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RESUMO 

 

Foram realizados dois experimentos com o objetivo de avaliar o desempenho, a hematologia e 

a bioquímica sérica, os problemas locomotores, o desenvolvimento ósseo e cartilaginoso e a 

metabolizabilidade de nutrientes de frangos de corte suplementados com glicosaminoglicanos 

na ração. O primeiro experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, 

em esquema fatorial 3 x 3 (três níveis de sulfato de condroitina: 0; 0,05; 0,10%; e três níveis 

de sulfato de glucosamina: 0; 0,15 e 0,30%), cada tratamento com seis repetições de 30 aves. 

Foram avaliadas as variáveis de desempenho, gait score, valgus e varus, hematologia e 

bioquímica sérica, rendimento de carcaça, degeneração femoral, discondroplasia tibial, 

macroscopia da tíbia e da cartilagem articular, densitometria e resistência óssea, perfil de 

minerais ósseo, número de condrócitos, proteoglicanos e colágeno tipo II na cartilagem 

articular da tíbia, e expressão gênica da metaloproteinase MMP-9 e seu inibidor na cartilagem 

articular do fêmur. A suplementação com sulfato de glucosamina aumentou o ganho de peso 

aos 35 e 42 dias de idade (p = 0,0470 e p = 0,0385, respectivamente). Os sulfatos de 

condroitina e de glucosamina reduziram a frequência de gait score (p = 0,0067 e p = 0,0001, 

respectivamente) e de valgus e varus (p = 0,0138 e p = 0,0002, respectivamente). O sulfato de 

glucosamina reduziu a frequência de degeneração femoral nos fêmures direito (p = 0,0139) e 

esquerdo (p < 0,0001) e aumentou linearmente (p = 0,0284) a área da cartilagem em 

proliferação. Observou-se interação (p < 0,05) dos sulfatos para leucócitos, linfócitos, 

triacilgliceróis, lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e cálcio total aos 21 dias; 

lipoproteína de alta densidade (HDL) e cálcio iônico aos 21 e 42 dias; e para fósforo, cloretos 

e sódio aos 42 dias. O sulfato de condroitina aumentou linearmente (p = 0,0099) a albumina, e 

de forma quadrática (p = 0,0140) as proteínas séricas totais aos 21 dias, e linearmente (p = 

0,0012) o cálcio no sangue aos 42 dias. O sulfato de glucosamina reduziu linearmente (p = 

0,0237) os cloretos aos 21 dias e demonstrou um efeito quadrático (p = 0,0450) para albumina 

aos 42 dias. Houve interação (p < 0,05) dos sulfatos para comprimento da tíbia aos 21 dias, 

largura da epífise proximal aos 21 e 42 dias e epífise distal aos 42 dias, espessura transversal e 

medial da cartilagem articular da epífise proximal aos 21 dias e da epífise distal aos 42 dias. 

Aos 42 dias, observou-se efeito quadrático do sulfato de glucosamina sobre o comprimento da 

tíbia (p = 0,0320) e linear crescente sobre o peso da cartilagem articular distal (p = 0,0322). 

Verificou-se maior porcentagem de cálcio (p = 0,0009) e fósforo  (p = 0,0007) na tíbia aos 21 

dias com a inclusão de sulfato de glucosamina, bem como interação (p < 0,0001) dos sulfatos 

para cálcio aos 42 dias. Houve interação (p < 0,05) dos sulfatos para número de condrócitos, 

colágeno tipo II e proteoglicanos aos 21 e 42 dias, e para a expressão gênica da MMP-9 e seu 

inibidor aos 42 dias. O segundo experimento foi realizado em delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 (dois níveis de sulfato de condroitina: 0 e 0,10%; e 

dois níveis de sulfato de glucosamina: 0 e 0,30%), com oito repetições de 10 aves. Foram 

avaliados o desempenho, a metabolização dos nutrientes da ração e a histomorfometria 

intestinal. Aos 21 dias de idade, os frangos suplementados com sulfato de glucosamina 

apresentaram maior ganho de peso (p = 0,0229). Houve interação (p < 0,05) dos sulfatos para 

os coeficientes de metabolização de nitrogênio, de matéria mineral e de cálcio, e para a altura 

de vilo do jejuno. Conclui-se, que a suplementação com sulfato de glucosamina na ração 

aumentou o ganho de peso e estimulou a histomorfometria intestinal, e em conjunto com o 

sulfato de condroitina melhoraram a condição de locomoção e o desenvolvimento ósseo e 

cartilaginoso. Os sulfatos isoladamente promoveram maior metabolização de minerais. 

 

Palavras-chave: avicultura, nutracêuticos, problemas locomotores, sulfato de condroitina, 

sulfato de glucosamina. 
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ABSTRACT 

 

Two experiments were carried out to evaluate performance, hematology and serum 

biochemistry, locomotor problems, bone and cartilage development, and nutrient 

metabolizability of broilers supplemented with glycosaminoglycans on ration. The first 

experiment was conducted in completely randomized design, in a 3 x 3 factorial scheme 

(three levels of chondroitin sulfate: 0, 0.05, 0.10%, and three levels of glucosamine sulfate: 0, 

0.15 and 0.30%), each treatment with six replicates of 30 birds. It was evaluated variables of 

performance, gait score, valgus and varus, hematology and serum biochemistry, carcass yield, 

femoral degeneration, tibial dyschondroplasia, macroscopy of tibia and articular cartilage, 

bone densitometry and strength, bone mineral profile, chondrocyte number, proteoglycans and 

type II collagen detection tibia articular cartilage, and gene expression of MMP-9 

metalloproteinase and its inhibitor in femur articular cartilage. Glucosamine sulfate 

supplementation increased weight gain at 35 and 42 days old (p = 0.0470 and p = 0.0385, 

respectively). Chondroitin and glucosamine sulfates reduced the frequency of gait score (p = 

0.0067 and p = 0.0001, respectively), and valgus and varus (p = 0.0138 and p = 0.0002, 

respectively). Glucosamine sulfate reduced frequency of femoral degeneration in the right (p 

= 0.0139) and left (p < 0.0001) femurs and linearly increased (p = 0.0284) the proliferating 

cartilage area. Interaction (p < 0.05) was observed of sulfates for leukocytes, lymphocytes, 

triacylglycerols, very low density lipoprotein (VLDL) and total calcium at 21 days; high 

density lipoprotein (HDL) and ionic calcium at 21 and 42 days; and for phosphorus, chlorides 

and sodium at 42 days. Chondroitin sulfate increased linearly (p = 0.0099) albumin and 

quadratic (p = 0.0140) total serum proteins at 21 days, and linearly (p = 0.0012) calcium 

blood at 42 days. Glucosamine sulfate linearly reduced (p = 0.0237) the chlorides at 21 days 

and demonstrated a quadratic effect (p = 0.0450) for albumin at 42 days. There was 

interaction (p < 0.05) of sulfates for tibial length at 21 days, proximal epiphysis width at 21 

and 42 days, and epiphysis distal at 42 days, transverse and medial thickness of articular 

cartilage of proximal epiphysis at 21 days, and distal epiphysis at 42 days. At 42 days, there 

was a quadratic effect of glucosamine sulfate levels on tibial length (p = 0.0320) and 

increasing linear on distal articular cartilage weight (p = 0.0322). There was a higher 

percentage of calcium (p = 0.0009) and phosphorus (p = 0.0007) on tibia at 21 days with 

inclusion of glucosamine sulfate, as well as interaction (p < 0.0001) of sulfates for calcium at 

42 days. There was interaction (p < 0.05) of sulfates for chondrocytes number, collagen type 

II and proteoglycans at 21 and 42 days, and for MMP-9 genes expression and its inhibitor at 

42 days. The second experiment was performed in completely randomized design, was used 

in a 2 x 2 factorial scheme (two levels of chondroitin sulfate: 0 and 0.10%, and two levels of 

glucosamine sulfate: 0 and 0.30%), with eight replicates of 10 birds. Performance, feed 

nutrient metabolization and intestinal histomorphometry were evaluated. At 21 days old, 

broilers supplemented with glucosamine sulfate presented greater weight gain (p = 0.0229). 

There was interaction (p < 0.05) of sulfates for the metabolic coefficients of nitrogen, mineral 

matter and calcium, and for jejunum villi height. It was concluded that supplementation with 

glucosamine sulfate in broiler ration increased weight gain and stimulated intestinal 

histomorphometry and together with the chondroitin sulfate improved the locomotion 

condition and the bony and cartilaginous development. Sulfates alone promoted greater 

metabolism of minerals. 

