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RESUMO 

SALGUEIRO, R. B. Efeito da infusão do lactato sobre a atividade do eixo GH-IGF-I em 
ratos. 2013. 57 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 
O lactato é um sal gerado a partir da redução do piruvato, metabólito proveniente do processo 
de metabolização da glicose, por meio de uma reação catalisada pela enzima lactato 
desidrogenase. Além da sua ação oxidante intramuscular e sua utilização como substrato para 
a gliconeogênese no fígado, o lactato é um importante substrato energético para a manutenção 
da atividade das células em geral. Rotineiramente, sua concentração sanguínea é mensurada 
pelos fisiologistas esportivos como parâmetro de resposta ao incremento da intensidade do 
exercício físico, bem como para identificação de fadiga muscular. Sabe-se que as altas 
concentrações séricas de lactato desencadeiam diversas respostas fisiológicas, tais como 
melhora da atividade cognitiva, produção de fatores neurotróficos e estimulação da liberação 
dos hormônios hipofisários, como prolactina. Na condição de exercício, além do lactato, a 
concentração de GH na corrente sanguínea também se encontra elevada. Esse aumento vem 
sendo atribuído à queda da glicemia, bem como ao elevado grau de estresse causado pela 
atividade física intensa. No entanto uma avaliação da correlação entre a concentração de 
lactato sanguíneo e a síntese de GH nessa condição ainda não foi explorada. Isso se torna 
interessante, já que o aumento do lactato sanguíneo é um evento que, fisiologicamente, ocorre 
principalmente durante a atividade física. Esse estudo pretende investigar se o lactato gerado 
durante o esforço físico também poderia ser um fator que atua ativando o eixo somatotrófico. 
Para tal, ratos wistars (300 g), mantidos no biotério (ciclo 12 h/12 h), foram: (a) submetidos à 
injeção ip de lactato, na dose de 15 ou 150 µmols, na fase clara ou escura do período de 24 h, 
sendo sacrificados após 30’, 60’ e 120’ da injeção (Estudo Agudo) ou (b) anestesiados e, a 
seguir, submetidos à infusão ev (jugular) de lactato nas mesmas concentrações, na fase clara 
ou escura, num fluxo de 0.65 ml/h, por 180’ e sacrificados a seguir (Estudo crônico). Foi 
coletado a hipófise e fígado dos ratos para avaliação da expressão gênica do GH (mRNA e 
proteína) e do mRNA de IGF-I. Os resultados foram analisados por ANOVA em 2-vias, 
seguido do Bonferroni como pós-teste e os valores foram considerados significativos para 
p<0,05. O lactato injetado não alterou a lactacidemia nem a glicemia de nenhum grupo 
estudado. Contudo, após 30’ da injeção de 15 e 150 µmols de lactato no escuro, ocorreu 
aumento do mRNA do GH (p<0,01), do conteúdo de GH sérico para os tempos de 30’ e 120’ 
(p<0,05) e após 60’ ocorreu aumento do mRNA IGF-I hepático (p<0,05). O mRNA do GH 
dos animais tratados no claro não foi alterado. O conteúdo de mRNA de GH nos animais que 
receberam 15 µmols de lactato no escuro (estudo crônico) se apresentou aumentado 
(p<0,001), mas não houve alteração no conteúdo de GH hipofisário e no mRNA do IGF-I 
hepático. Os dados indicam que tanto a administração aguda quanto crônica de lactato no 
período de maior atividade dos animais aumenta a expressão do mRNA do GH/IGF-I, ou seja, 
lactato produzido no exercício físico pode ser um dos fatores que ativam o eixo somatotrófico 
nessa condição. 

 

Palavras-chave: Metabolismo. mRNA. Endocrinologia. Cronobiologia. Exercício físico. 
Eixo somatotrófico. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SALGUEIRO, R. B. Effect of lactate infusion on the activity of GH-IGF-I axis in rats. 
2013. 57 p. Masters thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

