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RESUMO 

 

O sucesso da adaptação neonatal ocorre com o estabelecimento da função 

respiratória. Fisiologicamente, o neonato passa do ambiente hipóxico uterino 

para a hiperoxia do ar respirado após o nascimento. Assim, são produzidos 

radicais livres provenientes do oxigênio que estão relacionados ao 

aparecimento do estresse oxidativo, condição associada com diversas 

enfermidades. Bezerros originados por Fertilização In Vitro (FIV) e Clonagem 

Animal (CA) podem apresentar problemas ao nascimento e, devido ao seu alto 

valor genético e econômico, requerem do Médico Veterinário diagnóstico 

precoce e terapia eficaz em caso de má-adaptação neonatal. O objetivo deste 

trabalho foi comparar a influência de três métodos de concepção (Inseminação 

Artificial - IA, FIV e CA) sobre o status oxidativo, função pulmonar e adaptação 

pós-natal de recém-nascidos da espécie bovina. Para isso, foram utilizados 20 

bezerros hígidos provenientes de IA, 15 neonatos originados por FIV e 15 

recém-nascidos oriundos de CA. Todos os 50 animais foram monitorados do 

nascimento até 48 horas de vida, com avaliações realizadas com zero, seis, 12, 

24 e 48 horas de vida. Nesses momentos, foram realizados: exame físico, 

hemogasometria (mensuração de pH, pressões parciais de oxigênio e de gás 

carbônico, bicarbonato, saturação de oxigênio, dióxido de carbono total e 

excesso de base) e verificação dos biomarcadores do status oxidativo 

(determinação das atividades enzimáticas da Superóxido Dismutase - SOD, 

Catalase e Glutationa Peroxidase – GSH-Px, e das concentrações de 

Glutationa Total e Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico no sangue 

periférico por espectrofotometria). Ao nascimento também foram avaliados o 

Escore Apgar e medidas de comprimento de coluna e amplitude respiratória. 

Foi demonstrado que bezerros clonados possuem maior peroxidação lipídica 

causada pelo aumento da produção de radicais livres associado à diminuição 
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da atividade da SOD. Além disso, os neonatos FIV tiveram maior atividade das 

enzimas antioxidantes Catalase e GSH-Px, seja por maior produção de 

peróxido de hidrogênio ou por resposta enzimática mais eficiente. Os bezerros 

do Grupo IA mostraram maiores valores para o Grupo Tióis Reduzidos 

(relacionado à glutationa reduzida). Os clones apresentaram acidose pós-parto 

mais acentuada do que a acidose mista fisiológica esperada para neonatos, o 

que ficou evidente pela diminuição de HCO3 e BE e aumento do TCO2 quando 

comparado aos demais grupos. Esse distúrbio refletiu-se na diminuição do 

escore Apgar e no aumento das frequências cardíaca e respiratória. Desta 

forma, o Grupo CA apresentou pior adaptação respiratória neonatal do que os 

outros grupos, e, por este motivo, necessita de acompanhamento intensivo, 

monitoramento através da realização de exames clínico e hemogasométrico 

repetidos e tratamento precoce apropriado, de maneira a assegurar a saúde 

desses animais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Neonatologia Veterinária; Bovinos; Clone; Função 

Respiratória; Hemogasometria; Glutationa. 
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ABSTRACT 

 

The success of neonatal adaptation is directly related to the establishment of 

respiratory function that allows efficient gas exchange. Physiologically, the 

neonate abruptly passes from the hypoxic uterine environment to the hyperoxic 

air breathed after birth. With this, free radicals are produced from oxygen that 

may be related to the appearance of oxidative stress, a condition that has been 

associated with several diseases. Calves produced by In Vitro Fertilization (FIV) 

