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RESUMO. O estudo foi conduzido para verificar a influência da glutamina no turnover do 
carbono em tecidos de leitões. Nove porcas foram cobertas e receberam dietas compostas 
predominantemente por grãos de plantas do ciclo fotossintético C4 durante gestação e 
lactação. Aos 21 dias de idade, 48 leitões foram distribuídos aleatoriamente nos tratamentos: 
T1 = dieta C3, sem suplementação de glutamina, e T2 = dieta C3, suplementada com 1% 
de glutamina. Nos dias 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 20, 29 e 46 pós-desmame, foram abatidos 
dois leitões/tratamento. Amostras dos músculos Psoas major e Masseter, fígado e pâncreas 
foram coletadas e analisadas quanto à composição em δ‰13C e mensurada a substituição do 
carbono em função do tempo. A glutamina acelerou a substituição do carbono em ambos os 
músculos, como observado pelos valores de meia-vida (T) destes tecidos (T = 51,4 e 21,7 
dias para Masseter e 31,5 e 20,3 dias para Psoas major, nos tratamentos sem e com 
suplementação de glutamina, respectivamente). Os valores de meia-vida do carbono das 
vísceras indicam que esse aminoácido também acelerou o turnover do carbono nestes órgãos. 
Os resultados indicam estímulo anabólico da glutamina sobre os tecidos avaliados. 
Palavras-chave: carbono-13, glutamina, suínos, turnover. 

ABSTRACT. Effect of glutamine on carbon (δδδδ13C) turnover in the muscles and 

viscera of weaned piglets. The study was carried out to verify the influence of glutamine 
on carbon turnover in the muscles and viscera of piglets. Nine sows were bred and received 
diets predominantly composed by grains of C4 photosynthetic cycle plants during gestation 
and lactation. The piglets were weaned at 21 days of age, and 48 animals were distributed at 
random in two treatments: T1 = C3 diet, without glutamine supplementation; and T2 = C3 

diet, supplemented with 1% glutamine. On days 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 20, 29 and 46 post-
weaning, two piglets per treatment were slaughtered. Samples of the Psoas major and Masseter 
muscles, liver and pancreas were collected and analyzed for δ‰13C composition, and 
carbon turnover was measured as a function of time. It was verified that glutamine 
accelerated the carbon turnover in both studied muscles, as observed for the half-life values 
of these tissues (T = 51.4 and 21.7 days for Masseter, and 31.5 and 20.3 days for Psoas major, 
in the treatments without and with glutamine supplementation, respectively. The half-life 
values of the carbon for the liver and pancreas, with and without glutamine treatments, 
indicate that this amino acid also accelerated the turnover of the carbon in these organs. The 
results indicated anabolic stimulus by glutamine on the evaluated tissues. 
Key words: carbon-13, glutamine, pigs, turnover. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O rápido desenvolvimento do trato 
gastrintestinal, após o desmame dos leitões, é 
essencial para redução dos problemas enfrentados 
nesta fase e, consequentemente, para que possam 

expressar seu alto potencial genético para ganho de 
peso. Desse modo, o fornecimento de nutrientes 
que favoreçam o desenvolvimento dos órgãos 
digestivos torna-se importante aliado na busca de 
melhores resultados zootécnicos. 

Ao desmame, o sistema digestório de leitões 
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encontra-se imaturo e necessita passar por 
modificações, como o aumento na produção de 
secreções pancreáticas e nos órgãos auxiliares da 
digestão, até que esteja preparado para a digestão de 
ingredientes de origem vegetal (Makkink et al., 
1994). Além disso, os rápidos avanços na capacidade 
dos suínos em aumentar a deposição de tecido 
muscular, decorrentes do melhoramento genético, 
geram a necessidade da busca constante de 
nutrientes e/ou aditivos que favoreçam a expressão 
de seu real potencial genético. 

Diante da crescente proibição da utilização dos 
antibióticos promotores de crescimento na produção 
animal, a busca por alternativas é uma preocupação 
dos pesquisadores. Neste contexto, o aminoácido 
glutamina tem despertado interesse, pois além dos 
benefícios conhecidos sobre a manutenção da 
integridade intestinal, vem demonstrando resultados 
satisfatórios sobre o desempenho de suínos jovens 
(Kitt et al., 2001; Lackeyram et al., 2001). 