 

Key words: chondroitin sulfate, glucosamine sulfate, locomotive problems, nutraceuticals, 

poultry. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com os avanços tecnológicos em nutrição e melhoramento genético que 

implicaram no incremento da velocidade de crescimento corporal e de deposição de carne dos 

frangos de corte, originaram-se alguns distúrbios metabólicos que acarretam prejuízos no 

sistema de produção. Constituem parte desses distúrbios a síndrome ascítica, a síndrome de 

morte súbita e as enfermidades de locomoção. 

As enfermidades de locomoção, denominadas comumente como deformidades ou 

problemas de locomoção, podem ocorrer devido a alterações na placa de crescimento ósseo e 

cartilaginoso, nos casos de raquitismo, discondroplasia tibial, condrodistrofia e degeneração 

femoral; alterações congênitas nos casos de espondilolistese e defeitos angulares valgus e 

varus; ou resultado de doenças infecciosas como nos casos de osteomielites e artrites.  

As aves acometidas por esses problemas apresentam dificuldade de locomoção, 

sentem dores e desconforto físico, com restrições de comportamento, tendo sua taxa de 

crescimento reduzida. Dessa forma, a produção avícola se depara com um grande problema, 

no qual as deformidades de locomoção são responsáveis por baixo desempenho e aumento da 

condenação de carcaça, o que em conjunto resulta em redução da eficiência da produção 

comercial.  

Estima-se que as ocorrências de problemas de locomoção em frangos de corte 

podem causar perdas econômicas que variam entre 10 a 40% do lucro bruto, acarretando 

prejuízos, principalmente, por condenações e desclassificações na linha de abate
1
. Gocsik et 

al.
2 

estimaram o aumento de 1,19% do custo de produção de frangos de corte em sistema 

convencional, decorrentes de deformidades de locomoção. 

Esses problemas afetam não somente o desempenho e a eficiência econômica, 

mas também o bem-estar. Aves com problemas locomotores são privadas totalmente, ou 

parcialmente, das liberdades comportamental, sanitária, ambiental, psicológica e fisiológica, 

descritas nas regras do bem-estar animal. Assim sendo, sentem dores e desconforto físico, não 

conseguem expressar padrões de comportamento normais e por apresentarem dificuldade de 

locomoção reduzem o deslocamento em direção ao comedouro e bebedouro, e, 

consequentemente, passam fome e sede.  

Os glicosaminoglicanos polissulfatados tem sido utilizados como nutracêuticos, 

na prevenção e/ou no tratamento de patologias da estrutura óssea e articular, por serem 

compostos dietéticos que desempenham papel importante no equilíbrio dos processos 



2 
 

anabólicos e catabólicos, capazes de aumentar a proliferação dos condrócitos e a biossíntese e 

redução da perda dos constituintes da matriz
3
. 

Dentre os glicosaminoglicanos utilizados como nutracêuticos, destacam-se os 

sulfatos de condroitina e de glucosamina. O sulfato de condroitina tem propriedade 

condroestimulante, aumentando a síntese de condrócitos e de compostos da matriz 

extracelular
4-6

, e efeitos catabólicos na supressão de mediadores inflamatórios e inibição da 

degeneração
7-13

. A glucosamina estimula a síntese dos componentes da cartilagem
14-16 

e do 

líquido sinovial
17

. Além disso, pode inibir o processo degenerativo e catabólico, com suas 

propriedades anti-inflamatórias
11,18-21 

e antioxidantes
22,23

. A associação desses compostos tem 

efeitos condroprotetores e condroestimulantes sinergético claramente evidenciados
24-32

. 

Apesar das enfermidades de locomoção merecerem atenção de inúmeros 

pesquisadores, são extremamente escassos trabalhos na literatura para prevenir essas 

disfunções com o uso de glicosaminoglicanos para frangos de corte, sendo comuns para 

outras espécies, como cavalos
33,34

, coelhos
7,10,24,29

 e cães
4-6,35-38

. 

Tendo em vista que as enfermidades locomotoras são emergentes na produção de 

frangos de corte e que reduzem o desempenho e o bem-estar, objetivou-se avaliar o 

desempenho, a hematologia e a bioquímica sérica, os problemas locomotores, o 

desenvolvimento ósseo e cartilaginoso e a metabolizabilidade de nutrientes de frangos de 

corte suplementados com glicosaminoglicanos na ração. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Morfofisiologia da Cartilagem Articular e Epifisária 

O tecido cartilaginoso é um tipo especializado de tecido conjuntivo, aneural, 

avascular, alinfático e de resistência rígida. Conforme as diversas necessidades funcionais do 

organismo, as cartilagens se diferenciam pela constituição da matriz em três tipos: hialina, 

elástica e fibrosa
39-41

.  

A cartilagem hialina forma a maior parte da cartilagem nos animais e constitui o 

tipo mais envolvido nas patologias veterinárias. Forma o primeiro esqueleto do embrião, por 

meio da ossificação endocondral. No animal adulto, é encontrada nas extremidades ventrais 

das costelas, dentro dos anéis da traqueia, na laringe e nas superfícies articulares dos ossos 

longos
39,40

. Os ossos longos das aves em crescimento contêm dois tipos de cartilagem hialina, 

incluindo a cartilagem articular e a placa de crescimento ou disco epifisário
42

. 

A cartilagem articular reveste as superfícies articulares dos ossos, protegendo-os 

contra atritos e lesões. Além disso, absorve, distribui e transmite as forças compressivas 

incidentes sobre ela
40

, persistirá por toda a vida e não contribui para a formação do tecido 

ósseo
41

. Já a cartilagem epifisária, também chamada de placa (disco) de crescimento, é 

responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos longos e está localizada entre a epífise e 

a diáfise
40,41,43,44

.   

A cartilagem hialina é constituída por condrócitos dispersos em uma matriz 

extracelular abundante, de aspecto homogêneo e translúcido, formada por matriz orgânica e 

fluido intersticial
39,43

.  Trabalhos demonstraram que a alimentação/nutrição influencia a 

espessura, a composição da cartilagem articular
46-48 

e da placa de crescimento
47-50

 em frangos 

de corte. 

Apesar da sua concentração relativamente baixa, os condrócitos são responsáveis 

pela secreção dos constituintes da matriz extracelular, que conferem à cartilagem as suas 

propriedades mecânicas únicas e permitem-lhe o desempenho da sua função
40,41

.  Os 

condrócitos são originados de células condroblásticas e localizados dentro de lacunas da 

matriz extracelular. Na cartilagem hialina madura, os condrócitos variam de tamanho. 

Aqueles que se situam próximos à superfície da cartilagem são pequenos e suas lacunas são 

elípticas, com eixos longitudinais paralelos à superfície. Profundamente na cartilagem, as 

células são maiores e mais poliédricas. As lacunas apresentam números distintos de 

condrócitos que, quando multicelulares, são denominadas de grupos isógenos
39

. A cartilagem 
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hialina ainda apresenta condroclastos, células multinucleadas, que são células semelhantes aos 

osteoclastos nos ossos e são capazes de reabsorção da matriz cartilaginosa
51

. 

Os condrócitos sofrem a ação reguladora de mediadores pró-catabólicos 

(citocinas) e pró-anabólicos (fatores de crescimento) que, por meio de liberação parácrina 

e/ou autócrina, podem promover junto ao condrócito a ativação de mecanismos para a 

degradação tecidual, mediada por enzimas e seus inibidores, e para regeneração da cartilagem, 

via multiplicação celular e síntese dos elementos da matriz, que garantem adequada 

homeostase tecidual às necessidades biomecânicas
52

. Young et al.
53

 demonstraram que nos 

condrócitos, a compressão cíclica moderada pode promover a síntese de componentes da 

matriz. Em contraste, os condrócitos submetidos a grandes cargas estáticas reduzem o 

anabolismo e aumentam a degradação da matriz e o estresse oxidativo. Rodrigues et al.
54

 

forneceram evidências de que a cartilagem articular dos frangos de corte submetida à menor 

força compressiva apresentam maior proporção de glicosaminoglicanos e pequenos 

proteoglicanos, o que pode estar relacionado às propriedades biomecânicas das articulações. 

A matriz extracelular da cartilagem hialina é formada, em 40% do seu peso, por 

fibrilas de colágeno associadas ao ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteínas
40,41

, que 

proporcionam a sustentação da estrutura tecidual, determinando a hidratação e, 

consequentemente, o volume do tecido, criando espaços para o transporte de moléculas, a 

organização dinâmica e a resistência às forças de compressão
41

. Quanto ao fluido intersticial, 

a água é o seu principal constituinte, correspondendo de 60 a 80% do peso total, sendo que a 

maior parte desta está ligada aos glicosaminoglicanos, o que dá consistência de gel rígido à 

matriz
45

.  

O colágeno é a macromolécula mais abundante da matriz da cartilagem hialina, 

sendo predominante o colágeno do tipo II
39-41

, cujas moléculas se associam para formar 

fibrilas juntamente com outros tipos de colágeno. As fibrilas de colágeno do tipo II são 

originalmente secretadas na matriz na forma de tropocolágeno pelos condrócitos. As fibrilas 

de colágeno conferem força, elasticidade e resistência, sobretudo às forças de tensão, que se 

exercem paralelamente à superfície cartilagínea
40

.  

