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Resumo 

A clonagem animal ganhou grande importância na Medicina Veterinária, não só por 

agregar um grande envolvimento tecnológico à veterinária, mas também pelo 

positivo impacto financeiro no Agronegócio. Entretanto, ainda que aprimoradas as 

técnicas de clonagem, muitos clones bovinos não resistem ao primeiro mês de vida. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativamente e quantitativamente os 

leucócitos de bezerros oriundos da técnica de transferência nuclear (TN) e a 

influência da dexametasona, utilizada como indutor do parto, nestas células, afim de 

avaliar o papel destes fatores nas primeiras horas de vida do clone. Foram 

realizadas coletas de sangue (3 a 5 ml) por punção da veia jugular, de 15 bezerros 

clonados em uma empresa do interior do estado de São Paulo. Não houve seleção 

prévia de animais quanto ao sexo ou raça. Todos os clones nascidos durante o 

período estabelecido para o experimento foram submetidos às coletas, que 

ocorreram imediatamente após o parto (0 horas – (T0)), 24 (T1) e 48 horas (T2) após 

o parto. Outras três coletas foram realizadas com intervalos de 7 dias (T3, T4 e T5). 

A confecção do esfregaço sanguíneo foi realizada pela técnica da cunha ou 

deslizamento, seguida da coloração das lâminas pela utilização de panótico rápido, 

estabelecida por Romanowsky. As amostras foram avaliadas por análise 

microscópica dos elementos celulares. Para a contagem total foi utilizada a técnica 

de contagem manual em câmara de Neubauer, tendo solução de Turk como 

diluente. A contagem diferencial foi feita com 100 células no corpo da lâmina corada. 

Os dados foram analisados pelo PROC MIXED (SAS, versão 9.2, 2010), para 

comparação das médias foi utilizado o teste de Tukey e foram consideradas 

diferenças estatísticas quando P<0,05. Dos animais avaliados, 2 morreram antes de 

completar 24 horas, enquanto outros 2, após completarem 48 horas. Dos 15 clones 

avaliados, a dexametasona foi utilizada como indutor do parto em 10 deles, dos 

quais, 9 nasceram de cesariana e 1 de parto normal. Dos demais 5 clones não 

induzidos com dexametasona, 3 nasceram de cesariana e 2 de parto normal. No 

momento do nascimento (coleta 0h) o grupo não induzido apresentou maiores 

valores de precursores mielóides (6,74±1,03) que o grupo induzido (1,60±0,32) 

(P=0,009), no entanto, 24horas após o nascimento, essa diferença não foi aparente 

(não induzido; 2,74±1,18; induzido 1,76±0,41) (P=0,838). Os precursores mieloides 

são encontrados na circulação periférica, em casos de inflamações ou injúrias. O 



fato de o grupo induzido ter apresentado menor número desses precursores, pode 

ser um indicativo da ação da dexametasona como indutor da maturação fetal, 

demonstrando o potencial deste fármaco para contribuir positivamente com a saúde 

do clone nas primeiras horas de vida.  

 

Introdução 

Ainda que largamente empregada no setor de agronegócios, a técnica de clonagem 

animal ainda possui baixa eficiência (FIGUEIREDO;FREITAS;GONÇALVES,2008), 

especialmente em virtude do grande número de problemas que ocorrem durante o 

desenvolvimento embrionário e fetal dos clones e que culmina em uma elevada taxa 

de mortalidade pós-natal. 

Segundo KOMNINOU (2008) a principal causa das mortes de clones logo após o 

nascimento tem sido atribuída a distúrbios placentários, ao nascimento de animais 

com peso acima do normal, a alta incidência de hidropsia e ao retardamento das 

fases de abertura e dilatação das vias fetais durante o parto. 

Ainda durante a primeira semana de vida, um grande número de bezerros morre 

devido a distúrbios de adaptação neonatal de diversas ordens, sendo este um fato 

intrigante e talvez um dos principais desafios relacionados a produção comercial de 

animais clonados (KOMNINOU, 2008). 