The sodium lactate is produced at the end of cell's glucose metabolism process by the 
pyruvate reduction, process catalyzed by the lactate dehydrogenase enzyme. It behaves as an 
intramuscular oxidizing agent, an important substrate for liver gluconeogenesis and an 
energetic substrate for the maintenance of general cellular activity. Routinely, the blood 
concentration of this salt is measured by sport’s physiologists as a parameter that indicates the 
physical exercise intensity and muscle fatigue. It is known that high blood lactate 
concentration increases brain derived neurotrophic factor production and prolactin secretion, 
and triggers other physiological responses, such as an improvement of cognitive activity. 
During physical exercise condition, beyond lactate, GH secretion is also elevated, which has 
been attributed to the glycemia decay, and by exercise-induced stress. However, a correlation 
between blood lactate concentration and GH secretion in this condition was not explored yet. 
This study attempted to investigate this possibility, by evaluating the effects of sodium lactate 
at 15 and 150 µmols concentrations administration (iv or ip) on somatotrophic axis activity in 
rats. The experiments were performed at the beginning of the light or dark period of the light-
dark cycle. During the study, blood samples were taken for measurement of blood lactate and 
glucose and after sacrifice. Collect the pituitary and liver of rats for GH gene expression 
(mRNA and protein) and IGF-I mRNA. The results were analyzed by 2-way ANOVA 
followed by Bonferroni post-test and how the values were considered significant at p <0.05. 
The lactate injected did not alter lactate or glucose in any group studied. However, after 30’ 
the injection of 15 and 150 µmols lactate in the dark mRNA was increased GH (p <0.01), 
serum GH content for times of 30' and 120' (p <0, 05) and after 60' mRNA was increased 
hepatic IGF-I (p <0.05). The increase of GH mRNA observed 30' in the course of the treated 
animals was not significant. The content of GH mRNA in animals given 15µmols lactate in 
the dark (chronic study) were rise (p <0.001), but there was no change in the content of 
pituitary’s GH mRNA and liver’s IGF-I mRNA. The data indicate that both acute and chronic 
administration of lactate in the period of greatest activity of animals increases the mRNA 
expression of GH. The increase in IGF-I mRNA liver observed in animals that were treated 
acutely with lactate period of its activity suggests that GH secretion is increased. In short, 
lactate produced in the exercise may be one of the factors that activate the somatotropic axis 
in this condition. 
 
Keywords: mRNA. Somatotropic axis. Chronobiology. Endocrinology. Physical exercise. 
Metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O GH é um hormônio com mais de 100 isoformas existentes, sendo a de 22 kDa a 

mais conhecida dessa numerosa família. Sintetizado e secretado por células somatotróficas da 

adenohipófise de mamíferos, tem sua liberação inibida pela somatostatina (SS), esta 

produzida principalmente por neurônios dos núcleos periventriculares hipotalâmicos, e 

estimulada por hormônio liberador de GH (GHRH), cuja síntese ocorre em neurônios dos 

núcleos arqueados (FODOR et al., 1994). A atividade desses núcleos é regulada por 

retroalimentação negativa do próprio GH, Fator do Crescimento semelhante à Insulina-I (IGF-

I) (BERMANN et al., 1994), bem como por alguns fatores de estresse e perturbação da 

homeostase.  

 O GHRH é liberado no sistema porta-hipotálamo-hipofisário, sendo reconhecido por 

receptores de membrana (GHRH-r) acoplados à proteína G estimulatória (Gs), expressos no 

somatotrofo. Dessa interação ocorre ativação da via adenilato ciclase-AMPc-proteína quinase 

A (PKA), com consequente externalização de vesículas contendo GH e concomitante a 

ativação da via de síntese de GH. Já, a inibição da liberação de GH por SS ocorre através da 

ativação de receptores (SSTR) acoplados a proteína G inibitória (Gi) que, por inibição da 

PKA, leva à redução do conteúdo intracelular de AMPc evitando a despolarização do 

somatotrofo e, consequentemente, a secreção do hormônio (ROOT; ROOT, 2002). 

O estudo de Kamegai et al. (1998), em ratos espontaneamente anões (SDR), 

demonstrou que a deficiência de GH promove aumento da expressão do GHRH e de seus 

receptores GHRH-r, bem como redução da síntese de neuropeptídio Y (NPY) e SS, e que sua 

reposição exógena, promove efeito inverso, demonstrando a importância do GH no controle 

da atividade de seu eixo.  