O principal tecido corporal produtor de 
glutamina é o músculo esquelético, que é capaz de 
combinar amônia e glutamato para sua síntese. O 
fígado, órgão envolvido no controle da homeostase 
no organismo, é responsável por ajustar os níveis 
plasmáticos de glutamina aos valores fisiológicos, 
por possuir alta atividade das enzimas glutamina 
sintetase e glutaminase. Em condições normais, o 
fígado é um tecido mais consumidor do que 
produtor desse aminoácido. A produção de 
glutamina por este órgão ajuda a suprir as exigências 
corporais em situações de privação de alimento, ou 
quando a ingestão de proteína é insuficiente 
(Holecek et al., 2003). 

Em condições fisiológicas normais, o organismo 
animal é capaz de produzir toda a glutamina de que 
necessita, porém, quando é fisiologicamente 
desafiado por fatores como estresse ou doenças, sua 
demanda por glutamina pode alterar-se 
drasticamente. O uso de glutamina aumenta em 
resposta ao estresse corporal e os seus níveis 
plasmáticos caem drasticamente (Piva et al., 2001). 

Considerando os múltiplos efeitos que exerce 
sobre o organismo, existem indícios de que a 
glutamina esteja envolvida na regulação da síntese e 
degradação proteica e possua efeito anabólico sobre a 
musculatura estriada e outros tecidos corporais em 
humanos e animais (Déchelotte et al., 1991). 
Correlação positiva entre a concentração intracelular 
de glutamina no músculo Extensor digitorum de 
frangos e a síntese de proteína muscular, além da 
redução de 30% na taxa de degradação protéica, 
foram observadas por Wu e Thompson (1990). 

Nas pesquisas em nutrição animal, muitos 

avanços tecnológicos vêm sendo alcançados ao longo 
dos anos. Neste contexto, insere-se a técnica dos 
isótopos estáveis, indicada em situações em que 
fontes dietéticas isotopicamente distintas estão 
disponíveis para os animais. 

As plantas dos ciclos fotossintéticos C3 e C4 
possuem assinaturas isotópicas distintas (13C/12C), 
pelo fracionamento que ocorre durante a assimilação 
do carbono (Ducatti, 2004). Uma vez que a 
composição isotópica dos tecidos e fluidos de 
animais depende principalmente da sua alimentação 
(Kennedy e Krouse, 1990), dietas com assinaturas 
isotópicas distintas podem ser usadas para medir 
taxas de turnover em todo o corpo do animal. Após a 
troca da dieta, a mudança na composição isotópica 
do tecido depende da velocidade com que os 
constituintes são incorporados pelo organismo 
(Tieszen et al., 1983), que, por sua vez, varia em 
função da atividade metabólica de cada tecido 
corporal em particular (Hobson e Clark, 1992). 

O presente trabalho objetivou avaliar a influência 
da glutamina sobre o turnover do carbono (δ13C) no 
músculo esquelético, fígado e pâncreas de leitões 
desmamados. 

Material e Material e Material e Material e métodosmétodosmétodosmétodos    

Nove matrizes da raça Large White foram cobertas e, 
a partir da cobertura até o desmame, receberam dietas 
compostas predominantemente por plantas do ciclo 
fotossintético C4. As rações de gestação e lactação 
apresentaram sinal isotópico de δ13C de -17,12‰ e de  
-19,26‰, respectivamente. Este procedimento foi 
adotado para que, ao nascerem, os leitões possuíssem, 
em seus tecidos corporais, sinal isotópico semelhante ao 
das dietas das porcas. 

Os leitões lactentes não receberam ração. O 
desmame ocorreu aos 21 dias de idade e 48 animais 
foram alojados em galpões de creche construídos em 
alvenaria, onde foram confinados em gaiolas 
metálicas elevadas (1,0 x 1,75 m) com piso ripado 
plástico, equipadas com comedouro, bebedouro tipo 
chupeta e campânula de aquecimento. 

