpórea preferencial em ectotermos. O 

lagarto Amphibolorus nuchalis, quando submetido a uma dieta rica em PUFA, 
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apresentou uma proporção maior destes ácidos graxos em relação à dieta com 

maior teor de SFA, como também selecionou temperaturas corpóreas mais baixas, 

cerca de 1,5-2,0°C inferiores. No caso da dieta com uma proporção elevada de SFA, 

a temperatura preferencial dos animais aumentou entre 2,1 a 3,3°C (Geiser & 

Learmonth, 1994), um padrão similar ao observado no lagarto australiano Tiliqua 

rugosa (Geiser et al., 1992). Na natureza, foi observada uma mudança na dieta 

preferencial de mamíferos associada à diminuição da temperatura ambiente. Em 

mamíferos hibernantes foi demonstrado experimentalmente que os animais 

escolhem dietas mais ricas em PUFA e MUFA previamente a entrada em torpor 

(Wood, 1993). Os animais estudados entram em torpor durante invernos bastante 

rigorosos, quando a temperatura ambiente está bastante reduzida, e ao menos parte 

das diferenças na composição de ácidos graxos dos tecidos atribuídas à 

temperatura possivelmente devem-se à diferenças sazonais na dieta (Geiser, 1990, 

Florant et al., 1993). Da mesma maneira, que animais mantidos com dietas mais 

ricas em ácidos graxos insaturados ou polinsaturados antecedendo o período de 

dormência apresentaram surtos de torpor mais prolongados, temperaturas corpóreas 

mínimas mais baixas e taxas metabólicas inferiores em relação aos animais com a 

dieta mais rica em SFA e com pequenas quantidades de PUFA (Geiser & Kenagy, 

1987, Craig et al., 1998).  

Lagartos teiú recém-eclodidos são insetívoros, enquanto que os adultos são 

onívoros e têm sua dieta baseada principalmente em pequenos vertebrados, 

invertebrados e frutas (Lopes, 1986). Uma possível alteração na dieta destes 

animais na fase de preparação para a dormência poderia ocasionar mudanças na 

composição dos tecidos, como por exemplo, como decorrência de uma preferência 

por um consumo de alimentos mais ricos em ácidos graxos polinsaturados. No 

laboratório, a dieta fornecida aos teiús consistiu de coração de frango, ovos cozidos 

com casca, carne de boi moída e frutas, como banana e mamão. Estes alimentos 

têm uma composição variada com respeito aos diferentes tipos de ácidos graxos, 

saturados, monoinsaturados e polinsaturados e possivelmente não limitaram a 

obtenção de ácidos graxos considerados essenciais, como sugere o alto teor de 

PUFA nos lipídios polares do fígado e músculo. 
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RESUMO 

 
 

O jejum prolongado associado `a dormência sazonal é um fenômeno 

característico de diversos grupos de vertebrados,  e os lipídios tem se mostrado 

bastante importantes na manutenção destes animais. No presente estudo 

pretendeu-se caracterizar a reorganização metabólica no jejum de 3-4 meses 

associado à dormência e depressão metabólica acentuada em lagartos teiú no 

primeiro ciclo anual de atividades, elucidando (1) qual o papel do metabolismo 

lipídico e de outros substratos energéticos na regulação da massa corpórea e da 

taxa metabólica dos teiús jovens ao longo do primeiro ciclo anual (2) qual é o 

comportamento de enzimas do metabolismo energético de diferentes substratos ao 

longo do ciclo sazonal, relacionadas à  manutenção dos teiús durante o jejum 

hipometabólico e no retorno a atividade. (3) qual é perfil dos ácidos graxos do 

plasma e diferentes tecidos ao longo do ciclo sazonal e (4) testar se as predições da 

teoria da membrana como marca-passo do metabolismo se aplicam a um modelo 

intra-específico e sazonal, de forma a explicar a regulação da acentuada depressão 

metabólica nos lagartos teiú  

Para tal, foram determinadas as atividades de enzimas das vias do metabolismo 

energético de carboidratos (PECK), lipídios (CPT I e CPT II) e proteínas (GOT), e foi 

determinada a composição lipídica do plasma e dos tecidos de reserva como os 

corpos gordurosos abdominais e fígado, assim como a composição de membrana do 

tecido hepático total e das mitocôndrias e do músculo esquelético da pata PIT na 

atividade de outono, dormência de inverno, despertar, animais ativos na primavera e 

submetidos a um jejum forçado. Os resultados em conjunto parecem indicar que 

embora as vias oxidativas estejam reduzidas no tecido hepático, o potencial de 

mobilização e oxidação de lipídios está aumentado no jejum natural, evidenciando a 

importância deste substrato na manutenção dos lagartos teiú, e que haveria uma 

mobilização seletiva de ácidos graxos enquanto outros são mantidos nos tecidos. 

Adicionalmente, as respostas na composição dos tecidos ao jejum forçado parecem 

ser diferentes em relação ao jejum natural. O presente trabalho é pioneiro a fazer 

uma descrição minuciosa da composição lipídica de tecidos e membranas, e o 

primeiro a fazer uma análise da aplicação da teoria das membranas como 
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marcapasso do metabolismo em uma comparação intra-específica em um 

vertebrado que exibe dormência sazonal.  Esta teoria parece não se aplicar a este 

modelo, de forma que a regulação do metabolismo parece ser por mecanismos que 

não uma alteração na composição de membrana dos tecidos. 
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ABSTRACT 

 

The role of lipids in the metabolic reorganization associated to seasonal 

dormancy in tegu lizards, Tupinambis merianae (Sauria, Teiidae)  

 

Seasonal dormancy is a widespread phenomenon among vertebrates, in 

which lipid stores in the body tissues constitute the major energy source during the 

prolonged fasting. In addition, there are recent evidence indicating a role played by 

the lipid metabolism and the fatty acids derived in the regulation of membrane 

functions, resulting in modulation of whole body metabolic rates in the organisms, as 

well as integrating nutritional and hormonal signals that promote metabolic responses 

to changes in fuel availability. The present study investigates the metabolic 

reorganization and lipidic and fatty acid composition in tissues and subcellular 

fractions from tegu lizards (Tupinambis merianae), associated with metabolic 

depression and fasting during seasonal dormancy. Maximum enzyme activities 

related to the catabolism of carbohydrates (PEPCK), lipids (CPT I, II), and proteins 