Participam também da regulação da expressão gênica de GH o hormônio tireoidiano, 

que promove o seu aumento (CHOMCZYNSKI; SOSZYNSKI; FROHMAN, 1993); as 

catecolaminas, que por vias alfa-adrenérgicas elevam a secreção de GHRH, ativando o eixo 

somatotrófico (DELITALA et al., 1987; DÍAZ-TORGA et al., 2002) e fatores metabólicos, 

como a redução da glicemia e dos lipídeos plasmáticos, que também elevam a secreção de GH 

(SHIBASAKI et al., 1985). Recentemente foi descoberto um outro hormônio, a Grelina, que 

exerce um potente efeito estimulatório sobre a secreção de GH atuando diretamente no 

somatotrofo, via receptor acoplado a proteína Gq, bem como em neurônios secretores de 

GHRH (KOJIMA et al., 1999).  
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 Uma vez secretado, o GH interage com receptores específicos localizados em diversos 

tecidos. No fígado, o GH atua estimulando a síntese e secreção de IGF-I, que é o principal 

mediador dos efeitos do GH sobre o crescimento e desenvolvimento (CLEMMONS; VAN 

WYK, 1984). Por sua vez, o IGF-I sanguíneo também atua na glândula hipofisária suprimindo 

a secreção de GH, bem como no hipotálamo, regulando negativamente a atividade do eixo 

somatotrófico.  

A maior parte do IGF-I circulante encontra-se acoplada às proteínas ligantes presentes 

no plasma (IGFBP). Essas proteínas são importantes para a regulação da meia-vida e da 

concentração de IGF-I livre plasmático. 

O IGF-I tem papel essencial na proliferação e diferenciação de condrócitos, atuando 

diretamente nas placas epifisárias, induzindo mitogênese e crescimento longitudinal dos 

ossos. O GH também promove aumento da síntese de IGF-I na placa epifisária, onde o IGF-I 

atua parácrina/autocrinamente promovendo os efeitos descritos acima. O IGF-I atua também 

induzindo hipertrofia das células musculares pelo aumento da síntese proteica local por 

ativação da via PI3-K/AKT/mTOR.  

O IGF-I apresenta alta atividade metabólica, promovendo importantes efeitos no 

metabolismo dos carboidratos. Ao contrário do GH, que é um potente antagonista da insulina, 

o IGF-I atua aumentando a sensibilidade à insulina nos tecidos, participando assim do 

controle da homeostase glicêmica, efeito que também decorre da sua ação inibitória sobre a 

síntese e secreção de GH (CLEMMONS, 2006; SAUKKONEN et al., 2004). 

 O GH e suas isoformas moleculares também promovem ações fisiológicas per se nos 

mamíferos. Sabe-se que eles participam da estimulação da gliconeogênese hepática e da 

lipólise no tecido adiposo branco (VANCE; HARTMAN; THORNER, 1992). Além disso, 

aumentam o transporte de aminoácidos através da membrana plasmática, bem como a 

transcrição gênica, o que leva a maior taxa de síntese protéica. 

Sabe-se que cada variante desse hormônio é induzida por estimulação independente, o 

que exige metodologias específicas de reconhecimento. Estudos desenvolvidos por e Ellis, 

Vodian e Grindeland (1978) levaram à identificação de uma proteína plasmática de peso 

molecular entre 60 a 80 kDa, diferente, portanto, do peso molecular do GH de 22kDa, que não 

era detectável  por radioimunoensaio, mas que, por meio de ensaio biológico, promovia 

crescimento epifisário da tíbia de ratos. Essa molécula foi denominada de bGH, por possuir 

atividade de GH detectada apenas por ensaio biológico. Contudo, os mecanismos que regulam 

a secreção de bGH ainda não foram identificados. 
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Uma proposta para essa regulação foi elaborada por Gosselink et al. (2000), que 

demonstraram que a estimulação do nervo na musculatura esquelética de contração lenta de 

ratos aumenta a razão do GH plasmático/hipofisário medido por ensaio biológico (bGH), 

parâmetro que não foi alterado quando a medida foi efetuada por radioimunoensaio (iGH), 

sugerindo que sinais gerados na musculatura teriam participação na liberação de bGH.  

 Outras investigações que correlacionaram a resposta da síntese/secreção de GH com 

atividade física corroboram os achados de Gosselink et al. (2000), embora as suas causas 

ainda não tenham sido definidas. Este campo se encontra incerto, pois cada protocolo 

experimental utiliza-se de diferentes ensaios para mensurar a concentração sérica do GH 

(WIDEMAN et al., 2002); no entanto, os resultados mais expressivos mostram que a 

magnitude da liberação do GH está correlacionada com o incremento da intensidade da 

atividade física.  

 Nesse sentido, Wideman et al. (1999), mostrou que 30 minutos de exercício aeróbio de 

alta intensidade foi eficiente para elevar a concentração sérica de GH a seu máximo em 

homens e mulheres adultos, atribuindo para tal resposta a combinação do aumento na 

secreção de GHRH com a supressão da secreção de SS. 