A partir do desmame, os animais passaram a 
receber ração composta predominantemente por 
plantas do ciclo fotossintético C3, possuindo sinal 
isotópico de 13C distinto das dietas fornecidas às 
matrizes. O programa de alimentação foi dividido 
em duas fases, sendo a primeira de 0 a 14 dias pós-
desmame (ração pré-inicial) e a segunda dos 15 aos 
46 dias pós-desmame (ração inicial). Os sinais 
isotópicos (δ‰13C) das rações pré-inicial e inicial 
foram de -24,87‰ e -25,37‰, respectivamente. 
Todas as rações utilizadas foram formuladas para 
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apresentarem níveis nutricionais semelhantes aos 
recomendados pelo NRC (1998) e são apresentadas 
na Tabela 1. 

Tabela 1. Composição percentual, isotópica e nutricional das 
dietas experimentais (controle). 
Table 1. Percent, isotopic and nutritional composition of experimental rations 

(control). 

 Fase 
Phase  

 Gestação 
Gestation 

Lactação 
Lactation 

Pré-
Inicial 
Pre-starter 

Inicial 
Starter 

 Composição Percentual 
Percentual Composition 

Ingrediente 
Ingredient 

% % % % 

Milho 
Corn 

64,0 54,0 --- --- 

Farelo de soja 
Soybean meal 

12,0 21,0 18,6 23,5 

Farelo de trigo 
Wheat bran 

20,0 9,0 --- --- 

Farinha de trigo1 

Wheat flour 
--- --- 41,4 60,5 

Concentrado/Núcleo 
Concentrate/nucleus 

4,0 16,0 40,0 16,0 

TOTAL 
Total 

100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Composição Isotópica2 

Isotopic Composition 
 ‰ ‰ ‰ ‰ 

δ‰13C estimado 
δ‰13C estimated 

-17,12 -18,81 -25,01 -26,05 

δ‰13C analisado 
δ‰13C analyzed 

-17,12 -19,26 -24,87 -25,37 

 
Composição Nutricional Calculada3  

Calculated Nutritional Composition 
EM, kcal kg-1 
ME 

2981 3200 3404 3293 

PB, % 
Crude Protein 

14,6 19,0 20,3 21,7 

Lisina total, % 
Total lysine 

0,64 0,95 1,40 1,17 

Metionina total, % 
Total methionine 

0,23 0,30 0,37 0,35 

Treonina total, % 
Total threonine 

0,53 0,71 0,78 0,74 

Triptofano total, % 
TotaltTryptophan 

0,16 0,22 0,24 0,26 

Cálcio, % 
Calcium 

1,21 1,11 0,89 0,90 

Fósforo disp., % 
Available phosphorus 

0,40 0,42 0,46 0,44 

Lactose, % 
Lactose 

--- --- 8,00 5,00 

1Nas rações pré-inicial e inicial, no tratamento com glutamina, este aminoácido foi 
adicionado (1%) em substituição à farinha de trigo, sem alterações significativas nos 
valores nutricionais e isotópicos; 2Estimada com base nos valores isotópicos das 
matérias-primas utilizadas: milho (-12,45‰), farelo de soja (-26,56‰), farelo de trigo 
(-27,66‰), farinha de trigo (-26,43‰), suplemento vitamínico/mineral gestação  
(-10,89‰), núcleo lactação (-25,14‰), núcleo pré-inicial (-22,83‰), núcleo inicial  
(-23,85‰); 3Valores nutricionais calculados com base na composição das matérias-
primas propostas por Rostagno et al. (2000) e composição de núcleos e concentrados 
fornecidos pela empresa Maxi Nutrição Animal. 
1In the pre-initial and initial rations of the treatment with glutamine, this amino acid was added (1%) in replacement of 
wheat flour, without significant changes in the isotopic and nutritional values); 2Estimated based on the isotopic 
composition of the utilized raw materials: corn (-12.45‰), soy bran (-26.56‰), wheat bran (-27.66‰), wheat flour 
(-26.43‰.), vitamin supplement / gestation mineral (-10.89‰), lactation nucleus (-25.14‰), pre-initial nucleus (-
22.83‰), initial nucleus (-23.85‰); 3Nutritional values calculated based on the composition of the raw materials 
proposed by ROSTAGNO et al. (2000) and in the composition of nucleus and concentrate supplied by the company 
Maxi Nutrição Animal. 