(GOT) in liver were estimated by spectrophotometry and radiochemical assay, the 

Na+K+ATPase activity was assayed in the liver by standard enzymatic methods, and 

the lipid and fatty acid composition were analysed in the abdominal fat bodies, 

plasma, skeletal muscle, and in liver whole tissue and mitochondrial fractions, using 

gas chromatography, during autumn activity, winter dormancy, arousal, spring activity, 

and in animals deprived of food for 20 days during activity. During the hypometabolic 

state, it was found: (1) a significant decrease in the aerobic capacity and gradual 

increase in the potential for oxidation of long-chain fatty acids in the mitochondria of 

liver tissue; (2) differential lipid and fatty acid composition in the fat bodies compared 

to the profiles obtained with plasma, muscle and liver tissue, suggesting selective 

mobilization of fatty acids; (3) no significant changes in the Na+K+ATPase activity in 

liver and significant changes in the total and individual fractions of MUFA and PUFA 

as a function of the seasonal cycle, in the opposite direction indicated by the theory 

of membranes as pacemakers of metabolism, suggesting however, an important role 

played by MUFA in the metabolic reorganization during seasonal dormancy. 

 

 



            92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1- Massa corpórea e de tecidos de lagartos teiú jovens, durante o primeiro  
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ciclo anual de atividades. 

 

Fase do ciclo 

anual 

Massa do 

Animal (g) 

CG (g) CG 

(% do total) 

 

Fígado (g) Fígado 

(% do total) 

Atividade de 

outono (10) 

197,2±26,4 4,40±0,93 2,50±0,55 2,93±0,37 1,51±0,06 

Dormência de 

inverno (10) 
187,1±22,1 2,91±1,42 1,14±0,41 2,74±0,38 1,47±0,09 

Despertar (10) 198,6±22,2 0,60±0,21a 0,27±0,13a 1,92±0,25 1,19±0,03a 

Alimetado (14) 195,1±23,0 1,33±0,39 0,57±0,13 2,73±0,32 1,45±0,06 

Jejum (8) 287,7±57,2 1,11±0,57a 0,31±0,11a 3,26±0,58 1,18±0,04a 

Os resultados estão expressos como média ± erro padrão e o número de animais 

analisados em cada fase  fase está indicado entre ( ). a indica diferenças significativas 

em relação à atividade de outono despertar, b em relação ao jejum e c em relação ao 

grupo alimentado (ANOVA e SNK; p<0.05) 
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Tabela 2- Atividades enzimáticas máximas em amostras de fígado de lagartos  

teiú jovens, em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades 

 

Fase do 

ciclo anual 

 

CS GOT PEPCK CPT I CPT II 

Atividade  

de outono 
N.D. 

43,5 ±3,1c 

(6) 
N.D. 

0,53±0,17 

(4) 

0,08±0,08 

(4) 

Dormência 

 

4,12±0,52c 

(4) 

 

40,9±5,1c 

(6) 

 

10,55±2,14 

(6) 

 

1,15±0,18a 

(4) 

 

0,17±0,11 

(4) 

Despertar N.D. 

 

60,0±5,9 

(6) 

 

7,59±0,49 

(6) 

 

1,23±0,07a 

(3) 

 

0,17±0,11 

(3) 

Alimentado 

 

20,4±3,40 

(4) 

 

68,3±2,3 

(6) 

 

9,44±0,77 

(7) 

N.D. N.D. 

Os resultados estão expressos em µmol.min-1.g-1 tecido úmido (CS, GOT e PEPCK) e em 

nmoles.min-1.mg proteína –1 (CPT I e II). As medidas foram feitas a 25oC e os valores 

representam a média ± erro padrão, com o número de amostras de cada fase indicado entre ( ), 

onde cada amostra corresponde a um animal. N.D.- não determinado. a indica diferenças 

significativas em relação à atividade de outono, b em relação ao despertar e c em relação aos 

animais alimentados (ANOVA e SNK; p<0.05).  
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Tabela 3- Lista dos ácidos graxos encontrados nas amostras de 

lagartos teiú, sua respectiva nomenclatura (IUPAC) e classificação 

quanto ao número de insaturações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido graxo Nomenclatura 

14:0 Ácido mirístico 

15:0 Ácido heptadecenóico 

16:0 Ácido palmitico 

17:0 Ácido margárico 

18:0 Ácido esteárico 

20:0 Ácido araquídico 

22:0 Ácido behenico 

23:0 Ácido docosanóico 

24:0 Ácido lignocérico 

14:1n7 Ác. miristoléico 

16:1n9 Ácido palmitoléico 

16:1n7 Ácido palmitoléico 

16:1n5 Ácido palmitoléico 

17:1n8 Ácido malválico 

18:1n9 Ácido oléico 

18:1n7 Ácido oléico 

20:1n9 Ácido gadoléico 

22:1n9 Ác. heneicosanóico 

24:1n9 Ác. Nervônico 

18:2n6 Ác. linoléico 

18:3n6 Ác. α-linolênico 

18:3n3 Ác. α-linolênico 

20:2n6 Ác.eicosadienóico 

20:3n6 Ác. Dihomo-γ-linolênico 

20:4n6 Ác. Araquidônico 

20:5n3 Ác. Eicosapentaenóico 

22:4n6 Ac. Docosatetraenoico 

22:5n6 Ác docosapentaenóico 

22:5n3 Ác docosapentaenóico 

22:6n3 Ác. docosahexaenóico 
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Tabela 4- Composição de ácidos graxos dos lipídios totais do plasma de lagartos  

teiú jovens, em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades 

  

Ácidos graxos 
Dormência 

de inverno (4) 
Despertar (7) Alimentado (6) Jejum (7) 