and Animal Cloning (CA) present some problems at birth, and due to their high 

genetic and economic value, require the Veterinarian to diagnose early and 

effective therapy in case of neonatal maladaptation. The objective of this study 

was to compare the influence of the three conception methods (Artificial 

Insemination - IA, FIV and CA) on oxidative status, postnatal adaptation and 

lung function of newborns of the bovine species. For this, 20 healthy calves 

from IA (Control Group), 15 neonates originated by FIV and 15 newborns from 

CA were used. All 50 animals were monitored from birth to 48 hours of life, with 

evaluations performed at 0, 6, 12, 24 and 48 hours of life. At these moments, 

physical examination, hemogasometry (pH measurement, partial pressures of 

oxygen and carbon dioxide, bicarbonate, oxygen saturation, total carbon dioxide 

and base excess) were carried out and verification of biomarkers of oxidative 

status (determination of activities enzymes of Superoxide Dismutase - SOD, 

Catalase and Glutathione Peroxidase – GSH-Px, and Total Glutathione and 

Thiobarbituric Acid Substances in peripheral blood by colorimetric method). At 

birth, Apgar score and measurements of column length and respiratory 

amplitude were also performed. As results, it was obtained that cloned calves 

have higher production of free radicals by lipid peroxidation and that this factor 

was associated with a lower amount of SOD in this group. In addition, FIV 

neonates obtained higher concentrations of antioxidant enzymes with respect to 
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Catalase and GSH-Px, either by higher production of hydrogen peroxide or by 

more efficient enzymatic response. Control Group calves showed higher values 

for reduced glutathione. In addition, the clones presented a more pronounced 

postpartum acidosis than the expected physiological acidosis expected for 

neonates, especially with regard to the metabolic component, which was 

evidenced by the changes in HCO3, TCO2 and BE when compared to the other 

groups. This disorder may have reflected Apgar score and heart and respiratory 

rates. Intensive follow-up of these infants is suggested for early diagnosis of 

respiratory maladaptation and correct treatment. 

 

KEY WORDS: Veterinary Neonatology; Cattle; Clone; Respiratory Function; 

Hemogasometry; Glutathione. 
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vaginais auxiliados (devido ao manejo adotado na propriedade), mais rápidos, 
foram submetidos à menor depleção da reserva antioxidante. Tanto os bezerros 
FIV como os clones apresentaram menores dosagens de glutationa reduzida, 
relacionada à oxidação de proteínas (Kinnula 2005).  

Nesse sentido, instituir terapias antioxidantes nos grupos de bezerros de 
risco teria provável efeito benéfico quanto à diminuição das alterações 
respiratórias e da mortalidade nesses animais. Por exemplo, suplementação de 
zinco, cobre e manganês poderia contribuir para o aumento da atividade da SOD 
no grupo CA, já que se trata de uma metaloenzima composta por esses metais 
(Olszewer 1995), assim como dieta rica em compostos sulfridrilas poderia ter 
efeito benéfico para bezerros clones e FIV que apresentaram baixos estoques de 
glutationa. 

Porém outros fatores devem ser considerados, pois, em ruminantes, a 
atividade dos biomarcadores do estresse oxidativo pode ser influenciada por 
nutrição e sazonalidade (Di Trana et al. 2006). Além disso, são necessários mais 
estudos para confirmar o efeito deletério do estresse oxidativo nesses animais, já 
que as principais diferenças entre grupos cessaram no final da avaliação dos 
animais (24 ou 48 horas), podendo indicar chegada ao equilíbrio do status 
oxidativo nesses neonatos. Outro fator a ser considerado seria que os bezerros 
clones doentes que necessitaram de tratamento foram excluídos do grupo 
experimental, assim como não entraram na análise os dados dos animais que 
vieram a óbito antes das 48 horas de estudo. Assim, esses animais em específico 
poderiam apresentar alterações mais marcantes no que se refere ao estresse 
oxidativo, o que levaria a maior taxa de enfermidades e mortalidade nesses 
animais.   
  