Os leitões foram distribuídos, aleatoriamente, em 
dois tratamentos (24 animais/tratamento): 

T1 = dieta predominantemente C3, sem 
suplementação de glutamina (controle); 

T2 = dieta controle, suplementada com 1% de 

glutamina. 
Aos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 20, 29 e 46 dias após 

o desmame, foram tomados, aleatoriamente, dois 
leitões por tratamento que, após insensibilização, 
foram abatidos por sangria por meio de incisão da 
veia jugular. Entende-se como dia zero, o dia do 
desmame, que tem por objetivo expressar a 
composição isotópica do alimento consumido 
anteriormente (neste caso, a ração fornecida às 
matrizes e o leite consumido pelos leitões). 

Imediatamente após o abate, o abdome dos 
animais foi aberto e as vísceras retiradas. Com o 
auxílio de pinças e bisturi, foram colhidas amostras 
(aproximadamente 2,0 x 2,0 x 1,0 cm) dos músculos 
Psoas major (composto em sua maioria por fibras 
musculares de contração rápida e metabolismo 
glicolítico) e do músculo Masseter (composto 
predominantemente por fibras musculares de 
contração lenta e metabolismo oxidativo). Foram 
coletadas amostras do fígado (lobo lateral esquerdo) 
e pâncreas. Todas as amostras foram acondicionadas 
em sacos plásticos, identificadas e imediatamente 
congeladas (-18oC) até a sua preparação para as 
análises isotópicas. 

As amostras foram descongeladas e secas em 
estufa de ventilação forçada a 56oC, por um período 
de 36h. Como a fração lipídica pode ocasionar 
fracionamento isotópico de até 5‰ nos valores de 
carbono-13 (Piasentier et al., 2003), as amostras 
foram desengorduradas com éter etílico P.A., à 
temperatura de 65ºC, por 5h. Todas as amostras 
foram moídas em moinho criogênico a -190oC. 
Neste moinho, cada amostra foi colocada em um 
tubo diferente e cada material foi moído por 3 min., 
em alta freqüência (15 impactos/segundo), para 
obtenção de material homogêneo, com aspecto 
microscópico. 

Para a realização das análises isotópicas, as amostras 
foram acondicionadas em cápsulas de estanho. As 
cápsulas foram então introduzidas, por meio de um 
amostrador automático, no analisador elemental (EA 
1108-CHN-Fisions Instuments, Rodano, Itália), no 
qual, em presença de oxigênio (O2) e óxido de cobre 
(CuO), foram queimadas quantitativamente para CO2. 

O gás formado foi separado em coluna cromatográfica 
gasosa e analisado no espectrômetro de massa de razões 
isotópicas (Delta S-Finnigan Mat, Bremen, Alemanha) 
do Centro de Isótopos Estáveis Ambientais, do 
Instituto de Biociências da Unesp, Campus de 
Botucatu. Os resultados foram expressos em δ‰13C, 
em relação ao padrão internacional Peedee Belemnite 
(PDB), com erro de análise da ordem de 0,2‰, e 
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calculado pela Equação 1: 
 

δ‰13C(amostra, padrão) = [(Ramostra/Rpadrão) – 1] x 103        (1) 
 
em que: 

δ‰13C = enriquecimento da razão 13C/12C 
da amostra em relação ao padrão; 

R = razão isotópica (13C/12C) da amostra e 
do padrão.  

Para avaliar a velocidade de substituição do 
carbono nos tecidos dos leitões após 
determinado intervalo de tempo, foi empregada 
a função exponencial do tempo expressa pela 
Equação 2:  

 
δ‰13C(t) = δ‰13C(f) + [δ‰13C(i) –  
                       – δ‰13C(f)]e-kt                                       (2) 
 

em que: 
δ‰13C(t) = enriquecimento isotópico do tecido 

em qualquer tempo (t); 
δ‰13C(f) = enriquecimento isotópico do tecido 

no patamar de equilíbrio, ou condição final; 
δ‰13C(i) = enriquecimento isotópico do tecido, 

na condição inicial; 
k = constante de troca (turnover) em unidades 

de tempo-1; 
t = tempo (em dias) desde a substituição da 

ração (Ducatti et al., 2002). 
A meia-vida do carbono para os tecidos de ambos 

os tratamentos (controle e glutamina), na condição 
de 50% de cada dieta em t = T, foi calculada pela 
Equação 3: 

 
T = ln 2/k                                                           (3) 
 

em que: 
T = meia-vida, unidade: tempo (dias); 
ln = logaritmo neperiano; 
k = constante de turnover, unidade: dia-1, 

fornecendo uma idéia de “velocidade” no processo 
de troca dos isótopos estáveis nos tecidos (Ducatti  
et al., 2002). 