Estudo de Eyre et al.
55

 identificou que ocorrem mudanças com a idade na 

composição do tipo de colágeno na cartilagem articular de frangos. Diferentemente dos 

mamíferos, a quantidade de colágeno do tipo I nas aves, aumenta com a idade. O colágeno do 

tipo II é gradualmente substituído pelo tipo I, tornando-se o principal colágeno na maturidade 

(20 semanas de idade). Em todas as idades, o colágeno do tipo I foi essencialmente o único 
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colágeno na zona mais superficial da cartilagem articular que com o aumento da profundidade 

se misturou ao tipo II, que foi predominantemente maior na cartilagem articular profunda. 

Os proteoglicanos consistem em macromoléculas com uma parte central proteica, 

na qual se ligam numerosas moléculas não ramificadas e relativamente curtas de 

glicosaminoglicanos sulfatados
40,41,56

. Os proteoglicanos podem estabelecer ligações não 

covalentes com uma única molécula de ácido hialurônico para formar agregados moleculares, 

para manter a rigidez da matriz cartilaginosa. Esses agregados de proteoglicanos ligam-se às 

fibrilas colágenas, formando a estrutura macromolecular da matriz (Figura 1). Um dos 

agregados moleculares mais comuns da cartilagem hialina é o agrecano, proteoglicano 

formado pela associação de proteína com o sulfato de condroitina e sulfato de queratano
41

.  

 

FIGURA 1 – Representação esquemática da organização molecular da matriz da cartilagem 

hialina. Os proteoglicanos realizam ligações não covalentes com uma molécula 

de ácido hialurônico, formando um agregado. As cadeias dos 

glicosaminoglicanos do agregado proteoglicano estabelecem ligações 

eletrostáticas com as fibrilas colágenas, formando a estrutura macromolecular 

da matriz. 
Fonte: Adaptado de Junqueira e Carneiro

41
. 

 

Como o colágeno é flexível, a consistência firme da cartilagem deve-se, 

principalmente, às ligações eletrostáticas entre os glicosaminoglicanos sulfatados, ao colágeno 

e à grande quantidade de água de solvatação das moléculas de glicosaminoglicanos que 

confere turbidez à matriz. O alto conteúdo de água de solvatação das moléculas de 
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glicosaminoglicanos atua como um sistema de absorção de choques mecânicos, ou mola 

biomecânica, de grande atividade funcional, principalmente nas cartilagens articulares
41

.  

Além dos proteoglicanos atuarem para manter a hidratação da cartilagem e 

proporcionarem resiliência e resistência compressiva à cartilagem, também apresentam 

grande afinidade com uma variedade de ligantes, incluindo fatores de crescimento, moléculas 

de adesão, componentes da matriz, enzimas e inibidores de enzima
57

. A especificidade de 

ligação de tais macromoléculas depende da interação com o esqueleto proteico, porém, na 

grande maioria, as interações são dependentes das cadeias laterais de glicosaminoglicanos
56

. 

Dentre as glicoproteínas da matriz cartilaginosa, destacam-se a condronectina, a 

ancorina CII e a fribronectina, macromoléculas estruturais com sítios de ligação para 

condrócitos, colágeno e glicosaminoglicanos
39

. 

Graf et al.
58

 verificaram diferenças na estrutura da cartilagem articular de frangos 

quando comparada a de mamíferos. Além da presença de vasos sanguíneos, observaram, com 

base na morfologia, composição e disposição dos condrócitos e das fibras de colágenos, que a 

cartilagem articular dos frangos não apresenta as quatro diferentes zonas estratificadas 

frequentemente descritas na cartilagem dos mamíferos.  

Nakano et al.
59

, ao avaliarem a composição da matriz extracelular da cartilagem 

articular e da placa de crescimento proximal da tíbia de frangos de corte, encontraram que a 

composição foi diferente entre os dois tipos de cartilagem. A cartilagem articular apresentou 

maiores valores de colágeno e de sulfato de queratano e menores valores de sulfato de 

condroitina, de ácido urônico, de ácido hialurônico e de ácido siálico do que a placa de 

crescimento. O sulfato de condroitina foi o glicosaminoglicano predominante nos 

proteoglicanos, representando uma média de 96% em ambas as cartilagens. Enquanto o 

sulfato de dermatano apresentou baixa concentração.   

Quanto ao crescimento da cartilagem este é particularmente importante no 

embrião, no qual existem modelos de cartilagem para todos os tecidos que finalmente irão se 

transformar em osso no animal. O crescimento também continua no animal adulto, embora em 

ritmo mais lento
40

. O crescimento da cartilagem deve-se a dois processos: o crescimento 

intersticial, por divisão mitótica dos condrócitos preexistentes; e o crescimento aposicional, 

que se faz a partir das células do pericôndrio
39-41

. Nos dois casos os novos condrócitos 

formados logo produzem fibrilas colágenas, proteoglicanos e glicoproteínas, de modo que o 

crescimento real é maior do que o produzido pelo aumento do número de células. À medida 

que a matriz se torna mais rígida, o crescimento intersticial deixa de ser viável e a cartilagem 

passa a crescer somente por aposição
41

. 
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2.2. Morfofisiologia Óssea 

O tecido ósseo pode ser definido como tecido conjuntivo especializado, dinâmico, 

vascular, constituído por matriz orgânica mineralizada
39,60 

e por população heterogênea de 

células, em diversos estágios de diferenciação celular que, por meio de uma sequência 

coordenada de eventos, regula a mobilização e a deposição mineral durante a vida do animal. 

Esses dois processos podem levar ao ganho ou redução na massa óssea, e, possivelmente, ao 

tamanho do esqueleto
61

.  

O osso também é responsável pela proteção mecânica de tecidos, órgãos e 

sustentação da musculatura, já que seu crescimento e desenvolvimento estão intrinsecamente 

associados ao crescimento corporal
60,61

. Segundo Pizauro Junior et al.
61

, o aumento da taxa de 

crescimento de componentes do corpo sem que aconteça o aumento compensatório do tecido 

ósseo pode levar ao desenvolvimento de doenças esqueléticas em frangos de corte. 

A formação e remodelação do tecido ósseo ocorrem por meio da atividade 

sincronizada de células osteogênicas ou osteoprogenitoras, de osteoblastos, de osteócitos, e de 

osteoclastos
39,40,60-62

.  

As células osteoprogenitoras são células não especializadas, derivadas do 

mesênquima, que podem se dividir mitoticamente, originando outras células, dentre elas, os 

fibroblastos, os condroblastos, os osteoblastos, os adipócitos e os mioblastos
63

. Nos 

mamíferos e nas aves, a ossificação dos ossos longos ocorre pela diferenciação de células 

osteoprogenitoras em condrócitos ou osteoblastos
61

. 

Os osteoblastos são células responsáveis pela síntese e secreção dos constituintes 

da matriz orgânica do tecido ósseo
60,62,64

. Dispõem-se ao longo das superfícies ósseas, lado a 

lado, em arranjo que se assemelha a um epitélio simples
60,61,65

 (Figura 2). Participam do 

processo de mineralização óssea por meio da secreção de vesículas ricas em fosfatase 

alcalina, que atuam na clivagem do pirofosfato, e removem sua influência estabilizadora. 

Simultaneamente aumentam a concentração local de fosfato por meio da sua atuação sobre a 

hexose monofosfato, produto derivado da quebra do glicogênio, promovendo a 

mineralização
43

. Possuem participação indireta no processo de reabsorção óssea por secretar 

citocinas, que estimulam os osteoclastos
66

. Essas células podem sofrer apoptose, 

diferenciarem-se em osteócitos ou tornarem-se células de revestimento ósseo
65

.  

Os osteócitos são os osteoblastos maduros encontrados no interior da matriz óssea 

(Figura 2), são as células mais abundantes do osso
39,40,60-62,67

. São responsáveis pela 

manutenção da matriz óssea, pois possuem a capacidade de sintetizar e reabsorver a matriz 

óssea de acordo com as necessidades fisiológicas do animal, mas em extensão limitada
61

. 
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Recentemente, o interesse pelo papel fisiológico dos osteócitos tem aumentado devido, 

principalmente, à suposição de que estão envolvidos na regulação estrutural e biomecânica da 

massa do tecido ósseo
68

. 

Os osteoclastos são células polinucleadas móveis, gigantes e ramificadas, 

formados pela fusão de monócitos da superfície óssea, oriundos da medula óssea
39,40,60,61,68

. 