14:0 0,60±0,09 0,88±0,18 0,63±0,07 1,17±0,23 
15:0 0,92±0,16a,b 0,34±0,10 0,40±0,04 0,78±0,11 
16:0 14,0±0,7 13,2±0,3 13,4±0,6 13,1±0,5 
17:0 0,27±0,05 0,10±0,03 0,31±0,06 0,31±0,04 
18:0 9,37±0,50a,b,c 7,26±0,61b 8,38±0,32 6,50±0,58 

14:1n5 0,11±0,04 0,06±0,02 0,12±0,03 0,15±0,05 
16:1n9 1,05±0,13 0,97±0,13 0,78±0,04 1,41±0,28 
16:1w7 1,05±0,11 2,07±0,38 1,75±0,20 1,99±0,26 
16:1n5 0,27±0,12 0,05±0,04 0,00±0,00 0,10±0,05 
17:1 0,14±0,08 0,08±0,03 0,25±0,03 0,11±0,04 

18:1w9 16,9±0,4 19,1±0,8 16,2±0,5 17,4±0,7 
18:1w7 2,20±0,15 2,46±0,10 2,14±0,12 2,24±0,18 
20:1n9 0,00±0,00 0,05±0,05 0,20±0,08 0,12±0,08 
18:2w6 21,8±1,9 22,4±0,7 20,2±2,1 17,1±1,3 
18:3n3 0,10±0,10 0,15±0,08 0,34±0,03 0,38±0,08 
20:2n6 0,07±0,07 0,37±0,11 0,35±0,03 0,02±0,02 
20:3w6 0,92±0,10 1,21±0,16 1,17±0,08 0,83±0,04 
20:4w6 21,6±1,5 21,7±1,0c 24,7± 1,5 27,4±1,4 
22:4n6 1,95±0,09 1,86± 0,13 2,30±0,28 1,79±0,05 
22:5n6 1,07±0,06 1,75±0,2 0,88± 0,10 0,71±0,16 
22:5w3 0,00±0,00b,c 0,00±0,00b,c 0,95±0,06 0,71±0,1 
22:6w3 1,15±0,10a 0,36±0,10b,c 1,04±0,06 1,28±0,13 

SFA 25,1±1,0 21,8±0,7 23,8±0,11 24,1±1,0 
MUFA 20,6±0,8a 24,9±0,6b 19,7±1,3 23,5±1,0b 
PUFA 48,8±1,4b 51,07±1,0 51,7±0,55 50,7±2,0 

MUFA/PUFA 0,4±0,02 0,5±0,04 0,38±0,02 0,45±0,04 
UI 176±4,3 187±2,8 190,2±4,4 194,2±5,7 
N3 1,30±0,13b,c 2,02±0,23 2,40±0,36 2,48±0,28 
N6 47,6±1,3 49,0±1,1 49,3±1,6 48,2±2,2 

N3/n6 0,03±0,00 0,04±0,00 0,05±0,00 0,05±0,01 
SFA/UFA 0,36±0,01a 0,29±0,01 0,33±0,01 0,32±0,02 

ACL 17,5±0,2 17,9±0,05 17,8±0,09 17,8±0,1 

Os resultados estão expressos em % do total e representam a média ± erro padrão, com o 

número de amostras (n) de cada fase indicado entre ( ), onde cada amostra corresponde a 

um animal. SFA-= ∑ ácidos graxos saturados; MUFA = ∑ ácidos graxos monoinsaturados; 

PUFA= ∑ ácidos graxos polinsaturados;UFA= ∑ácidos graxos insaturados 

(MUFA+PUFA);UI= índice de insaturação calculado pelo ∑mi.ni, onde mi é a % em mol do 

ácido graxo insaturado  e ni é o número de insaturações deste ácido graxo; ACL= 

comprimento médio da cadeia, calculado como [(∑% FA14 x 14+.....+∑%FAn x n)]/100, onde 

FAn são todos os ácidos graxos de n átomos de carbono. n-3 =∑ ácidos graxos n-3; n-6=∑ 

ácidos graxos n-6. aindica diferenças significativas em relação ao despertar, b em relação ao 

grupo alimentado, c em relação ao jejum (ANOVA e SNK, p<0.05). 
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Tabela 5- Composição dos ácidos graxos neutros dos corpos gordurosos abdominais 

de lagartos teiú, em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades. 

 

Ácidos 

Graxos 

Atividade 

de outono 

(5) 

Dormência 

de inverno 

(5) 

Despertar 

(6) 

 

Alimentado 

(6) 

 

Jejum 

(7) 

 

14:0 1,42±0,22 1,35±0,11 1,23±0,11 1,78±0,11 1,64±0,23 
14:1n5 0,16±0,02 0,12±0,03 0,12±0,03 0,30±0,02 0,20±0,06 

15:0 0,26±0,06 0,16±0,04 0,28±0,07 0,31±0,02 0,24±0,06 
16:0 23,8±0,13 19,4±1,06a,c 17,9±0,95a,c-d 23,8±0,55 21,2±0,76 

16:1n9 0,72±0,02 1,32±0,25c 1,42±0,11a,c 0,71±0,02 1,34±0,40 
16:1n7 3,24±0,13c 2,25±0,4a,c 1,99±0,12a,c-d 4,61±0,34 2,85±0,21c 

17:0 0,46±0,09 0,36±0,10 0,30±0,08 0,49±0,04 0,42±0,10 
18:0 10,8±0,58 13,1±0,9c 14,1±0,7a,c 10,4±0,5 12,6±0,7 

18:1n9 42,02±0,8c 43,1±1,8c 43,4±0,7c 36,9±1,0 41,1±1,9c 
18:1n7 2,68±0,15 2,08±0,14a,c 2,13±0,04a,c 2,69±0,12 2,32±0,08 
18:2n6 10,6±1,2 10,6±0,94 9,7±0,68 12,1±0,49 10,2±0,39 
18:3n6 0,14±0,07 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 
18:3n3 0,37±0,05c 0,22±0,05c 0,18±0,09c 0,82±0,03 0,36±0,11c 