Os dados obtidos para a análise isotópica foram 
analisados pelo método de equações exponenciais de 
primeira ordem do software Origin® 6.0 
Professional (Microcal Software Origin, 1999), para 
a comparação entre os tratamentos. 

Resultados e Resultados e Resultados e Resultados e discussãodiscussãodiscussãodiscussão    

Os valores isotópicos de δ‰13C dos músculos 
(Masseter e Psoas major) dos leitões alimentados com 

dietas contendo ou não glutamina indicam o 
processo de substituição do carbono nestes tecidos 
(Figuras 1 e 2). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

Glutamina (Glutamine)
δδδδ‰13C = - 25,25 + 7,84 e -0,03199t

T = 21,7 dias (days)
R2 = 0,99

Controle (Control)
δδδδ‰13C = - 29,9 + 12,45 e -0,01348t

T = 51,4 dias (days)
R2 = 0,99

Masseter

δδ δδ 
‰

13
C

Tempo (dias)
Time (days)

■ Controle (Control) 
δ‰13C = -29,9 + 12,45 e-0,01348t 

T = 51,4 dias (days) 

R2 = 0,99 

 �Glutamina (Glutamine) 
δ‰13C = -25,25 + 7,84 e-0,03199t 

T = 21,7 dias (days) 

R2 = 0,99 

Tempo (dias) 
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Figura 1. Modelo exponencial do turnover do carbono e valores de 
meia-vida (T), em dias, do músculo Masseter de leitões 
desmamados, alimentados com ou sem glutamina na ração. 
Figure 1. Exponencial model of the carbon turnover and half-life values (T) in days of the 

Masseter muscle of weaned piglets, fed with or without glutamine on diet.. 
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Figura 2. Modelo exponencial do turnover do carbono e valores de 
meia-vida (T), em dias, do músculo Psoas major de leitões 
desmamados, alimentados com ou sem glutamina na ração. 
Figure 2. Exponential model of carbon turnover and half-life values (T) in days of the Psoas 

major muscle of weaned piglets, fed  with or without glutamine in diet. 

Observa-se que, no dia zero, os valores 
isotópicos de ambos os músculos, para os dois 
tratamentos, aproximam-se dos valores de δ‰13C 
das rações consumidas pelas matrizes, especialmente 
da ração de gestação (-17,12‰). Estes resultados 
estão de acordo com DeNiro e Epstein (1978), 
segundo os quais o animal é aquilo que consome 
±1‰ para os isótopos do carbono, visto que, desde 
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a concepção até o desmame, os leitões receberam os 
nutrientes provenientes das dietas consumidas por 
suas mães, bem como das reservas corporais que, 
normalmente, são mobilizadas pelas matrizes em 
lactação. 

Observando-se os gráficos, verifica-se que, com 
o passar do tempo, o δ‰13C dos músculos foi 
deslocando-se em direção ao sinal isotópico das 
rações recebidas pelos leitões após o desmame, 
porém o período experimental de 46 dias não foi 
suficiente para que o δ‰13C tecidual atingisse o 
patamar de equilíbrio isotópico. 

Apesar do número de dias de coleta ter sido 
insuficiente para que os tecidos musculares 
atingissem o patamar de equilíbrio isotópico, 
verifica-se que, para o tratamento com a 
suplementação de glutamina, esses patamares 
(δ‰13C(f)) foram calculados adequadamente pelo 
programa de análise utilizado. Isso pode ser afirmado 
considerando-se que as assíntotas (δ‰13C(f)) são os 
valores de δ‰13C muscular a serem atingidos em 
um tempo infinito de alimentação com a mesma 
dieta, os quais devem aproximar-se dos valores 
isotópicos desta dieta, com pouco ou nenhum 
fracionamento isotópico (±1‰). Considerando que 
o δ‰13C médio das rações fornecidas aos leitões 
durante o período experimental foi de -25,19‰, 
verifica-se que os valores das assíntotas, calculados 
para ambos os músculos dos animais do tratamento 
com 1% de glutamina (-25,25‰ e -25,08‰ para 
Masseter e Psoas major, respectivamente), encontram-
se dentro do esperado. 