Quando ativos, os osteoclastos se encontram na parte periférica da superfície óssea, em 

depressões da matriz chamadas de lacunas de Howship
39,60,61

 (Figura 2). Responsáveis pela 

reabsorção óssea, essas células liberam ácidos e enzimas colagenases e hidrolases que atuam 

digerindo a matriz orgânica e dissolvendo os sais de cálcio
60

. No animal adulto, são 

responsáveis pela remodelação e, se necessário, mantêm as exigências de cálcio necessário 

para a homeostase
63,66

. 

 

FIGURA 2 – Componentes do tecido ósseo. Trabécula óssea formada por matriz óssea 

acidófila, no interior da qual estão osteócitos situados em cavidades da matriz, 

chamadas lacunas. A superfície das trabéculas é recoberta por osteoblastos 

cúbicos ou achatados e por um osteoclasto no qual se observam dois ou três 

núcleos. (Microscopia óptica. Hematoxilina-Eosina. Médio aumento). 
Fonte: Adaptado de Junqueira e Carneiro

60
.  

 

Prisb et al.
69

 constataram que o metabolismo ósseo em frangos de corte foi mais 

elevado aos sete dias de idade, com aumento da atividade dos osteoblastos, que foram 

reduzidos aos 14 dias de idade, com diminuição da mineralização óssea. A atividade dos 

osteoclastos foi elevada dos sete aos 42 dias de idade, contribuindo para a reabsorção óssea.  

A matriz extracelular óssea constitui-se aproximadamente de 22% de compostos 

orgânicos, 69% de minerais e 9% de água
61

. Segundo Eastell e Lambert
70

, cerca de 70 a 80% 

da massa óssea é determinada geneticamente, enquanto que os 20 a 30% resultantes são 

atribuídos a fatores externos, dos quais a nutrição é um fator importante. Diversos estudos 
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evidenciaram que a alimentação/nutrição influencia a composição e características ósseas em 

frangos de corte
46-50,71-80

. 

A matriz orgânica é responsável pela elasticidade do osso e exerce papel essencial 

na homeostase, sendo formada por fibras colágenas, cerca de 95%, e os outros 5% 

correspondem aos proteoglicanos e às proteínas não colagenosas
40,60,61

. Se toda a matriz 

orgânica óssea fosse removida, os minerais inorgânicos manteriam a forma visível do osso, 

contudo, o osso perderia sua resistência tênsil e ficaria quebradiço. Por outro lado, se os 

minerais fossem removidos, a matriz orgânica ficaria muito flexível e perderia sua dureza
40

. 

O colágeno é o principal constituinte da matriz orgânica do osso, é sintetizado 

pelos osteoblastos, e em menor extensão, pelos osteócitos
40

. Contribui para a força tensional 

do osso, fornecendo suporte e orientação para a matriz mineral. Por representar a maior parte 

orgânica do osso, o colágeno também afeta sua propriedade mecânica
81

. De acordo com 

Myllyharju e Kivirikko
82

, foram identificados 20 tipos diferentes de colágenos que possuem 

diferentes especificidades entre os diversos tecidos animais. Na cartilagem, há o predomínio 

do colágeno fibrilar tipo II, enquanto que o osso é composto predominantemente de colágeno 

fibrilar tipo I, podendo os dois serem encontrados em tecidos sujeitos ao estresse de 

compressão e tensão
39,40,83

.  

Os proteoglicanos são macromoléculas caracterizadas por apresentarem em sua 

estrutura proteica principal, ligações covalentes com moléculas de glicosaminoglicanos. Os 

glicosaminoglicanos são polímeros de dissacarídeos sulfurados que possuem carga negativa 

responsável pela interação iônica com a água, são importantes na estrutura, formação e função 

do tecido
83,84

. 

Dentre as proteínas totais, as proteínas não colagenosas ou glicoproteínas têm 

múltiplas funções nas células do osso, na estabilização da matriz e na mineralização
39,60

. 

Dentre essas proteínas, é possível destacar algumas plasmáticas que foram sequestradas da 

matriz mineral e outras proteínas específicas do osso, sendo que as principais são a 

osteocalcina e a osteonectina
85

. 

As mudanças na concentração das proteínas não colagenosas podem contribuir 

para a fragilidade do osso por interferirem na completa mineralização e/ou na arquitetura 

normal do osso. Moraes et al.
86

 descreveram que os frangos com alta incidência de problemas 

de pernas apresentaram maiores teores de proteínas não colagenosas, de modo que mudanças 

nas concentrações dessas proteínas podem contribuir para a fragilidade do osso por 

interferirem na completa mineralização. Araújo et al.
87

 observaram correlação negativa entre 

as proteínas não colagenosas com a resistência à quebra dos ossos em frangos de corte. 
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Os compostos inorgânicos do osso consistem predominantemente em íons de 

cálcio e fósforo (fosfato), na forma de cristais de hidroxiapatita, e em menores quantidades 

bicarbonato, magnésio, potássio, sódio, citrato, cloreto e fluoreto
40,60

. Juntamente com o 

colágeno, as proteínas não colágenas da matriz formam um suporte para deposição de 

hidroxiapatita e essa associação é responsável pela rigidez e resistência típicas do osso
60

. 

De acordo com Müller et al.
88

, a composição dos minerais nos ossos não é fixa, 

entretanto reflete o estado de equilíbrio químico do organismo animal. Portanto, em casos de 

distúrbios severos, haverá mobilização dos minerais, o qual alterarão suas concentrações. 

Rath et al.
89

 demonstraram a existência de correlações positivas entre a resistência óssea e o 

conteúdo de cinzas, a densidade mineral, as ligações cruzadas de piridinolina e a fluorescência 

da matriz orgânica em frangos de corte. Contudo, os maiores valores foram obtidos para as 

ligações cruzadas de piridinolina e a fluorescência da matriz, sugerindo que essa variável é 

altamente influenciada pela quantidade de ligações cruzadas entre as fibras de colágeno. Esses 

resultados evidenciam que não apenas o conteúdo mineral, mas também fatores ligados à 

matriz orgânica do osso são responsáveis pela resistência óssea. 

A osteogênese ocorre inicialmente pela formação da matriz não mineralizada 

(osteóide) pelos osteoblastos, seguido pela mineralização
39

. A formação do osso ou 

ossificação é classificada como endocondral, no caso do modelo de cartilagem servir de 

precursor do tecido ósseo que será formado, ou intramembranoso, se o osso for formado sem 

a intervenção de um precursor cartilaginoso
39,40,60,90

. Em ambas, o primeiro tecido ósseo 

formado é o primário, o qual, lentamente, é substituído por tecido secundário
60

. 

A formação do tecido ósseo pela ossificação endocondral no desenvolvimento do 

embrião é baixa. Após a eclosão, o crescimento passa de 3% no primeiro dia de idade para 

20% ao dia no quinto dia, mantendo-se assim durante os primeiros 15 dias de idade
91

.  

Nas aves e nos mamíferos, os ossos longos são formados por ossificação 

intramembranosa e endocondral. O primeiro tecido ósseo a aparecer é formado por 

ossificação intramembranosa do pericôndrio que recobre a parte média da diáfise, formando 

um cilindro, o colar ósseo
43,60,90

. Enquanto se forma o colar ósseo, células cartilaginosas 

envolvidas pelo mesmo se hipertrofiam, morrem por apoptose e a matriz da cartilagem se 

mineraliza. Vasos sanguíneos, partindo do periósteo, atravessam o cilindro ósseo e penetram 

na cartilagem calcificada, levando consigo células osteoprogenitoras originárias do periósteo, 

que proliferam e diferenciam-se em osteoblastos
60,90

. Estes formam camadas contínuas nas 

superfícies cartilaginosas calcificadas e iniciam a síntese da matriz óssea que logo se 

mineraliza
60,68

. Forma-se, assim, o tecido ósseo primário sobre os resíduos da cartilagem 



11 
 

calcificada. A seguir, a diáfise é calcificada. Posteriormente, a cavidade da medula óssea é 

formada e o centro secundário de ossificação, denominado disco de crescimento, aparece nas 

epífises do tecido ósseo
90

. 

Quando o tecido ósseo formado nos centros secundários ocupa as epífises, o 

tecido cartilaginoso fica reduzido a dois locais: à cartilagem articular, que persistirá por toda a 

vida e não contribui para a formação de tecido ósseo, e à cartilagem epifisária, constituída por 

um disco cartilaginoso que não foi penetrado pelo osso em expansão e que será responsável, 

de agora em diante, pelo crescimento longitudinal do osso
60

. No interior da cartilagem 

epifisária, os condrócitos se encontram em diferentes estágios de diferenciação, dependendo, 

principalmente, da sua localização no interior do disco de crescimento, em que se distinguem 

as cinco zonas
43,60

(Figura 3): 

 

 

FIGURA 3 – Corte longitudinal de osso longo na altura do disco epifisário, o qual está 

seccionado transversalmente. Acima do disco, observa-se uma parte da epífise. 