20:0 0,62±0,20 0,21±0,05 0,34±0,09 0,08±0,00 0,19±0,06 
20:1n9 0,15±0,10 0,77±0,12a 0,99±0,28a 0,37±0,28 0,47±0,12 
20:2n6 0,23±0,05 0,20±0,03 0,16±0,06 0,18±0,06 0,12±0,04 
20:3n6 0,45±0,14 0,29±0,06 0,22±0,07 0,23±0,07 0,28±0,14 
20:4n6 0,74±0,08 0,78±0,55 0,81±0,20 0,94±0,20 0,41±0,17 
20:5n3 0,00±0,00 0,01±0,01 0,15±0,15 0,01±0,01 0,00±0,00 

22:0 0,00±0,00 0,04±0,04 0,01±0,01 0,00±0,00 0,03±0,02 
22:1n9 0,00±0,00 0,04±0,04 0,06±0,03 0,00±0,00 0,01±0,01 
22:2n6 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,07±0,06 
22:4n6 0,17±0,11 0,38±0,17 0,20± 0,09 0,34± 0,03 0,28±0,06 
22:5n6 0,17±0,12 0,05±0,04 0,06±0,03 0,08± 0,00 0,06±0,02 
22:5n3 0,11±0,03 0,04±0,03 0,01±0,01 0,17±0,01 0,07±0,04 
22:6n3 0,26±0,00 0,08±0,06 0,07±0,05 0,11±0,01 0,10±0,07 
24:1n9 0,00±0,00 0,01±0,01 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

SFA 37,3±1,2 35,7±0,7 34,8±0,59 37,8±0,11 37,2±1,5 
MUFA 49,2±0,8 49,9±1,6 50,5±0,64 46,0±0,02 48,7±1,7 
PUFA 13,3±1,2 12,8±1,3 11,7±0,5c 15,2±0,5 12,05±0,6 

MUFA/PUFA 3,8±0,3 4,1±0,5 4,4±0,25a 3,1±0,48 4,1±0,28 
UI 80,4±3,4 79,0±3,0 77,3±1,4 81,2±1,9 75,6±2,1 
n3 0,74±0,19 0,37±0,15 0,26±0,07c 1,11±0,08 0,59±0,26 
n6 12,5±1,2 12,4±1,1 11,4±0,5 14,1±0,8 11,46±0,4 

n3/n6 0,06±0,01 0,03±0,00 0,02±0,00c 0,08±0,01 0,05±0,02 
SFA/UFA 0,50±0,03 0,57±0,02 0,56±0,01 0,62±0,02 0,62±0,04 

ACL 17,4±0,2 17,1±0,1 16,9±0,1 17,0±0,0 16,9±0,1 
Os resultados estão expressos em % do total e representam a média ± erro padrão, com o número 

de amostras (n) de cada fase indicado entre ( ), onde cada amostra corresponde a um animal. SFA-= 

∑ ácidos graxos saturados; MUFA = ∑ ácidos graxos monoinsaturados; PUFA= ∑ ácidos graxos 

polinsaturados;UFA= ∑ ácidos graxos insaturados (MUFA+PUFA);UI= índice de insaturação 

calculado pelo ∑mi.ni, onde mi é a % em mol do ácido graxo insaturado  e ni é o número de 

insaturações deste ácido graxo; ACL= comprimento médio da cadeia, calculado como [(∑% FA14 x 
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14+.....+∑%FAn x n)]/100, onde FAn são todos os ácidos graxos de n átomos de carbono; n-3 =∑ 

ácidos graxos n-3; n-6=∑ ácidos graxos n-6.  a indica diferenças significativas em relação à atividade 

de outono, b em relação ao despertar, c em relação ao grupo alimentado, d em relação ao jejum 

(ANOVA e SNK, p<0.05). 
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Tabela 6- Composição dos ácidos graxos dos lipídios neutros do tecido hepático  

de lagartos teiú, em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades 

 

Ácidos 

graxos 

Atividade 

de outono 

(6) 

Dormência 

de inverno 

(5) 

Despertar 

(6) 

Alimentado 

(6) 

Jejum 

(6) 

14:0 0,30±0,07 0,38±0,06 0,71±0,26 0,50±0,11 0,37±0,09 
15:0 0,08±0,03 0,11±0,07 0,15±0,04 0,12±0,02 0,12±0,03 
16:0 10,5±1,5 8,57 ±1,18 6,18±0,71c 12,7±2,1 8,88±1,81 
17:0 0,20±0,07 0,28±0,01 0,30±0,08 0,26±0,01 0,27±0,03 
18:0 20,7±2,0 23,0±0,5 20,1±2,6 20,9±1,1 20,1±2,2 
20:0 0,03±0,03 0,17±0,04a 0,34±0,09a 0,11±0,02 0,10±0,04 
22:0 0,10±0,07 0,15±0,06 0,98±0,81 0,58±0,36 0,13±0,06 
23:0 0,03±0,03 0,13±0,03 0,08±0,03 0,06±0,02 0,06±0,04 
24:0 0,05±0,05 0,13±0,05 0,27±0,11 0,09±0,02 0,09±0,05 

16:1n9 0,45±0,04 0,43±0,09 0,48±0,05 0,31±0,03 0,34±0,02 
16:1n7 1,32±0,16 1,10±0,30 1,53±0,11 1,90±0,31 1,64±0,46 