Alguns estudos relacionaram, também, a acidose metabólica produzida na atividade 

física com a indução de expressão do GH humano (hGH) (MATSUSE et al., 2010; 

GODFREY; MADGWICK; WHYTE, 2003). O estudo de Takarada et al. (2000) mostrou que 

o exercício resistido de extensão do membro inferior (20% de 1 Repetição Máxima – 1RM) 

combinado ou não com oclusão vascular do membro promove um aumento da concentração 

plasmática de GH em ~290 vezes e ~100 vezes, e da concentração de lactato de 4 e 2 vezes, 

respectivamente. Takarada propôs que a acidose local gerada promoveria estimulação da 

atividade do nervo simpático levando à secreção de GH.  

 

1.1 LACTATO E ATIVIDADE FÍSICA 

 

 O lactato é um ânion gerado a partir da redução do piruvato, metabólito proveniente 

do processo de metabolização da glicose, por meio de uma reação catalisada pela enzima 

lactato desidrogenase (LDH), a qual é responsável pela oxidação do NADH e consumo de um 

íon H+, acumulados durante toda a metabolização anaeróbica, em NAD+.  

Suas condições de produção no organismo humano são bem conhecidas, sendo que em 

alta atividade metabólica, hipoglicemia e em estado de hipóxia, suas concentrações 

sanguíneas alcançam níveis elevados (GLADDEN, 2004). Contudo suas ações metabólicas e 
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endócrinas não foram devidamente elucidadas, sendo as respostas ao acúmulo de lactato um 

tema relevante para futuras pesquisas.  

Em condições de exercício físico intenso a demanda energética é grande, o que faz 

com que a razão ADP/ATP se eleve no músculo em atividade, bem como em todos os tecidos. 

Para suprir essa demanda ocorre um importante aumento da metabolização da glicose, pelo 

mecanismo anaeróbio. O tecido mais afetado por esse desbalanço é a musculatura 

sobrecarregada pelo esforço, que é capaz de aumentar as suas necessidades energéticas em até 

50 vezes, o que eleva a sua produção de lactato. Assim, na condição de exercício a 75% do 

VO2max as concentrações séricas de lactato podem ultrapassar o valor de 6 mM (VAN HALL 

et al., 2009). 

Isto porque, na falta de oxigênio muscular, o mecanismo de fosforilação oxidativa do 

ATP, situado na membrana interna da mitocôndria, se encontra desacelerado, o que 

futuramente, promoverá a inibição alostérica da piruvato desidrogenase. A inibição desta 

enzima acarreta em um acúmulo de piruvato e íons de H+ no citosol, já que a mesma é crucial 

para a entrada de piruvato na mitocôndria. O aumento desses substratos no citossol e a 

diminuição do pH citoplasmático serão fundamentais para deslocar a reação no sentido da 

síntese de lactato. O aumento da concentração intracelular do lactato resulta no seu efluxo 

para a corrente sanguínea via transportadores transmembrânicos de monocarboxilato 

(MCT1/4) (ZAJAC; WAŚKIEWICZ; PILIS, 2001).  

Esse processo requer o cotransporte do íon H+ na proporção 1:1 e é considerado o 

mecanismo que mais contribui para a acidose metabólica do organismo. Contudo, esse 

transporte é essencial para os músculos na manutenção do seu pH durante a atividade física, já 

que aproximadamente 50% dos íons H+ circulantes provem desse mecanismo (PILEGAARD 

et al., 1999).  

Estudos em humanos demonstraram que estímulos crônicos de treinamento por 7 dias 

resultam no aumento de 30-100% da capacidade do transportador lactato/H+ (MCT) 

mensurado em vesículas de sarcolemas. Nessa situação ocorre também o aumento da 

densidade do seu transportador na membrana de músculos esqueléticos vermelhos e, 

instantaneamente, da sua velocidade máxima de transporte. Adicionalmente, foi identificado 

que o aumento de MCT1 está intrinsecamente relacionado ao estado de treinamento dos 

indivíduos, sendo que os mais treinados possuem maior conteúdo de MCT1 na musculatura do 

vasto lateral e o destreinamento diminui o seu conteúdo proteico (MCCULLAGH; BONEN, 

1995; THOMAS et al., 2005; WILSON et al., 1998). 
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Garcia et al. (1995), mostraram que o Km dos MCT1/4, encontrados em músculos 

esqueléticos e cardíaco de humanos, é de aproximadamente 8,5 mM de lactato e que o efluxo 

de lactato é maior que seu influxo (BONEN, 2001). Contudo, estudo de McCullagh et al. 