Em seguida, as diversas zonas da cartilagem epifisária até a zona de 

ossificação, abaixo da qual se situa a diáfise. (Microscopia óptica. 

Hematoxilina-Eosina. Vista panorâmica). 
Fonte: Adaptado de Junqueira e Carneiro

60
. 

 

Zona de repouso ou reserva: contém condrócitos aparentemente dispersos e 

inativos e não há nenhuma alteração morfológica na cartilagem. 
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Zona de cartilagem seriada ou de proliferação: os condrócitos, oriundos de células 

progenitoras, dividem-se rapidamente e formam fileiras ou colunas paralelas de células 

achatadas e empilhadas no sentido longitudinal do osso. 

Zona de cartilagem hipertrófica: apresenta condrócitos volumosos, com depósitos 

citoplasmáticos de glicogênio e lipídios. A matriz fica reduzida a tabiques delgados entre as 

células hipertróficas. Os condrócitos entram em apoptose. O tempo de vida de um condrócito, 

entre o seu nascimento na zona proliferativa e morte na zona hipertrófica, é de 

aproximadamente três dias em aves de crescimento rápido. 

Zona de cartilagem calcificada: ocorre a mineralização dos delgados tabiques de 

matriz cartilaginosa e termina a apoptose dos condrócitos. É nessa região que ocorre o 

depósito de fosfato de cálcio no interior das vesículas, que posteriormente extravasa e se 

infiltra nos interstícios do septo longitudinal. 

Zona de ossificação: é a zona em que aparece tecido ósseo. Capilares sanguíneos e 

células osteoprogenitoras originadas do periósteo invadem as cavidades deixadas pelos 

condrócitos mortos. As células osteoprogenitoras se diferenciam em osteoblastos, que formam 

uma camada contínua sobre os resíduos da matriz cartilaginosa calcificada. Sobre esses 

resíduos de matriz cartilaginosa, os osteoblastos depositam a matriz óssea. 

O papel dos condrócitos no disco de crescimento é fascinante, devido 

principalmente, ao fato de que seu período de vida é sincronizado no tempo e no local onde 

sua atividade é requerida. A hipertrofia dos condrócitos é etapa essencial para invasão 

vascular e, subsequente, substituição da matriz calcificada por osso, sugerindo que a 

vascularização da região inferior do disco de crescimento representa uma etapa crucial na 

interação dos processos de condrogênese e osteogênese, principalmente, no período de 

crescimento rápido dos ossos longos ou reparo de fraturas. Ademais, mudanças nesse 

equilíbrio podem levar ao desenvolvimento de doenças esqueléticas, tais como osteoartrite e 

discondroplasia
43

. 

O fim do crescimento longitudinal do osso é variável conforme a espécie e ocorre 

quando a cartilagem se torna cada vez mais delgada e a epífise e metáfise se fundem. Rath et 

al.
81

 evidenciaram o crescimento longitudinal de tíbias de frangos de corte até 25 semanas de 

idade. 

Em estudo recente, Wen et al.
92

 revelaram que os condrócitos, além da regulação 

da condrogênese, também desempenham papel importante na formação óssea e remodelação 

óssea por um mecanismo parácrino, o que também apoia o conceito de que a condrogênese 

regula a formação óssea.  
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No período embrionário, o esqueleto das aves é pobremente mineralizado. A 

mineralização ocorre mais rapidamente nas duas primeiras semanas de idade. Isso significa 

que uma alta proporção dos minerais consumidos e disponíveis nos primeiros dias após a 

eclosão é necessária para a mineralização e crescimento ósseo
93

.  

O mecanismo no qual se inicia a formação de cálcio e fosfato inorgânico, bem 

como seu acúmulo na matriz orgânica do tecido ósseo, ainda não está bem elucidado. A 

principal causa de controvérsia é o mecanismo pelo qual a barreira termodinâmica é vencida 

para a conversão dos íons cálcio e fosfato inorgânico, presentes no sangue e fluidos 

intersticiais de tecidos em calcificação, em uma fase mineral sólida
61

. 

Na tentativa de explicar esse mecanismo, várias teorias têm sido propostas. Dentre 

todas, a mais antiga e persistente é aquela proposta por Robison
94

, em que se admite que os 

íons, fosfato e cálcio estejam presentes nos fluidos do corpo em forma metaestável, e que, nos 

líquidos da cartilagem, a fosfatase alcalina atuaria sobre a hexose monofosfato, derivada da 

quebra do glicogênio, liberando o fosfato inorgânico. O aumento localizado do fosfato 

inorgânico, acrescido à concentração normal já existente no líquido tissular, provocaria a 

mineralização dos tecidos. 

Já em outra proposta, Anderson
95

 explica que a calcificação ocorre em duas 

etapas. Na primeira, o cálcio e o fosfato são transportados para o interior da vesícula por um 

canal de cálcio através da membrana. No interior da vesícula extracelular, o cálcio liga-se aos 

lipídeos da membrana e às proteínas ligadoras de cálcio, localizadas no interior das vesículas 

da matriz. Concomitantemente, a fosfatase alcalina fornece o fosfato por meio da sua ação 

sobre seu substrato fisiológico. No interior da vesícula, o aumento do cálcio iônico em relação 

ao fosfato provoca a precipitação do fosfato de cálcio e a formação de cristais. O primeiro 

cristal que se forma no interior da vesícula não é cristalino, ele é formado como um 

intermediário e depois convertido em hidroxiapatita. Na segunda etapa, denominada etapa de 

crescimento do mineral, os cristais de hidroxiapatita rompem a membrana da vesícula e 

extravasam para o meio extracelular, provocando o crescimento dos cristais.  

Segundo Junqueira e Carneiro
60

, a calcificação começa pela deposição de sais de 

cálcio sobre as fibrilas colágenas, processo que parece ser induzido por proteoglicanos e 

glicoproteínas da matriz. A deposição dos sais de cálcio é também influenciada pela 

concentração desses minerais do citoplasma dos osteoblastos. Além disso, existe ainda a 

participação da enzima fosfatase alcalina, sintetizada pelos osteoblastos. 

O papel exato da fosfatase alcalina no processo de mineralização ainda precisa de 

elucidação, porém acredita-se que as ações catalíticas da fosfatase alcalina resultam em 
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hidrólise do pirofosfato e fornece fosfato inorgânico para promover a mineralização
96

.  Ainda 

segundo Clarke
62

, a fosfatase alcalina óssea pode aumentar as concentrações locais de fósforo, 

remover os inibidores contendo fosfato do crescimento das hidroxiapatitas ou modificar as 

fosfoproteínas para controlar sua capacidade de atuar como nucleadores. 

Oliveira et al.
97

 observaram um padrão de desenvolvimento ósseo para três 

diferentes grupos genéticos de frangos, com forte desenvolvimento inicial (três semanas), leve 

desaceleração no desenvolvimento seguido pela retomada no mesmo. O volume ósseo 

apresentou-se crescente com a idade da ave; já a resistência à quebra e a densidade óptica 

radiográfica decresceram dos 28 aos 35 dias. O teor de minerais dos ossos mostrou-se 

crescente nas três primeiras semanas, decrescendo no final do período experimental.   

 

2.3. Enfermidades do Sistema Locomotor em Frangos de Corte  

Um dos principais problemas da produção de frangos de corte é a alta incidência 

de enfermidades locomotoras, particularmente aquelas que levam à mobilidade condicionada 

ou claudicação. O desenvolvimento de muitas dessas enfermidades é relacionado com a 

seleção genética
98-102 

e a gestão para rápido crescimento
103-105

, uma vez que esses problemas 

têm maior incidência em linhagens comerciais para rápido crescimento quando comparadas às 

de crescimento lento
106,107

. 

Dessa forma, a taxa de crescimento seria o principal fator para desencadear os 

problemas locomotores em frangos de corte. Alves et al.
107

 verificaram que o alto/acelerado 

ganho de peso e crescimento do peito de frangos de corte afetaram a condição de equilíbrio e 

seu centro de gravidade foi deslocado para frente, induzindo desconforto ao caminhar e 

postura mais prostrada.  

No entanto, alguns trabalhos demonstraram que animais com crescimento elevado 

não são necessariamente acometidos por enfermidades locomotoras, que essas desordens são 

multifatoriais, relacionadas a vários fatores, como idade
104,108

, sexo
99,100,102,107,109

, 

nutrição
49,50,72,73,77,79

, densidade de alojamento
110-113

, iluminação
100,101,114,116

, temperatura 

ambiente
116,117

, qualidade de cama
99,101,109,118

, atividade locomotora
119,120

, patógenos
121-125

, 

entre outros.  