Acredita-se que a funcionalidade do Sistema Imune destes bezerros possa estar 

associada a estes distúrbios de adaptação neonatal, o que torna necessário uma 

extensa avaliação da capacidade das células deste sistema. 

Em casos de enfermidades que comprometam a vida da matriz, tais como a 

ocorrência de gestações gemelares e tamanho anormal de bezerro, a indução do 

parto bovino pode ser feita. A administração de corticóides de curta ação, de 

prostaglandinas, ou a associação de corticóides de curta ação e prostaglandina ou 

ainda a associação de corticóide de longa ação à prostaglandinas, são algumas das 

possibilidades para a realização da indução. (VIEIRA,2011) 

 

 

 

 

 



Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativamente e quantitativamente os 

leucócitos presentes no sangue periférico dos clones em suas primeiras horas de 

vida, e verificar se os valores encontrados nos bezerros clonados são semelhantes 

aos valores de referência para a espécie. Além disto, observar se a utilização de 

corticoide de curta ação (dexametasona) para a indução do parto de bezerros 

oriundos da técnica de transferência nuclear (TN), influencia na quantidade de 

precursores mielóides visualizados na circulação periférica, no momento do parto e 

após 24 horas. 

 
Metodologia 

Para a execução do trabalho foi realizada coleta de sangue (3 a 5 ml) de 15 

bezerros clonados, nascidos de cesariana ou não. Não houve seleção prévia de 

sexo nem raça e todos os clones nascidos durante o período estabelecido para o 

experimento foram submetidos às coletas, que ocorreram imediatamente após o 

parto (0 horas – (T0)), 24 (T1) e 48 horas (T2) após o parto. Outras três coletas 

foram realizadas com intervalos de 7 dias (T3, T4 e T5). 

As amostras foram coletadas em tubos contendo ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA) por meio de punção da veia jugular externa. A confecção do esfregaço 

sanguíneo foi realizada pela técnica da cunha ou deslizamento, seguida da 

coloração das lâminas pela utilização de panótico rápido, estabelecida por 

Romanowsky. As amostras foram avaliadas por análise microscópica dos elementos 

celulares. Para a contagem total foi utilizada a técnica de contagem manual em 

câmara de Neubauer, tendo solução de Turk como diluente. A contagem diferencial 

foi feita com 100 células no corpo da lâmina corada. 

Dos 15 clones avaliados, a dexametasona foi utilizada como indutor do parto em 10 

deles. 

Os dados foram analisados pelo PROC MIXED (SAS, versão 9.2, 2010), para 

comparação das médias foi utilizado o teste de Tukey e foram consideradas 

diferenças estatísticas quando P<0,05. 

 

 

 



Desenvolvimento 

Dos 15 clones avaliados, a dexametasona foi utilizada como indutor do parto em 10 

deles, dos quais, 9 nasceram de cesariana e 1 de parto normal. Dos demais 5 

clones não induzidos com dexametasona, 3 nasceram de cesariana e 2 de parto 

normal 

As mães dos animais que foram induzidos, receberam aplicação de 22mg de 

Dexametosona, por via intramuscular, 36 horas antes do parto. Dos clones nascidos 

por indução, 2 morreram antes de completar 24 horas, enquanto outros 2, após 

completarem 48 horas. 

 

Tabela 1. Leucócitos totais em cada coleta  

    Leucócitos totais/mm³ 

Animal Indução 0 horas VG 24 horas VG 48 horas  VG 4ªcoleta VG 5ªcoleta VG 6ªcoleta VG 