CONCLUSÕES 
 
A partir do exposto, pode-se concluir que os bezerros clonados, ao 

nascimento, mostraram menor quantidade de SOD e maior produção de EROs por 
peroxidação lipídica, o que refletiu em maiores dosagens de TBARS. Animais 
originados por FIV tiveram maiores atividades de enzimas antioxidantes no que se 
refere à Catalase e à GSH-Px, seja por maior produção de peróxido de hidrogênio 
ou por resposta enzimática mais eficiente desses neonatos. Bezerros do Grupo IA 
mostraram maiores valores para o Grupo Tióis Reduzidos (glutationa reduzida). 
Esses fatores associados podem indicar maior estresse oxidativo em bezerros FIV e 
Clones, porém os animais FIV conseguiram responder de forma mais eficiente a 
essa condição. De forma geral, todos os animais atingiram concentrações 
semelhantes dos biomarcadores nos momentos finais de avaliação, indicando 
possível amadurecimento do sistema antioxidante desses neonatos às 48 horas de 
vida.  
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demais grupos. Esse desequilíbrio refletiu em pontuação menor do escore Apgar e 
nas frequências cardíaca e respiratória maiores no Grupo CA. Os animais 
concebidos por FIV não demonstraram alterações, apenas aquelas fisiologicamente 
esperadas para animais recém-nascidos, similares às manifestadas pelos bezerros 
do Grupo IA. Assim, confirma-se a necessidade de um acompanhamento intensivo 
dos neonatos clones, para diagnóstico precoce dessa condição e tratamento 
adequado, já que os mesmos levaram mais de 24 horas para sair do quadro de 
acidose fisiológica esperada para o neonato bovino. 
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ocorrendo após as 48 horas de vida. Assim, esses distúrbios da organogênese 

não seriam identificados no presente trabalho, mas poderiam contribuir para os 

achados decorrentes do estado de asfixia.  

Dessa maneira, as alterações citadas contribuem para a existência da 

função respiratória prejudicada observada nesses animais clonados e poderiam 

justificar os resultados encontrados nesta pesquisa. Diante destes fatos, 

sugere-se realização de acompanhamento intensivo desses neonatos clonados 

para estabelecimento de diagnóstico precoce da má-adaptação respiratória e 

tratamento, baseado na oxigenioterapia e reposição de bicarbonato, e 

monitoramento através do exame clínico e hemogasométrico. São necessários 

estudos adicionais para que se avaliem os efeitos benéficos da instituição de 

terapia antioxidante tanto nas vacas receptoras que gestam esses animais, 

como nos próprios neonatos, de forma a equilibrar o estresse oxidativo que os 

clones apresentam, conforme foi demonstrado nesta pesquisa. De forma geral, 

todas as alterações identificadas nesse estudo tornaram-se mais brandos com 

o decorrer do tempo de vida, indicando provável evolução positiva na 

maturação neonatal desses recém-nascidos.  

Diante do exposto, pode-se concluir que, no que tange a saúde 

respiratória, os animais provenientes de IA foram os que apresentaram melhor 

adaptação neonatal, seguidos pelos recém-nascidos concebidos por FIV. Já os 

bezerros clonados apresentaram maiores alterações de estresse oxidativo e de 

equilíbrio ácido-básico nas primeiras 48 horas de vida. Sendo assim, conforme 

dito anteriormente, faz-se necessário o acompanhamento intensivo desses 

animais nesse período inicial de vida. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BELLOWS, R.A., LAMMOGLIA M.A. Effects of severity of dystocia on cold 

tolerance and serum concentrations of glucose and cortisol in neonatal beef 

calves. Theriogenology. 53, 803–813. 2000. 

 

BENESI, F. J. Síndrome asfixia neonatal dos bezerros: importância e avaliação 

crítica. Arqs. Esc. Med. Vet. da UFBA, v.16, n.1, p38-48, 1993.   

 



44 
 

BERGER, R, GARNIER, J. Perinatal brain injury. J Perinatol Med v. 28, p. 261–

285. 2000. 

 

BLEUL, U. Respiratory distress syndrome in calves. Veterinary Clinics of North 

America: Food Animal Practice. v. 25, n.1, p.179-193. 2009. 

 

BRISVILLE, A.C. et al. Respiratory Disease in Neonatal Cloned Calves. J Vet 

Intern Med. v. 25, p. 373–379. 2011. 

 

BUONOCORE, G.; PERRONE, S.; TATARANNO, M.L. Oxygen toxicity: 

chemistry and biology of reactive oxygen species. Seminars in Fetal & Neonatal 

Medicine. v.15, p. 186-190, 2010. 