Estima-se que as deformidades ósseas causem prejuízos de bilhões de dólares por 

ano para a indústria avícola, principalmente devido às condenações de carcaça, decorrentes 

de fraturas, hematomas e lesões na  pele. Oliveira et al.
126

, ao avaliarem as principais causas 

de condenação de aves em matadouros-frigoríficos registradas no Serviço de Inspeção Federal 

a partir dos dados lançados no sistema SIGSIF entre 2006 e 2011, observaram que o índice de 



15 
 

condenações observado nesse período foi de 5,99%, sendo que as principais causas foram 

contusão/lesões traumáticas (1,57%), dermatoses (0,74%) e artrite (0,38), resultando em perda 

econômica significativa. 

Segundo Almeida Paz
1
, as enfermidades locomotoras não estão apenas 

relacionadas às perdas econômicas mensuráveis, como condenações e desclassificações de 

carcaças em abatedouros, mas, também, às perdas imensuráveis, como queda de desempenho 

por retardo no crescimento das aves com claudicações, que não conseguem chegar ao 

comedouro e bebedouro, tornando-se frágeis e mais leves e, consequentemente apresentando 

piores resultados zootécnicos. Mendonça Junior
127

 estimou que esses transtornos resultam em 

taxas de mortalidade entre 2 e 8% em frangos de corte, sendo que a incidência maior ocorre 

em machos e aves mais velhas (sete a oito semanas de idade). 

Os problemas locomotores, portanto, são de grande importância na eficiência 

produtiva de frangos de corte, por resultarem em queda no desempenho
106

 e aumento de 

mortalidade
100,128

.  Conforme Kestin et al.
98

, apesar da relação positiva entre o peso corporal e 

a presença de anormalidades de grau médio, as aves com graves anormalidades tendem a 

pesar menos, o que foi confirmado em pesquisa de Weeks et al.
129

, que verificaram que as 

aves com claudicação visitam menos os comedouros que aves sadias e escolhem a posição 

deitada para comer, o que consequentemente reduz o ganho de peso. 

Além de comprometer a eficiência zootécnica e econômica, os problemas 

locomotores afetam negativamente o bem-estar
103,106,129

. Aves com esses problemas são 

privadas totalmente, ou parcialmente, das liberdades descritas nas regras do bem-estar animal 

da Farm Animal Welfare Council (FAWC)
130

. Da liberdade sanitária, devido à presença de 

doenças e dores; da liberdade ambiental, pois as aves sentem desconforto físico; da liberdade 

comportamental por não expressarem padrões de comportamento normais; da liberdade 

psicológica pelo sofrimento; e principalmente da liberdade fisiológica, em que as aves por 

sentirem dor e possuírem dificuldade de locomoção, reduzem o deslocamento em direção ao 

comedouro e bebedouro, e consequentemente, sentem fome e sede.  

Os problemas locomotores podem, ou não, aparecerem associados, como, 

raquitismo, discondroplasia tibial, degeneração femoral, desvios de coluna e articulações. Em 

conjunto, a degeneração femoral, a discondroplasia tibial e os desvios de angulação são as 

principais enfermidades associadas às claudicações em frangos de corte
1
. 
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2.3.1. Discondroplasia tibial 

A discondroplasia tibial foi descrita pela primeira vez em frangos de corte por 

Leach Jr e Neshein
131

, como uma anormalidade da cartilagem nas metáfises proximais do 

tibiotarso e do tarsometatarso, caracterizada pelo acúmulo de condrócitos imaturos. 

Os estímulos mecânicos, associados ao genótipo e vários fatores, podem 

interromper os eventos envolvidos no processo de diferenciação dos condrócitos e 

desencadear a formação da lesão. A interrupção na cascata de diferenciação dos condrócitos 

resulta na formação de uma camada de condrócitos pré-hipertróficos e de uma matriz óssea 

que não é calcificada e resistente à invasão vascular
43,83,131-133

. Como os condrócitos 

continuam a proliferar-se normalmente, ocorre acúmulo de condrócitos pré-hipertróficos e a 

lesão aumenta em tamanho. Nessas condições, o fornecimento de nutrientes e de oxigênio aos 

condrócitos localizados no interior da lesão é inadequado, o que resulta em maior morte 

celular por apoptose dos condrócitos antes de sofrerem hipertrofia (Figura 4)
133

.  

 

 

 

FIGURA 4 – Etapas do desenvolvimento de discondroplasia tibial. A: inicialmente, o 

estímulo mecânico interrompe a cascata de diferenciação dos condrócitos 

pré-hipertróficos em hipertróficos. B: os condrócitos continuam a proliferar-

se normalmente levando a um acúmulo de condrócitos pré-hipertróficos. C: a 

lesão aumenta em tamanho e o fornecimento de nutrientes e de oxigênio aos 

condrócitos localizados no interior da lesão é inadequado, levando ao 

aparecimento de uma lesão severa. CA: cartilagem articular. P: área 

proliferativa. PH: área pré-hipertrófica. H: condrócitos hipertróficos. xx: 

condrócitos com expressão gênica alterada que fornece uma barreira à 

vascularização. : condrócitos da lesão apoptótica. 
Fonte: Adaptado de Praul et al.

133
. 

 

A lesão é caracterizada pelo acúmulo de cartilagem, de cor branca, opaca, não 

vascularizada e com pouca mineralização, que ocorre mais frequentemente no disco de 

crescimento da parte proximal da tíbia
131-136

, podendo atingir com menor incidência, a porção 

distal da tíbia, proximal do metatarso, do fêmur e do úmero
134

.  
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Há muitas dúvidas quanto ao processo que impede a diferenciação dos 

condrócitos, sendo atribuídas à disfunção dos fatores autócrinos e parácrinos. Thorp et al.
137

 

identificaram menor expressão de fatores de crescimento TGF-β3 e IGF-I em condrócitos 

com lesões discondroplásicas, indicando que esses fatores de crescimento são importantes na 

cascata de diferenciação dos condrócitos durante a ossificação endocondral. 

Wu et al.
138

 demonstraram que condrócitos extraídos da lesão podem apresentar a 

capacidade de crescer, de diferenciar e de expressar seus fenótipos normalmente, quando 

cultivados em condições ideais. Segundo Yan et al.
139

, a atividade mTORC1 (alvo 

mecanicista da atividade do complexo de rapamicina 1) que regula o paratormônio é crucial 

para coordenar a proliferação e a diferenciação de condrócitos no desenvolvimento ósseo 

endocondral. 

Estudos de mutação dos genes que controlam a ossificação endocondral no disco 

de crescimento têm mostrado que ratos transgênicos, deficientes de fosfatases, também 

apresentam cartilagem não vascularizada em que o osso trabecular deveria se formar
140

. Por 

outro lado, Knopov et al.
141

 não encontraram diferença na atividade da fosfastase alcalina na 

placa de crescimento de aves normais e com discondroplasia tibial. E Imik et al.
142

 não 

verificaram diferenças nos níveis séricos de fosfatase alcalina de frangos que sofrem de 

discondroplasia tibial, em comparação com os saudáveis. Isso sugere que a discondroplasia 

tibial não pode ser atribuída à alteração das propriedades da fosfatase alcalina, mas pode ser 

atribuída a mecanismos e/ou defeitos mais complexos. 

Associados aos fatores que influenciam a diferenciação dos condrócitos 

necessários para o processo de ossificação, estão fatores responsáveis pela vascularização. 

Segundo Nie et al.
143

, vesículas extracelulares isoladas do interior da lesão de aves com 

discondroplasia tibial são inativas e não conseguem iniciar o processo de calcificação 

biológica. Nesse processo ocorrem defeitos na vascularização do tecido, dificultando o 

fornecimento de nutrientes necessários para a formação da cartilagem e das vesículas 

extracelulares.  

Huang et al.
136

; Zhang et al.
144

 e Mehmood et al.
145

 recentemente revelaram que a 

ocorrência de discondroplasia tibial é altamente associada às mudanças nas vias de 

sinalização do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). O estudo de Genin et al.
146

 

demonstrou que aves com discondroplasia tibial apresentam lesão não vascularizada devido à 

hipóxia. Além disso, observaram aumento da expressão de chaperones moleculares, proteínas 

de choque térmico (Hsp70 e Hsp90) que inibem a apoptose na lesão. Outros trabalhos 

demonstraram aumento da expressão da Hsp90 em placas com discondroplasia tibial, 
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indicando que esse é um fator importante no desenvolvimento da lesão e sua inibição restaura 

a morfologia da placa de crescimento discondroplásica
135,147,148

. 

No geral, as aves que são acometidas pela discondroplasia tibial apresentam 

lesões secundárias como curvatura da porção proximal da tíbia, fratura das fíbulas, defeitos de 

angulação da articulação intertarsal e consequentemente dificuldade de locomoção. Devido à 

dificuldade de locomoção, deixam de se alimentar e beber água, com prejuízo do 

desenvolvimento corporal. Além do descarte de aves durante o período de criação, a 

discondroplasia é frequentemente associada às perdas nos abatedouros devido à fraturas
134

.  