17:1 0,26±0,13 0,14±0,09 0,10±0,06 0,24±0,09 0,22±0,14 
18:1n9 20,4±3,5 15,0±0,7 13,6±1,1 15,1±1,2 16,2±3,1 
18:1n7 3,06±0,44 3,54±0,23 6,74±2,26 4,31±0,36 3,73±0,35 
20:1n9 0,32±0,18 0,45±0,08 0,53±0,05 0,44±0,07 0,51±0,07 
22:1n9 0,02±0,02 0,08±0,02 0,14±0,07 0,09±0,02 0,14±0,04 
24:1n9 0,11±0,06 0,12±0,06 0,09±0,04 0,06±0,02 0,11±0,05 
18:2n6 14,6±1,0 17,0±1,9 19,1±0,8 15,1±1,3 15,5±0,8 
18:3n6 0,03±0,03 0,06±0,03b 0,27±0,10a,d 0,03±0,01 0,02±0,02 
18:3n3 0,11±0,04 0,01±0,01 0,01±0,01 0,19±0,01 0,16±0,07 
20:2n6 0,29±0,14 0,24±0,06 0,47±0,18 0,43±0,09 047±0,07 
20:3n6 0,53±0,23 0,68±0,20 1,10±0,21 0,66±0,07 0,67±0,09 
20:4n6 18,8±3,2 21,6±1,0 19,0±1,2 19,2± 2,0 21,6±3,6 
20:5n3 0,1±0,04 0,07±0,03 0,28±0,18 0,10±0,03 0,13±0,10 
22:2n6 0,00±0,00 0,07±0,04 0,00±0,00 0,13±0,07 1,23±0,56 
22:4n6 1,86±0,31 2,44±0,18a 3,14± 0,15a 2,64± 0,22a 2,56±0,21a 
22:5n6 0,73±0,15 0,76±0,10 1,19±0,15c 0,49± 0,04 0,65±0,11 
22:5n3 0,74±0,13 0,73±0,12 0,68±0,15 0,87±0,11 1,05±0,17 
22:6n3 1,00±0,15 0,79±0,11 0,97±0,13 0,69±0,07 0,86±0,17 

SFA 32,1±4,6 33,3±0,9 29,6±1,0 35,5±1,4 30,1±1,2 
MUFA 26,0±3,9 20,8±0,6 22,0±2,0 22,7±1,5 22,7±3,5 
PUFA 38,7±4,2 44,5±1,7 46,1±1,1 40,6±2,8 44,9±4,1 

MUFA/PUFA 0,8±0,20 0,48±0,03 0,51±0,06 0,59±0,08 0,55±0,13 
UI 149,8±14,0 166,5±4,5 171,5±3,5 161,0±7,5 170,6±13,2 
n3 2,03±0,19 1,62±0,26 1,94±0,36 1,87±0,22 2,22±0,30 
n6 48,5±0,8 42,8±1,8 44,2±0,9 38,7±2,8 42,7±3,8 

n3/n6 0,05±0,00 0,04±0,01 0,04±0,01 0,05±0,01 0,05±0,00 
SFA/UFA 0,50±0,08 0,57±0,04 0,46±0,04 0,57±0,04 0,45±0,03 

ACL 17,8±0,4 18,1±0,1 18,7±0,5 18,1±0,1 18,1±0,3 
Os resultados estão expressos em % do total e representam a média ± erro padrão, com o número 

de amostras (n) de cada fase indicado entre ( ), onde cada amostra corresponde a um animal.  

SFA = ∑ ácidos graxos saturados; MUFA = ∑ ácidos graxos monoinsaturados; PUFA= ∑ ácidos 

graxos polinsaturados; UFA= ∑ácidos graxos insaturados (MUFA+PUFA);UI= índice de insaturação 

calculado pelo ∑mi.ni, onde mi é a % em mol do ácido graxo insaturado  e ni é o número de 

insaturações deste ácido graxo; ACL= comprimento médio da cadeia, calculado como [(∑% FA14 x 
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14+.....+∑%FAn x n)]/100, onde FAn são todos os ácidos graxos de n átomos de carbono; n-3 =∑ 

ácidos graxos n-3; n-6=∑ ácidos graxos n-6.  a indica diferenças significativas em relação à 

atividade de outono, b em relação ao despertar, c em relação ao grupo alimentado, d em relação ao 

jejum (ANOVA e SNK, p<0.05). 

Tabela 7- Composição dos ácidos graxos dos lipídios polares no fígado de 

lagartos  teiú, em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades 

Ácidos 

graxos 

Atividade 

de outono 

(5) 

Dormência 

de inverno 

(6) 

Despertar 

(8) 

Alimentado 

(7) 

Jejum 

(5) 