 

BURTON, G.J.; JAUNIAUX E. Oxidative stress. Best Practice & Research 

Clinical Obstetrics and Gynaecology. v.25, p. 287–299, 2011. 

 

COMHAIR, S.A.A.; ERZURUM, S.C. Antioxidant responses to oxidant-mediated 

lung diseases. American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular 

Physiology, v.283, p.L246-L255, 2002.  

 

DEATON, C.M. et al. Antioxidant supplementation in horses affected by 

recurrent airway obstruction. Journal of Nutrition, v.134, p.2065S-2067S, 2004. 

 

FEITOSA, F.L.F.; BENESI, F.J. Semiologia de recém-nascidos ruminantes e 

equídeos. In: Semiologia Veterinária. 3 ed. São Paulo: ROCA, v. 1, p. 69-97. 

2014. 

 

FERRO et. al. Arterial blood gas analysis in 53 racehorses with a diagnosis of 

small airway inflammatory disease (SAID). J. Equine Vet. Sci., v.22, n.4, p.165-

168, 2002. 

 

GEORGESON G.D. Antioxidant enzyme activities are decreased in preterm 

infants and in neonates born via caesarean section. Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol. v. 103, p. 136–139. 2002. 



45 
 

 

GITTO, E. Oxidative stress in resuscitation and in ventilation of newborns. Eur 

Respir J. v. 34, p. 1461–1469. 2009 

 

GONÇALVES, R.C.; FEITOSA, F.L.F. Semiologia do sistema respiratório de 

grandes animais. In: Semiologia Veterinária. 3 ed. São Paulo: ROCA, v. 1, p. 

263-276. 2014. 

 

GOUVÊA, L.V. Análise hemogasométrica arterial e venosa de ovinos 

submetidos à transposição carotídea e indução de desequilíbrios ácido básicos. 

Dissertação de Mestrado em Saúde Animal, Universidade Federal de Brasília, 

Brasília, 49p. 2009. 

 

GUZELBEKTES, H. et al. Prevalence of gastroesophageal reflux disease in 

premature calves. J Vet Intern Med 26, 1051–1055. 2012. 

 

HATFIELD, P.G. et al. Role of supplemental vitamin E in lamb survival and 

production: a review. J Anim Sci 77, 1–9. 2000. 

 

JUNIOR, E.H.B. et al. Medicina interna de bezerros clonados. Revista de 

Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP. São 

Paulo. v.9. n.1. p.24-31. 2011. 

 

KINNULA, V.L. Focus on antioxidant enzymes and antioxidant strategies in 

smoking related airway disease. Thorax, v.60, p.693-700, 2005.  

 

KIRSCHVINK, N. et al. Effect of chronic airway inflammation and exercise on 

pulmonary and systemic antioxidant status of healthy and heaves-affected 

horses. Eq Vet J 34, 563–571. 2002. 

 

KIZIL, O., YUCE, A. Oxidative stress in dogs with coccidiosis. Revue Med 160, 

495–499. 2009. 

 



46 
 

LOMBARD, J.E. Impacts of dystocia on health and survival of dairy calves. J 

Dairy Sci 90, 1751–1760. 2007. 

 

MAPA. Ministério da Agricultura e Pecuária: Bovinos e Bubalinos. 2014. 

http://www.agricultura.gov.br/animal/especies/bovinos-e-bubalinos. Acesso em 

01 de novembro de 2014. 

 

MEE, J.F. Prevalence and risk factors for distocia in dairy cattle: a review. The 

Veterinary Journal. v.176. p.93-101. 2008. 

 

MEIRELLES, F.V. et al. Desafios para clonagem comercial - planejando o 

futuro. Acta Sicientiae Veterinariaes. v. 34, p.235-242, Supl.1. 2006. 

 

MOTA, I.L.; QUEIROZ, R.S. Distúrbios do equilíbrio ácido básico e gasometria 

arterial: uma revisão crítica. Revista Digital – Buenos Aires, v.14, n.141, 2010. 