Estudos recentes demonstraram que aves com discondroplasia tibial induzida 

apresentaram dificuldades de locomoção, claudicação e distúrbios nos movimentos, 

consequentemente, apresentaram menor consumo de ração e ganho de peso corporal, bem 

como pior conversão alimentar
144,145

. 

Na década de 90, lesões associadas à discondroplasia eram verificadas conforme 

McNamee et al.
149

, entre 28 e 42 dias de idade (média de 35). Entretanto, Dinev et al.
150

 

demonstraram que, atualmente, a idade para aparecimento da lesão reduziu devido à seleção 

genética para rápido crescimento, ocorrendo entre 16 e 34 dias (média de 25) nas linhagens 

avaliadas, com uma prevalência em média de 25%. Imik et al.
142

 observaram que, de modo 

geral, as lesões se desenvolvem bilateralmente, e, às vezes, de forma unilateral na região 

proximal do tibiotarso. 

Apesar da discondroplasia tibial ser uma das enfermidades do sistema locomotor 

mais comum em frangos e mais estudada por pesquisadores, ainda existem muitos fatores que 

a influenciam e que não foram bem elucidados. Nesse sentido, a compreensão do mecanismo 

de ação e o papel das biomoléculas relacionadas com a discondroplasia tibial poderão 

contribuir para estabelecer estratégias de prevenção e tratamento
43

.  

 

2.3.2. Degeneração femoral 

A degeneração femoral foi descrita inicialmente por Peterson
151 

como uma 

enfermidade que atinge a epífise proximal do fêmur, caracterizada pela degeneração da 

cartilagem articular e da placa de crescimento, podendo ocorrer à separação da cartilagem do 

osso, comumente entre a placa de crescimento e a região metafisária. Segundo Olkowski et 

al.
105

, a lesão pode atingir a epífise distal do fêmur, só que em menor frequência. Paxton et 

al.
152

 e Wideman et al.
153

 observaram-na também na região proximal da tíbia.  

Após a separação, estando o osso desprotegido, inicia-se a degeneração óssea, 

quando então ocorre a contaminação do osso por patógenos, sendo que essa alteração pode 
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promover maior incidência de outras enfermidades locomotoras
154

. Diversas bactérias já 

foram isoladas nas lesões da cabeça do fêmur, dentre elas, as do gênero Staphilococcus sp., 

Enterococcus sp., e Escherichia coli e, devido a esse isolamento bacteriano nas lesões, essa 

anomalia, anteriormente também conhecida como necrose da cabeça do fêmur, passou a ser 

denominada de condronecrose bacteriana com osteomielite, segundo Jiang et al.
125

. 

Olkowski et al.
105

 avaliaram as alterações associadas à degeneração óssea femoral. 

Fraturas ósseas foram observadas ocasionalmente, mas as lesões mais comuns envolveram a 

separação da cartilagem articular da epífise do osso femoral, com erosões progressivas do 

osso subcondral. Em casos avançados, no exame histopatológico, alterações no osso femoral 

foram indicativos de condronecrose e osteonecrose. A tomografia computadorizada revelou 

que o processo degenerativo envolve perda de osso trabecular.  Em conjunto, indicaram que a 

degeneração óssea femoral está associada a mudanças estruturais que ocorrem tanto na matriz 

inorgânica quanto na orgânica do osso, mas a insuficiência no metabolismo proteico é 

provavelmente um fator etiológico primário da degeneração femoral. Os autores destacaram 

que a infecção bacteriana pode ser um fator adicional que complica ainda mais a patologia 

óssea, mas a fisiopatologia da degeneração femoral pode ter um fundo metabólico primário, 

onde o invasor coloniza apenas a estrutura óssea previamente danificada. 

Além disso, Wideman et al.
72

 demonstraram que frangos de corte criados em piso 

de arame desenvolveram níveis significativos da degeneração femoral, sem serem 

intencionalmente expostos a patógenos, o piso de arame impôs tensão adicional de torque e 

cisalhamento nas articulações provocando suscetibilidade à patologia. 

Apesar da etiologia ainda pouco conhecida, alguns autores acreditam que essa 

enfermidade cause diminuição na vascularização tecidual, interferindo no fluxo sanguíneo e 

afetando os processos de angiogênese, acarretando a morte celular
69,155,156

. Recentemente, 

Packialakshmi et al.
157

 mostraram redução nos níveis plasmáticos do fator de crescimento 

endotelial vascular isoforma-C (VEGF-C) em aves com degeneração femoral. 

Entretanto no seu trabalho, Almeida Paz et al.
158

 elucidaram que a principal 

alteração histológica observada foi o aumento da angiogênese, invadindo as zonas de repouso 

e de proliferação, bem como a cartilagem articular do fêmur. Segundo os autores, isso apoia a 

ideia de que essa desordem deve ser chamada de degeneração femoral e não de necrose da 

cabeça do fêmur, como erroneamente relatado por alguns autores, pois a necrose é 

caracterizada por morte celular associada à falta de vascularização, o que não ocorre na 

degeneração femoral. 
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Para Prisby et al.
69

 e Olkowski et al.
105

, a maturação insuficiente de osteoblastos e 

o aumento da reabsorção óssea pelos osteoclastos resultam em mineralização insuficiente, o 

que contribui para a progressão da patologia. 

Almeida Paz et al.
158

 demonstraram incidência de 65% de degeneração femoral 

em frangos de corte aos 42 dias de idade. Além disso, os resultados histológicos apresentaram 

alterações na integridade e proliferação de cartilagem articular a partir dos 21 dias de idade, 

entretanto, alterações macroscópicas foram observadas apenas aos 28 dias de idade. Para 

Olkowski et al.
105

, alguns frangos de corte podem desenvolver lesões degenerativas por um 

longo tempo antes que apareçam sinais clínicos óbvios, segundo os mesmos autores o 

principal sinal clínico é a dificuldade de locomoção, fazendo com que as aves utilizem suas 

asas para se apoiarem ao se locomoverem. 

Wideman et al.
153

 verificaram alta incidência de degeneração em ambos os sexos e 

pernas, nas epífises proximais do fêmur e tíbia, o que tornou as aves claudicantes.  

Na necropsia dos frangos é possível observar a desarticulação das pernas com 

separação da cartilagem articular do fêmur da placa de crescimento e em casos graves a 

cartilagem de articulação é inexistente. Algumas vezes, pode também ocorrer à separação da 

placa de crescimento. O manejo inadequado na apanha dos frangos pode determinar a ruptura 

da epífise do fêmur caracterizando-se o principal ponto de perdas ocasionado por essa 

enfermidade
154

. 

Segundo Almeida Paz et al.
158

, vários fatores podem prejudicar, direta ou 

indiretamente, o desenvolvimento ósseo das aves. Ainda não se tem clareza dos fatores que 

desencadeiam a degeneração femoral. Existem poucos estudos sobre essa patologia 

metabólica, a qual, normalmente, está correlacionada com outros problemas locomotores.  

 

2.3.3. Desvios de articulações valgus e varus 

As “pernas torcidas” foram descritas pela primeira vez em frangos de corte 

por Osbaldiston e Wise
159

, referidas como angulação lateral da articulação tibiotarsal, a qual 

os autores associaram à espondilolistese.  Randall e Mills
160

 e Julian
161

 sugeriram, 

posteriormente, que o termo inespecífico de pernas torcidas deveria ser substituído por 

desvios de angulação valgus e varus.  

Essas deformidades angulares constituem a enfermidade locomotora mais 

frequente que acomete frangos de corte, surgindo logo nas primeiras semanas de idade. Têm 

sido associadas a desvio lateral (valgus) ou medial (varus) de uma ou das duas pernas, que, 
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embora apresentando comprimento normal, mostram-se torcidas. A tíbia é o osso mais 

comumente envolvido, podendo também ser afetados o fêmur e o metatarso
127

. 

Leterrier e Nys
162

 demonstraram que as angulações valgus e varus diferenciam-se 

em aspectos clínicos, epidemiológicos e morfométricos, e sugeriram, consequentemente, que 

podem ser de diferente origem patogênica. A angulação varus ocorre repentinamente em 

idade mais precoce e sempre foi associada ao deslocamento tendíneo do músculo 

gastrocnêmio medialmente da região distal da tíbia, que levou imediatamente à deficiência 

locomotora grave. Em contraste, a angulação em valgus aparece mais tarde e 

progressivamente, é caracterizada pelo deslocamento lateral do tendão do gastrocnêmio. Os 

autores também observaram que as angulações valgus e varus afetaram diferentemente a 

morfometria dos ossos. No membro afetado pela angulação varus, o fêmur foi rotacionado 

internamente, a tíbia externamente e foi apresentando um sulco côndilo superficial, já o 

metatarso, uma curvatura medial. Enquanto que a angulação valgus foi caracterizada pela 

verticalidade do fêmur, pelo aumento da flexão distal, pela profundidade do sulco da tíbia e 

curvatura lateral do metatarso. 