14:0 0,27±0,07 0,09±0,01 0,16±0,07 0,07±0,02 0,07±0,01 
15:0 0,09±0,00 0,06±0,01 0,07±0,01 0,05±0,00 0,05±0,01 
16:0 7,76±0,45 9,0 ±0,99d 9,21±1,04d 7,67±0,58 4,98±1,02 
16:1n9 0,24±0,06 0,193±0,03 0,97±0,13 0,78±0,04 1,41±0,28 
16:1n7 0,71±0,25 0,35±0,06 2,07±0,38b 1,75±0,20 1,99±0,26 
17:0 0,20±0,04 0,25±0,01 0,10±0,03 0,31±0,06 0,31±0,04 
18:0 24,7±1,7 21,2±0,64 18,5±1,3a 22,2±0,8 22,6±0,8 
20:0 0,00±0,00 0,14±0,02 0,13±0,04 0,13±0,03 0,13±0,04 
22:0 0,04±0,04 0,52±0,1 0,64±0,05 0,41±0,09 0,38±0,06 
18:1n9 10,8±2,8 7,13±2,7 8,90±0,60d 6,65±0,27 5,94±0,48 
18:1n7 2,53±0,63 1,61±0,08d 2,46±0,10 2,14±0,12 2,24±0,18 
18:2n6 11,9±0,76c,d 12,7±1,3c,d 11,4±0,6c,d 8,18±0,40 7,70±0,53 
18:3n6 0,02±0,02 0,11±0,05 0,11±0,02 0,02±0,01 0,05±0,03 
18:3n3 0,03±0,03 0,02±0,01 0,05±0,03 0,03±0,01 0,00±0,00 
23:0 0,05±0,05 0,23±0,02 0,31±0,05 0,31±0,04 0,31±0,06 
24:0 0,00±0,00c,d 0,87±0,06a 0,31±0,04a 0,27±0,06 0,37±0,19 
20:1n9 0,04±0,04 0,17±0,02 0,19±0,05 0,08±0,03 0,11±0,03 
20:2n6 0,41±0,17 0,37±0,20 0,43±0,32 0,23±0,17 0,21±0,08 
20:3n6 0,7±0,1 0,59±0,20 0,76±0,18 0,37±0,08 0,45±0,08 
20:4n6 32,6±2,5 36,0±2,4 33,2±1,4c,d 41,0± 1,3 41,6±1,6 
20:5n3 0,07±0,03 0,16±0,06 0,19±0,04 0,13±0,04 0,13±0,06 
22:1n9 0,00±0,00 0,01±0,01 0,11±0,09 0,02±0,01 0,06±0,02 
22:2n6 0,18±0,18 0,08±0,07 0,18±0,17 0,27±0,27 0,18±0,18 
22:4n6 2,23±0,25 2,86±0,37 2,97± 0,32 2,49± 0,20 2,67±0,45 
22:5n6 0,75±0,04 1,05±0,17d 1,35±0,18d 0,48± 0,00 0,89±0,24 
22:5n3 0,87±0,11d 0,27±0,06d 1,01±0,09 1,42±0,16 1,65±0,17 
22:6n3 1,07±0,23 0,41±0,04b,d 1,57±0,10 1,02±0,13 2,14±0,70 
24:1n9 0,00±0,00 0,41±0,26 0,54±0,08 0,37±0,05 0,39±0,07 
SFA 33,1±1,4 36,2±1,0 30,6±1,8 32,4±0,96 30,7±1,05 
MUFA 15,1±3,6 9,97±1,10 13,5±1,5 10,2±0,3 10,5±1,1 
PUFA 50,8±2,1d 52,9±1,1 53,3±1,5 55,7±1,3 57,7±1,1 
MUFA/PUFA 0,31±0,09 0,19±0,02 0,25±0,04 0,18±0,01 0,18±0,02 
UI 196,7±6,1c,d 202,4±5,4d 207,3±4,7d 225,0±5,7 238,5±5,4 
n3 2,03±0,19 0,98±0,26a-d 2,80±0,14 2,61±0,31 3,92±0,19 
n6 48,5±0,8 51,9±2,8 50,4±1,4 47,9±1,5 53,8±1,3 
n3/n6 0,05±0,00 0,02±0,00b,d 0,06±0,00 0,05±0,01 0,06±0,02 
SFA/UFA 0,50±0,03 0,57±0,03 0,46±0,03 0,49±0,02 0,45±0,01 
ACL 18,7±0,08 18,7±0,05 18,5±0,18 18,7±0,17 19,0±0,04 

 

Os resultados estão expressos em % do total e representam a média ± erro padrão, com o 



            101

número de amostras (n) de cada fase indicado entre ( ), onde cada amostra corresponde a um 

animal. SFA = ∑ ácidos graxos saturados; MUFA = ∑ ácidos graxos monoinsaturados; PUFA= 

∑ ácidos graxos polinsaturados; UFA= ∑ ácidos graxos insaturados (MUFA+PUFA);UI= índice 

de insaturação calculado pelo ∑mi.ni, onde mi é a % em mol do ácido graxo insaturado  e ni é o 

número de insaturações deste ácido graxo; ACL= comprimento médio da cadeia, calculado 

como [(∑% FA14 x 14+.....+∑%FAn x n)]/100, onde FAn são todos os ácidos graxos de n átomos 

de carbono; n-3 =∑ ácidos graxos n-3; n-6=∑ ácidos graxos n-6.  a indica diferenças 

significativas em relação à atividade de outono, b em relação ao despertar, c em relação ao 

grupo alimentado, d em relação ao jejum (ANOVA e SNK, p<0.05). 

 

Tabela 8-Composição dos ácidos graxos da fração mitocôndrial de fígado de 

lagartos teiú jovens, em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades  

 

Ácidos 

graxos 

Dormência 

de inverno(4) 

 

Despertar(3) Alimentado (7) Jejum (7) 

14:0 0,17±0,04 0,37±0,09 0,36±0,13 0,35±0,12 
15:0 0,29±0,23 0,27±0,23 0,32±0,07 0,6±0,12 
16:0 9,4±1,05 9,9±0,51 10,2±0,4 9,6±0,87 
17:0 0,24±0,03 0,25±0,01 0,22±0,02 0,18±0,03 
18:0 20,3±1,10 20,9±1,0 22,0±0,5 21,2±0,8 
20:0 0,06±0,03 0,09±0,04 0,04±0,02 0,03±0,02 
22:0 0,36±0,02 0,36±0,11 0,12±0,05 0,12±0,05 
23:0 0,19±0,01 0,15±0,09 0,12±0,04 0,10±0,03 
24:0 0,18±0,01 0,15±0,09 0,12±0,04 0,10±0,03 

16:1n7 0,42±0,07 0,35±0,09 0,67±0,04 0,49±0,14 
16:1n9 0,23±0,08 0,36±0,04b,c 0,18±0,02 0,17±0,03 
17:1 0,10±0,03 0,26±0,02 0,26±0,02 0,19±0,05 

18:1n9 7,14±0,2 8,92±0,12 8,02±0,32 7,47±0,48 
18:1n7 1,79±0,03b,c 2,65±0,25 2,99±0,32 3,31±0,28 
20:1n9 0,11±0,03 0,26±0,06 0,07±0,02 0,02±0,01 
22:1n9 0,00±0,00 0,00±0,00 0,01±0,01 0,02±0,01 
18:2n6 13,5± 1,3b,c 14,1±0,5b,c 10,8±0,6 9,6±0,53 
18:3n6 0,08±0,05 0,13±0,05b,c 0,00±0,00 0,00±0,00 
20:2n6 0,17±0,05 0,12±0,02c 0,10±0,02 0,01±0,00b 
20:3n6 1,04±0,12b,c 1,10±0,23b,c 0,54±0,10 0,45±0,08 
20:4n6 32,0±3,5 29,6±0,6 36,1±1,2 37,7±2,6 
20:5n3 0,73±0,57 0,23±0,04 0,21±0,12 0,39±0,28 
22:4n6 2,49±0,13c 2,59±0,26c 2,04±0,16 1,65±0,12 
22:5n6 0,91±0,02b,c 1,13±0,08b,c 0,37±0,05 0,51±0,05 
22:5n3 1,60±0,75 0,90±0,18 1,07±0,16 1,21±0,15 
22:6n3 1,04±0,09 1,31±0,15b 0,75±0,09 1,18±0,11b 
SFA 31,7±2,2 30,6±1,8b,c 33,9±0,7 33,1±1,4 