Levando-se em conta o mesmo pressuposto, 
verifica-se que para animais do grupo-controle não 
foi possível, com o número de coletas realizadas, 
calcular adequadamente os valores dos patamares de 
equilíbrio isotópico (-29,9‰ e -27,69‰, para 
Masseter e Psoas major, respectivamente) e, 
consequentemente, de meia-vida. Estes resultados 
evidenciam a aceleração do turnover do carbono 
muscular em função da suplementação de 
glutamina, em ambos os músculos estudados. 

Quantificando aminoácidos livres e dipeptídeos 
nos três tipos musculares de suínos, Longissimus dorsi 
(metabolismo glicolítico), Masseter (metabolismo 
oxidativo) e Trapezius (metabolismo intermediário), 
Cornet e Bousset (1999) verificaram que o conteúdo 
de muitos aminoácidos está estritamente relacionado 
ao tipo de fibras metabólicas. Estes autores relataram 
que todos os músculos possuem alto teor de 
glutamina, porém os músculos oxidativos contêm 
quase o dobro da quantidade de glutamina livre que 
os glicolíticos, mas afirmaram que a razão para isto 
não é conhecida. 

Nas Figuras 3 e 4, encontram-se plotados os 
valores isotópicos de δ‰13C do fígado e pâncreas, 
respectivamente, dos leitões alimentados com dietas 
contendo ou não glutamina, cuja análise reflete o 
turnover do carbono nestes tecidos. 
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Figura 3. Modelo exponencial do turnover do carbono e valores de 
meia-vida (T), em dias, do fígado de leitões desmamados, 
alimentados com ou sem glutamina na ração. 
Figure 3. Exponential model of carbon turnover and half-life values (T) in days of the liver of 

weaned piglets, fed with or without glutamine in ration. 
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Figura 4. Modelo exponencial do turnover do carbono e valores de 
meia-vida (T), em dias, do pâncreas de leitões desmamados, 
alimentados com ou sem glutamina na ração. 
Figure 4. Exponential model of carbon turnover and half-life values (T) in days of the pancreas 

of weaned piglets, fed with or without glutamine in ration. 

Observa-se, pelos valores das constantes de 
turnover obtidas (k), que houve aumento na 
velocidade de substituição do carbono, em função da 
suplementação de glutamina, em ambos os órgãos 
avaliados, refletindo-se em menores valores de meia-
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vida do carbono nos tecidos dos animais 
suplementados com esse aminoácido na ração. 

Relação positiva entre a taxa de síntese de 
proteína muscular e a concentração de glutamina 
intramuscular foi observada em ratos. Foram obtidos 
efeitos substanciais na síntese proteica quando a 
glutamina muscular variou de 7 a 35 µmol g-1 de 
proteína (Maclennan et al., 1987). Ratos 
suplementados via parenteral com solução de alanil-
glutamina, tiveram aumento na síntese de proteína 
no fígado e músculo esquelético, proteção na 
morfologia da mucosa intestinal e melhora na 
sobrevivência de animais contaminados por 
Escherichia coli (Naka et al., 1996). 

A quantidade de água dentro da célula pode 
alterar o seu metabolismo, especialmente a síntese e 
turnover de proteínas, uma vez que a hidratação das 
células estimula a síntese de proteína e glicogênio, 
além de inibir a degradação dos mesmos 
(Häussinger et al., 1991). 

A glutamina é absorvida pelas células por um 
sistema sódio-dependente, que gera gradiente de 
concentração deste aminoácido entre o meio intra e 
extracelular, criando um gradiente osmótico e, 
consequentemente, um fluxo de água para dentro 
das células, com rápido aumento no volume das 
mesmas (Häussinger et al., 2001). 

A dilatação de hepatócitos por hidratação resulta 
na ativação de proteínas quinases ativadas por 
mitógenos (MAPK) (Noé et al., 1996). As MAPK são 
proteínas sinalizadoras intracelulares, ativadas por 
vários fatores de crescimento ou hormônios 
mitogênicos, que possuem funções biológicas 
relacionadas principalmente com a proliferação, 
diferenciação e crescimento celular (Forti, 2001). 