(1996), mostrou uma curiosa correlação (r=0,91) entre a maior quantidade de MCT1 nos 

músculos de predominância de fibras oxidativas do que o conteúdo de MCT1 em musculatura 

predominantemente glicolítica, mostrando que a fibra I tem provável função de captar o 

lactato liberado na circulação por outros tecidos, já que possui maior capacidade de 

metabolizá-lo e menor de produzi-lo. 

Devido ao fato do transporte de lactato estar acoplado a íons de hidrogênio, por muito 

tempo esse sal foi considerado o causador e/ou sinalizador da fadiga muscular, e 

rotineiramente vêm sendo mensurado na circulação sanguínea para avaliar o grau de 

intensidade dos treinamentos. A elevação da concentração de lactato sanguíneo acima do 

segundo limiar anaeróbico é um indício de que o organismo do indivíduo não está sendo 

capaz de remover o excesso de íons H+ da circulação, o que desencadeia importantes 

alterações funcionais, incluindo déficits na função motora (MARKOWITZ e ARENT, 2010; 

SAHLIN et al., 1976).  

Fregosi e Dempsey (1984), descreveram a regulação do equilíbrio ácido-base e alguns 

parâmetros metabólicos em resposta a diferentes intensidades de exercício físico em ratos 

(Tabela I). Os níveis de pH e de HCO3
- dos animais sofreram diminuição significativa a 7,31 

e 14,4 mM, respectivamente, e a concentração de lactato sanguíneo aumentou 

proporcionalmente à intensidade do exercício, atingindo 9,15 mM no exercício exaustivo.  

 

Tabela 1 – Valores de lactacidemia em relação à quantidade de esforço físico. 
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Fonte: Tabela retirada do artigo de Fregosi e Dempsey (1984), contendo valores metabólicos e respiratórios do 
estado de repouso e em reposta ao incremento do exercício físico em ratos não treinados. 

 

Estudos de Thomas et al. (2005), realizados em humanos submetidos à corrida de 

longa distância mostraram que o pico de lactato sanguíneo de indivíduos 

sedentários/destreinados foi de 13.4 mM e que o mesmo protocolo de esforço físico aplicado a 

corredores treinados a média distância e corredores treinados a longa distância resultou em 

um pico de lactato de 13.8 mM e de 9.7 mM, respectivamente. Ainda neste estudo, Thomas 

discute a maior capacidade dos sujeitos treinados na remoção do lactato e íons H+ da corrente 

sanguínea e que essa remoção é essencial para manutenção da produção de força pela 

musculatura esquelética, corroborando os estudos de McCullagh et al. (1996). 

Evidências apontaram também que o lactato é um inibidor da ATPase miofibrilar e da 

SERCA (Ca2+-ATPase do retículo sarco/endoplasmático) (FAVERO et al., 1995; FITTS; 

HOLLOSZY, 1976). No entanto, estudo de Nielsen, Paoli, e de Overgaard (2001), mostrou 

que em condições de elevada concentração de K+ no LEC, situação que mimetiza um 

exercício físico intenso, a “acidose láctica” promoveu ações protetoras ao músculo sóleus in 

vitro isolado de rato, o que contrasta com a atribuição aceita do papel da acidose como causa 

da fadiga muscular.  

 

1.2 LACTATO COMO SUBSTRATO ENERGÉTICO 

 

 Cerca de ¼ da glicose sanguínea é utilizada pelo sistema nervoso central (SNC), 

como principal fonte energética. Porém esse substrato não é a única fonte de carbono para o 

metabolismo cerebral. Após a glicose ser catabolizada pelas células gliais, que constituem 

cerca de 90% das células neurais, ocorre à produção de lactato que é transferido para os 

neurônios via Lançadeira de Lactato do Astrócito para o Neurônio (ANLS) (MAGISTRETTI; 

PELLERIN, 1999). Cerca de 7% do lactato sanguíneo é utilizado como fonte de energia pelo 

SNC e 20% pelos músculos, podendo alcançar patamares acima de 25% de consumo em 

situações de atividade física (VAN HALL et al., 2009). 