MUFA 9,99±0,33 13,5±1,5 12,1±1,1 11,6±0,9 
PUFA 53,83±2,0 53,27±1,5 52,04±1,4 52,7±1,05 

MUFA/PUFA 0,19±0,01a-c 0,25±0,04 0,23±0,04 0,22±0,02 
UI 195,9±8,86 207,2±4,9 201±5,6 207,3±5,1 
n3 3,62±1,5 2,43±0,31 2,04±0,26 2,78±0,48 
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n6 50,2±3,1 48,9±1,0 50,0±1,4 50,0±2,8 
n3/n6 0,06±0,03 0,05±0,01 0,04±0,00 0,06±0,02 

SFA/UFA 0,51±0,03 0,52±0,02 0,53±0,02 0,51±0,03 
ACL 18,1±0,2 18,1±0,2 18,3±0,2 18,1±0,3 

Os resultados estão expressos em % do total e representam a média ± erro padrão, com o 

número de amostras (n) de cada fase indicado entre ( ), onde cada amostra corresponde a um 

animal. SFA = ∑ ácidos graxos saturados; MUFA = ∑ ácidos graxos monoinsaturados; PUFA= ∑ 

ácidos graxos polinsaturados; UFA= ∑ácidos graxos insaturados (MUFA+PUFA);UI= índice de 

insaturação calculado pelo ∑mi.ni, onde mi é a % em mol do ácido graxo insaturado  e ni é o 

número de insaturações deste ácido graxo; ACL= comprimento médio da cadeia, calculado como 

[(∑% FA14 x 14+.....+∑%FAn x n)]/100, onde FAn são todos os ácidos graxos de n átomos de 

carbono; n-3 =∑ ácidos graxos n-3; n-6=∑ ácidos graxos n-6.  a indica diferenças significativas em 

relação ao despertar, b em relação ao grupo alimentado, c em relação ao jejum (ANOVA e SNK, 

p<0.05). 
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Tabela 9- Composição dos ácidos graxos dos lipídios  polares do músculo da pata 

(PIT) de lagartos teiú, em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades  

 

 

Ácidos 

Graxos 

 

Atividade 

de outono 

(5) 

Dormência 

de inverno 

(6) 

Despertar 

(8) 

Alimentado 

(7) 

Jejum 

(5) 

14:0 0,15±0,05 0,30±0,11 0,15±0,05 0,20±0,03 0,19±0,05 

15:0 0,07±0,03 0,17±0,06 0,10±0,04 0,15±0,04 0,07±0,03 

16:0 6,75±0,42 3,72±0,17a 4,35±0,36a 4,88±0,22a 3,71±0,33a 

17:0 0,07±0,04 0,18±0,04 0,14±0,04 0,16±0,04 0,12±0,04 

18:0 17,0±0,93 22,9±0,6a 24,5±1,49a 21,1±1,2a 23,2±1,3a 

16:1n9 0,20±0,03 0,49±0,15 0,27±0,07 0,33±0,05 0,36±0,08 

16:1n7 0,39±0,03 0,13±0,03 0,12±0,02a,b 0,31±0,06 0,20±0,06 

16:1n5 0,00±0,00 0,05±0,01 0,08±0,02 0,08±0,02 0,12±0,02a 

18:1n9 12,0±0,87 10,3±1,3 8,49±0,56a 9,89±0,36 8,61±0,69a 

18:1n7 3,35±0,26 2,46±0,23a 2,10±0,12a,b 2,84±0,10a 2,31±0,10a 

20:1n9 0,00±0,00 0,10±0,06 0,00±0,00 0,08±0,05 0,08±0,05 

18:2n6 17,2±0,5 11,1±0,5c 11,5±0,5c 11,2±0,6 8,41±0,82a,b 

18:3n3 0,06±0,04 0,00±0,00 0,02±0,02b 0,06±0,03 0,07±0,07 

20:2n6 0,18±0,13 0,18±0,04 0,08±0,04 0,18±0,04 0,08±0,04 

20:3n6 1,27±0,24 0,72±0,05 0,78±0,04 0,86±0,04 0,73±0,06 

20:4n6 22,3±0,61 24,0±1,2 25,6±1,05 25,1±2,2 27,9±1,3a 

20:5n3 0,30±0,14 0,03±0,03 0,00±0,00 0,13±0,07 0,08±0,06 

22:4n6 3,56±0,30 3,3±0,12 3,30±0,14 3,33±0,16 3,23±0,14 

22:5n6 2,34±0,23 2,82±0,17c 2,85±0,11 2,34±0,15 2,06±0,17b 

22:5n3 2,06±0,14 2,34±0,06 2,27±0,12 2,41±0,18 2,32±0,21 

22:6n3 3,69±0,37 4,85±0,26 4,54±0,25 4,28±0,29 3,71±0,27 

SFA 28,6±1,1 36,6±1,2a 35,8±0,8a 35,4±1,0a 38,2±1,7a 

MUFA 18,4±1,1 14,8±1,8 12,0±0,6 14,7±0,4a 13,0±0,9a 

PUFA 52,9±1,8 49,3±1,8 51,0±1,5 49,9±1,2 48,6±1,2 

MUFA/PUFA 0,35±0,03 0,31 ±0,05 0,23±0,01 0,29±0,01 0,26±0,02 

UI 229,9±6,1 203,7±5,8a 206,2±6,5a 204,1±5,2a 201,4±5,3a 

n-3 6,10±0,57 7,23±0,22a 6,85±0,31 6,88±0,38a 6,18±0,30 

n-6 46,8±1,6 42,6±1,7 42,1±1,3 43,0±1,0 41,1±1,1 

n3/n6 0,13±0,01 0,17±0,01a 0,16±0,01a 0,16±0,01a 0,15±0,01 

SFA/UFA 0,40±0,02 0,57±0,02 0,59±0,06 0,55±0,02 0,63±0,52 
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ACL 18,2±0,06 18,3±0,2 18,2±0,07 18,0±0,06 17,8±0,07 