O fato de as variações na hidratação das células 
induzidas pela glutamina ativarem o sistema MAPK 
pode explicar, em parte, as propriedades anabólicas 
da glutamina no fígado, músculo esquelético e 
outros tecidos corporais, como verificado no 
presente estudo. 

Em estudo realizado com leitões desmamados 
precocemente, a suplementação de 0,8% de 
glutamina em dietas à base de milho e farelo de soja 
foi eficaz para aumentar o ganho de peso corporal, 
do intestino delgado e o crescimento de outros 
órgãos viscerais (Lackeyram et al., 2001). O peso do 
pâncreas pode representar mudanças na capacidade 
digestiva do animal, pela alta correlação entre o seu 
peso e a atividade das enzimas pancreáticas (Corless 
e Sell, 1999). 

Uma vez que o trato gastrintestinal dos leitões 
encontra-se imaturo ao desmame e que seu 
desenvolvimento é primordial para que os animais 

possam expressar seu elevado potencial genético, um 
possível efeito anabólico da glutamina sobre órgãos 
do sistema digestório poderia acarretar aumento na 
funcionalidade destes e, consequentemente, 
melhorias nos processos de digestão e absorção de 
nutrientes no período. 

Muitas pesquisas vêm demonstrando que a 
suplementação de glutamina na dieta pode melhorar 
o desempenho zootécnico de leitões após o 
desmame (Wu et al., 1996; Liu e Jian, 1999; Kitt et al., 
2001; Lackeyram et al., 2001). 

A melhoria no desempenho dos animais que 
recebem glutamina na ração pode, portanto, ser 
explicada, em parte, pelos efeitos anabólicos deste 
aminoácido, relativos ao aumento na síntese e 
redução na degradação protéica. Além de sua ação 
trófica direta sobre a própria musculatura estriada, a 
glutamina pode auxiliar no desenvolvimento de 
órgãos importantes para o processo de digestão de 
alimentos, como fígado e pâncreas, melhorando o 
aproveitamento dos nutrientes fornecidos aos 
animais. Esses benefícios podem estar, ainda, aliados 
à ação benéfica da glutamina sobre a estrutura do 
intestino delgado, além de melhora da resposta 
imune dos animais aos novos desafios microbianos 
enfrentados nesse período. 

ConclusConclusConclusConclusãoãoãoão    

A glutamina apresenta efeito positivo na 
aceleração do turnover do carbono muscular, hepático 
e pancreático, indicando estímulo anabólico sobre 
estes tecidos. 

ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    

CORLESS, A.B.; SELL, J.L. The effects of delayed acess 
to feed and water on the physical and functional 
development of the digestive system of young turkeys. 
Poult. Sci., Champaign, v. 78, n. 8, p. 1158-1169, 1999. 
CORNET, M.; BOUSSET, J. Free amino acids and 
dipeptides in porcine muscles: differences between ‘red’ 
and ‘white’ muscles. Meat Sci., Barking, v. 51, n. 3, p. 215-
219, 1999. 
DÉCHELOTTE, P. et al. Absortion and metabolic effects 
of enterally administered glutamine in humans. Am. J. 

Physiol., Baltimore, v. 260, n. 5, p. G677-G682, 1991. 
DeNIRO, M.J.; EPSTEIN, S. Influence of diet on the 
distribution of carbon isotopes in animals. Geochim. 
Cosmochim. Acta, London, v. 42, n. 5, p. 495-506, 1978. 
DUCATTI, C. Isótopos estáveis ambientais. Botucatu: 
Universidade Estadual Paulista, 2004. Apostila. 
DUCATTI, C. et al. Modelo teórico e experimental da 
reciclagem do carbono-13 em tecidos de mamíferos e aves. 
Sci. Agric., Piracicaba, v. 59. n. 1, p. 29-33, 2002. 
FORTI, F.L. Clonagem do receptor de ACTH de células 