 

MUTINATI, M. et al. Oxidative Stress During Pregnancy in the Sheep. Reprod 

Dom Anim. v.48, p.353–357, 2013. 

 

MUTINATI, M. et al. Oxidative stress in neonatology: a review. Reproduction in 

domestic animals. v. 49, p.7–16. 2014. 

 

NUNES, M. T. O uso da cardiotocografia como método de diagnóstico da 

ocorrência de sofrimento fetal (hipóxia fetal) durante a vida intrauterina de fetos 

da raça Nelore originados por meio da técnica de transferência nuclear de 

células somáticas adultas – Clonagem. 2009. 112 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2009. 

 

ORTOLANI, E.L. Diagnóstico e tratamento de alterações ácido-básicas em 

ruminantes. In: Anais Eletrônicos do Simpósio de Patologia Clínica Veterinária 

da Região Sul do Brasil, Porto Alegre, 2003. 

 



47 
 

PANARACE, M. et al. How healthy are clones and their progeny: 5 years of field 

experience. Theriogenology. v. 67, p. 142-151, 2007. 

 

PEIRÓ, J.R.; et al. Use of I-STAT to determine blood gas, electrolytes, and 

hematocrit in wholw-blood samples from cattle, horses and sheep. Am. J. Vet. 

Res. v.71, n.5, p.323-332. 2010.  

 

PICCIONE, G. et al. Acid-base balance modifications in the lamb and goat kids 

during the first week of life. Small Rumin Res. v.63, n.3, p.304-308. 2006.  

 

PIMENTA-OLIVEIRA, A. et al. Morbidity-mortality and performance evaluation 

of Brahman calves from in vitro embryo production. BMC Veterinary 

Research. v. 7:79. 2011.   

 

POGLIANI, F. C. Parâmetros ecodopplercardiográficos em bezerros da raça 

Nelore originados através de transferência nuclear de células somáticas 

adultas – Clonagem. 2010. 107 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. 

 

RAHMAN, I. et al. Oxidant and antioxidant balance in the airways and airway 

diseases. European Journal of Pharmacology, v.533, n.1-3, p.222-239, 2006.  

 

REY-SANTANO, C. et al. Early cerebral hemodynamic, metabolic, and 

histological changes in hypoxic ischemic fetal lambs during postnatal life. Front 

Neurosci. 2011. 

 

ROGERS M.S. et al. Lipid peroxidation in cord blood at birth: the effect of 

labour. BJOG v. 105, p. 739–744. 1998 

 

SAUGSTAD, O.D. Oxidative stress in the newborn. A 30-year perspective. Biol 

Neonate. v. 88, p. 228–236. 2005. 

 



48 
 

SCHUIJT, G. Iatrogenic fractures of ribs and vertebrae during delivery in 

perinatally dying calves: 235 cases (1978–1988). J Am Vet Med Assoc 197, 

1196–1202. 1990. 

 

SILVA, A.A., GONÇALVES, R.C. Espécies reativas do oxigênio e as doenças 

respiratórias em grandes animais. Ciência Rural. v.40, n.4, p.994-1002, 2010.  

 

SILVA, A.A. et al. Effect of percutaneous transthoracic lung biopsy on oxidative 

metabolism in sheep. Journal of the South African Veterinary Association, v. 83, 

p. 1-5, 2012. 

 

SORDILLO, L.M.; AITKEN, S.L. Impact of oxidative stress on the health and 

immune function of dairy cattle. Vet. Immunol. Immunopathol., v.128, p.104–

109, 2009. 

 

VALKO M. et al. Free radicals and antioxidants in normal physiological 

functions and human disease. International Journal of Biochemistry & Cell 

Biology, v.39, p.44-84, 2007. 

 

VIEIRA, R.J. Biotécnicas aplicadas à Reprodução Bovina: generalidades. 

Ciência Animal. 22(1): 55-65, 2012 – Edição Especial. 2012. 

 

YAACOBI N. et al. Reactive oxygen species in the process of labor. Arch 

Gynecol Obstet. v.  263, p. 23–24. 1999. 

 

 