 A hipótese ANLS consiste no efluxo de lactato via MCT1 dos astrócitos para seu 

influxo por MCT2 nos neurônios, que metabolizam cerca de 8% de lactato em suas 

mitocôndrias, poupando a oxidação de glicose. Há também uma possível via direta do lactato 

sanguíneo para a utilização energética dos astrócitos e neurônios. Porém, ainda não se sabe ao 
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certo a capacidade limite do SNC na extração de lactato da corrente sanguínea e se ocorre um 

possível acúmulo deste metabólito em determinadas situações.  

Há evidências de que com o aumento do lactacidemia, o lactato seja convertido a 

piruvato, pela ação da LDH, não só no fígado, mas também em tecidos com elevada 

concentração de mitocôndrias, como coração e músculo esquelético oxidatívo, nos quais 

foram detectados MCTs na membrana da mitocôndria e LDHs no seu interior, proteínas que 

permitirão a entrada de lactato e sua metabolização direta na mitocôndria para a formação de 

ATP (LING et al., 2012).  

Estudos recentes mostram que a metabolização do lactato em mitocôndrias de células 

nervosas é capaz de produzir 17 moléculas de ATP, provendo uma rica fonte de energia para 

seu próprio consumo. Além disso, o aumento da lactacidemia na microcirculação do SNC 

provocado pelo aumento da glicólise promove uma vasodilatação local, redirecionando o 

sangue contendo oxigênio e substratos para essas regiões com alto grau de atividade 

(GORDON et al., 2008). 

Estudo de Parsons e Hirasawa (2010), mostrou que o bloqueio dos MCTs com ácido 

alfa-ciano-4-hidroxi-cinâmico, em neurônios orexígenos depletados de glicose, provoca o 

desaparecimento total da sua freqüência de disparos, e que sua atividade de disparos retorna 

ao basal no momento em que houve o desbloqueio desses transportadores por aumento da 

concentração de lactato de sódio no meio de cultura.  

Pesquisas em humanos revelaram que durante o treinamento exaustivo em esteira 

(KRAEMER; RATAMESS, 2005; ROJAS VEGA et al., 2006) e com a infusão de lactato 

(SCHIFFER et al., 2011) ocorre um aumento na produção de brain derived neurotrophic 

factor (BDNF), o que poderia estar associado aos efeitos benéficos da atividade física sobre a 

cognição e plasticidade neuronal. Além disso, há resultados que mostram a liberação de 

alguns hormônios, como prolactina e fatores de crescimento, pelas alterações do equilíbrio 

ácido-base durante o esforço físico em exaustão (DE MEIRLEIR et al., 1985; ROJAS VEJA; 

STRÜDER; HOLLMANN, 2003;  ROJAS VEGA et al., 2006). 
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9 CONCLUSÃO 

 

Nossos dados apontam que a injeção de lactato promove elevação do conteúdo de 

mRNA do GH e da sua concentração sérica e, a seguir, do mRNA do IGF-I hepático, o que é 

um claro indício de que o eixo somatotrófico esteja sendo ativado nessa circunstância. Há 

uma diferença importante na resposta ao lactato quando se avalia o seu efeito no escuro, 

quando os roedores apresentam aumento da sua atividade metabólica e locomotora, e no claro, 

quando o oposto ocorre, o que sugere uma relação da atividade metabólica e locomotora dos 

animais com a resposta ao lactato observada. Contudo, verificou-se que a estimulação 

contínua da secreção de GH pode ativar outra via de sinalização hepática, sobrepondo a via da 

STAT, atenuando a expressão gênica de IGF-I. Nossos dados colocam pela primeira vez o 

lactato como um regulador da atividade do eixo somatrotrófico durante o exercício físico, já 

que nessa condição a sua produção e concentração sanguínea encontram-se elevadas.  

Conforme comentado anteriormente, é possível que o aumento da secreção de 

melatonina na fase escura do período de 24 h, possa estar implicado nessa resposta diferencial 

do eixo somatotrófico ao lactato, já que este hormônio, apesar de exercer um fraco efeito 

estimulante sobre a secreção de GH, atua de forma a potencializar essa ação quando se 

administra GHRH, ou quando se inibe a liberação de SS simultaneamente (VALCAVI et al., 

1993). Essa informação vai ao encontro da nossa hipótese de que o lactato esteja agindo 

centralmente para promover a sua ação, sem descartar a possibilidade de uma atuação dele na 

hipófise, aumentando a secreção de GH. Esses dados, se comprovados, poderiam abrir novas 

perspectivas terapêutica para tratamento de indivíduos com redução da secreção de GH. 
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