Efeito da Glutamina em leitões 297 

Acta Sci. Anim. Sci. Maringá, v. 30, n. 3, p. 291-297, 2008 

adrenocorticais Y-1 de camundongo e expressão em fibroblastos 
3T3 e células AR-1 para elucidação das vias de transdução de 

sinal. 2001. Tese (Doutorado)-Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2001. 
HÄUSSINGER, D. et al. Cell volume is a major 
determinant of proteolysis control in liver. Febs Lett., 
Amsterdam, v. 283, n. 1, p. 70-72, 1991. 
HÄUSSINGER, D. et al. Glutamine and cell signaling in 
liver. J. Nutr., Philadelphia, v. 131, n. 99, p. 2509S-2514S, 
2001. 
HOBSON, K.A.; CLARK, R.G. Assessing avian diets 
using stable isotopes I: turnover of 13C in tissues. Condor, 
Los Angeles, v. 94, p. 181-188, 1992. 
HOLECEK, M. et al. Acute effects of decreased glutamine 
supply on protein and amino acid metabolism in hepatic 
tissue: a study using isolates perfused rat liver. Metabolism, 
v. 52, n. 8, p. 1062-1067, 2003. 
KENNEDY, B.V.; KROUSE, H.R. Isotope fractionation 
by plants and animals: implications for nutrition research. 
Can. J. Physiol. Pharm., Ottawa, v. 68, n. 7, p. 960-972, 
1990.  
KITT, S.J. et al. Effects of diet and crystalline glutamine 
supplementation of growth performance and small 
intestine morphology of weanling pigs. J. Anim. Sci., 
Champaign, v. 79, supl. 1, p. 322 (Abstract), 2001. 
LACKEYRAM, D. et al. Effects of dietary supplementation 
of crystalline L-glutamine on the gastrointestinal tract and 
whole body growth in early-weaned piglets fed corn and 
soybean meal-based diets. J. Anim. Sci., Champaign, v. 79, 
supl. 1, p. 322 (Abstract), 2001. 
LIU, T.; JIAN, P. Effects of glutamine and glutamate on 
the performance of early-weaned piglets. J. Huazhong 
Agric. Univer., v. 18, n. 5, p. 457-460, 1999. 
MACLENNAN, P.A. et al. A positive relationship 
between protein synthetic rate and intracellular glutamine 
concentration in perfused rat skeletal muscle. Febs Lett., 
Amsterdam, v. 215, n. 1, p. 187-191, 1987. 
MAKKINK, C.A. et al. Effect of dietary protein source on 
feed intake, growth, pancreatic enzyme activities and  
 

jejunal morphology in newly-weaned piglets. Br. J. Nutr., 
Cambridge, v. 72, n. 3, p. 353-368, 1994. 
MICROCAL SOFTWARE ORIGIN® 6.0 Professional. Origin 

Data Analysis and Technical Graphics. Northampton: Microcal 
Software, 1999. 
NAKA, S. et al. Alanyl-glutamine-supplemented total 
parenteral nutrition improves survival and protein 
metabolism in rat protracted bacterial peritonitis model.  
J. Parenter. Enteral Nutr., v. 20, n. 6, p. 417-423, 1996. 
NRC-National Research Council. Nutrient requirement of 
swine. 10. ed. Washington, D.C.: National Academy of 
Sciences, 1998. 
NOÉ, B. et al. Regulation of taurocholate excretion by a 
hypoosmolarity-activated signal transduction pathway in 
rat liver. Gastroenterology, Philadelphia, v. 110, n. 3, p. 858-
865, 1996. 
PIASENTIER, E. et al. Stable isotope ratio analysis for 
authentication of lamb meat. Meat Sci., Barking, v. 64,  
n. 33, p. 239-247, 2003. 
PIVA, A. et al. Glutamine in gut metabolism. In: Gut 

environment of pigs. Nottingham: Nottingham University 
Press, 2001. p. 43-62.   
ROSTAGNO, H.S. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: 
composição de alimentos e exigências nutricionais. Viçosa: 
UFV, 2000. 
TIESZEN, L.L. et al. Fractionation and turnover of stable 
carbon isotopes in animal tissues: implications for δ13C 
analysis of diet. Oecologia, v. 57, p. 32-37, 1983. 
WU, G.Y.; THOMPSON, J.R. The effect of glutamine 
on protein turnover in chick skeletal muscle in vitro. 
Biochem. J., La Jolla, v. 265, n. 2, p. 593-598, 1990. 
WU, G. et al. Dietary glutamine supplementation prevents 
jejunal atrophy in weaned pigs. J. Nutr., Londres, v. 126,  
p. 2578-84, 1996. 

 
 

Received on July 24, 2007. 

Accepted on August 22, 2008.

 