AL+DMA 4,59±0,34 9,26±0,21a,c 8,46±0,9a 9,78±0,49a 11,0±0,9a 

Os resultados estão expressos em % do total e representam a média ± erro padrão, com o 

número de amostras (n) de cada fase indicado entre ( ), onde cada amostra corresponde a um 

animal. SFA = ∑ ácidos graxos saturados; MUFA = ∑ ácidos graxos monoinsaturados; PUFA= 

∑ ácidos graxos polinsaturados;UFA= ∑ácidos graxos insaturados (MUFA+PUFA);UI= índice de 

insaturação calculado pelo ∑mi.ni, onde mi é a % em mol do ácido graxo insaturado  e ni é o 

número de insaturações deste ácido graxo; ACL= comprimento médio da cadeia, calculado 

como [(∑% FA14 x 14+.....+∑%FAn x n)]/100, onde FAn são todos os ácidos graxos de n átomos 

de carbono n-3 =∑ ácidos graxos n-3; n-6=∑ ácidos graxos n-6.  a AL=acil-aldeídos, derivados 

de alcalil-fosfolipídios. DMA= dimetilacetais, derivados de alkenil-phospholipids. a indica 

diferenças significativas em relação à atividade de outono, b em relação ao grupo alimentado, c 

em relação ao jejum (ANOVA e SNK, p<0.05). 
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Fig 7:. Relações entre a massa do fígado (MF) e a massa corpórea (MT) de lagartos 

teiú (Tupinambis merianae) em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atvidades.  

As regressões lineares foram calculadas com os dados de MF e MT transformados 
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em log, descritos pela equação log10 MF=a+b log MTt. 
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Fig 8- Relações entre a massa dos corpos gordurosos (MCG) e a massa corpórea (MT) de 

lagartos teiú (Tupinambis merianae) em diferentes fases do primeiro ciclo anual de 

atvidades. As regressões lineares foram calculadas com os dados de MFG e MT 
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transformados em log, descritos pela equação log10 MF=a+b log MTt. 
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Figura 9- Atividade da enzima Na+K+ATPase no fígado de lagartos teiú, no 

1° ciclo de vida. Os valores estão expressos em µmolPi.g tecido fresco.hr-1 e 

representam a média ± erro-padrão. O número de amostras (n) para cada 

grupo foi: atividade de outono: n=6, dormência n=7, despertar n=5 atividade 

de primavera n=4 jejum n=5, onde cada amostra representa um indivíduo. a 

indica diferenças significativas em relação ao jejum(ANOVA, SNK, p<0.05). 
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Figura 10: Concentração de lipídios totais no plasma de lagartos teiú jovens, no 

primeiro ciclo anual de atividades. Os valores representam a média ± erro padrão de 

n= 4 animais nos grupos de atividade de outono e dormência de inverno, n= 7 no 

despertar, n= 5 no grupo alimentado e n=6 no jejum. a indica diferenças significativas 

em relação ao grupo alimentado (ANOVA e SNK; p<0,05). 
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Figura 11:- Concentração de triglicerídios no plasma de lagartos teiú jovens, em 

diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades. Os valores estão expressos em 

mg.ml-1 e representam a média ± erro padrão de n= 4 animais nos grupos de atividade 

de outono e dormência de inverno, n= 7 no despertar, n= 5 no grupo alimentado e n= 6 

no jejum. a indica diferenças significativas em relação ao grupo alimentado (ANOVA e 

SNK, p<0.05). 
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Figura 12: Concentração de ácidos graxos livres no plasma de lagartos teiú 

jovens, em diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades. Os valores 

estão expressos em mg.ml-1 e representam a média ± erro padrão de n= 8 

animais no grupo de atividade de outono, n=6 na dormência de inverno, n=8 

no despertar, n=4 na atividade de primavera e n=5 no jejum. a indica 

diferenças significativas em relação à atividade de outono, b em relação ao 

grupo alimentado e c em relação ao jejum (ANOVA e SNK, p<0,05). 
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Figura 13- Concentração de colesterol no plasma de lagartos teiú jovens, em 

diferentes fases do primeiro ciclo anual de atividades. Os valores estão 

expressos em mg.ml-1 e representam a média ± erro padrão de n= 8 animais 

no grupo de atividade de outono, n= 6 na dormência de inverno, n= 8 no 

despertar, n= 4 na atividade de primavera e n= 5 no jejum. 
 

 

 



            114

 

2928272625242322212019181716151413121110987654

110,000
105,000

100,000
95,000

90,000
85,000
80,000

75,000
70,000
65,000
60,000

55,000
50,000
45,000

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000

15,000
10,000
5,000

0
-5,000

-10,000
-15,000

-20,000

T
I 

O
N

C
13

:0

C
14

:0

C
14

:1

C
1

5:
0

C
1

5
:1

C
16

:0
C

1
6:

1

C
1

7:
0

C
17

:1

C
1

8:
0

C
18

:1
n

9

C
18

:2
n

6t
C

1
8

:2
n

6c

C
1

8:
3

n6

C
18

:3
n

3

C
2

0
:0

C
2

0:
1

C
2

0:
2

n
6

C
20

:3
n

6
C

2
1

:0
C

2
0:

4
n6

C
2

0
:3

n
3

C
2

0
:5

n
3

C
2

2
:0

C
2

2:
1

n
9

C
2

2:
2

n6

C
23

:0

C
24

:0
C

22
:6

n3
C

2
4

:1

RT [min]

uV supelcoMUFA1.DATA

 
Figura 14- Cromatograma de uma amostra de padrão (SUPELCO) utilizado como comparação para determinar os tipos de ácidos graxos contidos 

nas amostras. 
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                              Figura 15- Cromatograma de uma amostra de mitocôndria do tecido hepático de lagarto teiú no despertar



  2 

 

 

 

 

 