1 não 23750 30 20950 28 12150 22 8550 25 17300 29 23000 29 

2 sim 14700 35  Óbito     Óbito     Óbito     Óbito     Óbito   

3 sim 15000 34 7900 32 7500 27 6150 30 12800 36 6100 35 

4 não 16550 34 14200 36 10800 36 13750 36 7300 34 12000 36 

5 sim 11050 31 16650 28 5650 26 14900 27 7600 35 10350 37 

6 sim 6300 38 16600 36 4950 38 15400 34 8050 36 10700 38 

7 não 28550 38 17800 36 11100 31   Óbito     Óbito     Óbito   

8 sim 13700 50 15300 38 6750 36 13400 36 11450 38 8650 38 

9 sim 5950 39   Óbito     Óbito     Óbito     Óbito     Óbito   

10 sim 27000 34 13900 33 6450 30 13100 33 10200 34 10100 34 

11 sim 15050 45 5150 39 5650 35   Óbito     Óbito     Óbito   

12 não 7800 32 4800 29 4650 31 2900 23 4400 24 5850 27 

13 sim 3650 29 4100 25 3350 22 6300 20 4500 26 3750 24 

14 não 3750 21 4450 26 3100 20 5050 17 5100 20 5250 25 

15 sim 8700 29 10650 24 4800 20 3700 20 3300 24 4400 24 

  
            

  

Observações: 

Animal: 2 - óbito em 4 horas pós parto. Parada cardiorespiratória\necropsia: persistência de ducto arterioso 

Animal: 7 – óbito. Causa desconhecida 

Animal: 9 - vaca com hidropsia antecipou o parto 12 dias. Bezerro prematuro e persistência de ducto arterioso. Óbito. 

Animal: 11 - óbito. insuficiência renal e hepática 

Animal: 12 - parto normal 

Animal: 14 - parto normal 

Animal :15 - parto normal 

 

 



 

Resultados 

Os bezerros clonados apresentaram, de maneira geral, uma leucocitose nas 

primeiras horas de vida quando comparados com as descrições da literatura para 

bezerros nascidos de forma natural, segundo descrito por Brisville et al, que 

apresentaram valor de referência ao nascimento de 4 a 12 mil leucócitos/mm³. A 

avaliação da relação entre o uso da dexametasona e a presença dos precursores 

mielóides, demonstrou que no momento do nascimento (coleta 0h), o grupo não 

induzido apresentou maiores valores de precursores (6,74±1,03) do que o grupo 

induzido (1,60±0,32) (P=0,009), no entanto, 24horas após o nascimento, essa 

diferença não foi significativa (não induzido; 2,74±1,18; induzido 1,76±0,41) 

(P=0,838). Os precursores mielóides são encontrados na circulação periférica, em 

casos de inflamações ou injúrias. O fato de o grupo induzido ter apresentado menor 

número desses precursores, pode ser indicativo da ação da dexametasona como 

indutor da maturação fetal. 

Para verificar com precisão a relação da dexametasona com a quantidade de 

precursores mielóides, foram avaliados apenas 6 animais que apresentaram as 

mesmas condições ao nascimento: o parto cesárea. Destes, 3 clones foram 

induzidos e outros 3 não receberam a indução. 

 

 

Tabela 2. Interferência da dexametasona na quantidade de precursores 

mieloides na circulação periférica de 6 clones nascidos por cesária, dos quais 

apenas 3 receberam indução. 

 
Tempo 

 Grupo 0h 24h Valor de P 
Não induzido 6.74±1.03 2.74±1.18 0.036 
Induzido 1.60±0.32 1.76±0.41 0.998 
Valor de P 0.009 0.838 

 
     

 

 

 



Tabela 3. Relação de leucócitos totais, nos animais induzidos e não induzidos. 

 

 

Tabela 4. Relação de Precursores mielóides, nos animais induzidos e não 

induzidos, utilizando todos os 15 animais. 

  

 

 

Considerações Finais 

Nessas condições experimentais e utilizando esse número de animais, a utilização 

da dexametasona, como indutor do parto, influenciou na quantidade de precursores 

mieloides na circulação periférica, demonstrando o potencial deste fármaco para 

contribuir positivamente com a saúde do clone nas primeiras horas de vida. Quanto 

a leucocitose nas primeiras horas de vida, acreditamos que ela seja consequência 

da adaptação do bezerro a vida extra-uterina. 
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