De acordo com Shim et al.
106

, a incidência dessas deformidades angulares ósseas 

está associada ao potencial de crescimento dos frangos. Os autores observaram maiores 

escores para deformidades em linhagem de crescimento rápido, quando comparada à de 

crescimento lento. Mendonça Júnior
127

 relatou que o rápido crescimento não proporciona 

tempo suficiente para o alinhamento e remodelação apropriada do osso. A patogênese pode 

ser devido à carga anormal sobre a placa de crescimento ou sobre o osso ainda imaturo, 

resultando em desvio axial do plano frontal. A pressão sobre a placa de crescimento do osso 

pode afetar a orientação dos condrócitos em coluna e, consequentemente, o seu crescimento 

direcional ou angular. A falha no desenvolvimento dos côndilos da tíbia e alterações do 

tendão do músculo gastrocnêmio deve ser ainda considerada. 

O alto peso corporal associado à estrutura óssea em formação, em aves de 

crescimento rápido, poderia induzir à deformação óssea, via anormalidades da postura. Como 

demonstrado em trabalho de Alves et al.
107

, em que se observaram alta correlação entre peso 

corporal, angulação de postura, condição de equilíbrio e deformidades angulares, confirmando 

a tendência de que o aumento do peso seja prejudicial à postura da ave, e, consequentemente, 

esta alteração na postura tende a curvar as pernas. Segundo Leterrier e Nys
162

, também é 

provável que a baixa mineralização do osso esteja associada às alterações da estrutura óssea 

observada em aves com esses desvios. 



22 
 

De acordo com Julian
161

, exames macro e microscópico dos ossos não revelaram 

lesões na cartilagem articular, já no exame radiológico, observou-se espessamento do córtex, 

porém parecendo ser o efeito e não a causa dos desvios.  

Essas desordens podem ocorrer de forma uni ou bilateral e, ocasionalmente, a 

incidência maior é de desvio lateral
106,107,109,161-163

. Pesquisas demonstraram correlação 

positiva entre essas deformidades angulares com o gait score em frangos de corte
77,164

, os 

animais que sofrem com as deformidades tendem a apresentar claudicações, e comumente não 

conseguem andar, tendo seu desempenho reduzido. Esse comportamento é piorado com a 

evolução da patologia e da idade da ave
161,162,164

. Paxton et al.
152

 encontraram deformidades 

valgus e varus apenas em aves com 42 dias de idade.   

 

2.4. Avaliações de Enfermidades Locomotoras 

Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para caracterizar e avaliar as 

enfermidades de locomoção. Uma vez que uma única metodologia não deve ser utilizada 

como critério exclusivo, pois, as informações obtidas nos diferentes métodos são 

complementares e fornecem um diagnóstico mais abrangente. Os métodos utilizados mais 

comuns são de determinação da integridade óssea, da inspeção visual de desvios de 

articulações e da capacidade locomotora das aves. 

A determinação da integridade óssea muitas vezes utiliza técnicas invasivas, como 

os testes biomecânicos
165

, densitometria mineral óssea
166-168

, composição mineral
169

, 

macroscopia
166,170 

e microscopia do osso e da cartilagem articular
158,171

. Dessa forma, a maior 

parte dessas técnicas exigem que o animal seja sacrificado para secção ou deslocamento do 

osso
164

, além da necessidade de grande número de animais para se obter amostragem 

significativa. Além disso, podem ser utilizados marcadores bioquímicos do metabolismo 

ósseo e de estresse no sangue
142

. 

Dentre essas metodologias, a macroscópica apresenta-se de fácil mensuração e 

baixo custo, sendo bem aceita pelas empresas de produção e eficiente para caracterizar a 

presença de discondroplasia tibial (acumulação e espessamento de cartilagem na região da 

placa de crescimento epifisária)
170

 e de degeneração femoral (integridade da cartilagem 

articular da epífise proximal do fêmur)
158,166

. 

A avaliação de desvios das articulações, classificados como valgus e varus, 

consiste em constatar a ausência ou a presença desses desvios. Com o auxílio de um 

paquímetro e um transferidor avalia-se o ângulo formado entre a tíbia e o dedo três nas 
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pernas. Quando a angulação for negativa, caracteriza-se a deformidade varus, porém quando a 

angulação apresenta-se positiva, caracteriza-se a deformidade valgus
99

. 

A avaliação visual da capacidade locomotora, denominada gait score, é a 

metodologia mais empregada a campo, pois oferece a vantagem de permitir a avaliação não 

invasiva de um grande número de aves em um curto espaço de tempo
112

. Essa metodologia foi 

desenvolvida na Universidade de Bristol, Inglaterra, por Kestin et al.
98

, a qual se baseia na 

observação da locomoção, utilizando-se seis níveis: 0 (a ave movimenta-se normalmente); 1 

(move-se rapidamente, mas apresenta pequena deficiência); 2 (move-se rapidamente, mas 

apresenta alta deficiência); 3 (move-se mais lentamente com deficiência); 4 (move-se 

lentamente com  grande dificuldade) e 5 (dificilmente se move e arrasta-se com as asas). 

Entretanto, consiste na observação visual empírica dos fatores de locomoção e, portanto, 

imprecisa
104,108,129,172,173

. Garner et al.
172

, ao desenvolverem o sistema de gait score 

modificado de Kestin et al.
98

, concluíram que o sistema modificado oferece as vantagens de 

um erro reduzido dentro os estudos. 

As diferenças entre as categorias são sutis o suficiente para, talvez, tornarem a 

metodologia mais difícil e mais lenta do que o necessário levando-se em conta o ambiente de 

produção comercial. Mendes et al.
112

; Dawkins et al.
174

 e Webster et al.
175

 propuseram 

simplificar a metodologia, reduzindo os níveis, isso com base na dificuldade de diagnosticar 

os níveis intermediários. Concluíram então, que os métodos com menores níveis de escores 

são mais precisos e com possível avaliação semelhante entre distintos avaliadores. 
 

A medida de gait score foi amplamente adotada por importadores, principalmente 

europeus, na avaliação do bem-estar de frangos de corte. Determinados mercados 

importadores estabeleceram que, na avaliação do gait score, os lotes que apresentarem 30% 

ou mais de aves com nota igual ou maior que 1, não estão aptos para importação
1,154

. 

Entretanto, pesquisadores apontam que a medida de gait score é um tanto imprecisa e 

demonstra baixa correlação com os problemas de locomoção
102,107,164

, pois a maneira como as 

aves caminham nem sempre é afetada pela incidência de alguns problemas como degeneração 

femoral ou discondroplasia tibial, sendo que o gait score pode ser o mesmo para aves com ou 

sem essas lesões
108

. De acordo com Webster et al.
175

, o medo ou a novidade podem levar o 

frango a ignorar a condição da dor e andar ou correr normalmente, prejudicando a avaliação. 

Segundo Fernandes et al.
164

, a mobilidade limitada das aves está mais relacionada 

aos problemas de desvios articulares, já para Alves et al.
102

 e Alves et al.
107

, ao ângulo de 

postura e à condição de equilíbrio.  
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2.5. Glicosaminoglicanos 

Os glicosaminoglicanos são heteropolissacarídeos lineares compostos por 

unidades dissacarídicas repetidas, sendo que uma das unidades é invariavelmente uma 

hexosamina (D-glucosamina ou D-galactosamina) e a outra um ácido hexurônico (D-

glucurônico ou L-idurônico) ou uma galactose em sequência não ramificada. Alguns 

apresentam grupamentos sulfatos em várias posições da cadeia. Eles se classificam de acordo 

com a composição monomérica, tipo de ligações glicosídicas, grau e posição da sulfatação
176

.   

Glicosaminoglicanos de diferentes origens podem ser classificados dentro de 

famílias: galactosaminoglicanos, cuja hexosamina será sempre uma D-galactosamina, 

constituídos pelo sulfato de condroitina e sulfato de dermatano; glucosaminoglicanos, cuja 

hexosamina será sempre uma D-glucosamina, constituídos pelo ácido hialurônico, sulfato de 

heparano, heparina e sulfato de queratano. Com exceção do ácido hialurônico, todos os 

glicosaminoglicanos são encontrados na forma de proteoglicanos na matriz extracelular óssea 

e cartilaginosa
177

. 

A administração desses compostos, na forma de nutracêuticos, é amplamente 

pesquisada em modelos animais
4-7,10,11,15,16,21,24,25,29,31,35-38,178,179

, humanos
32,180-182 

e in 

vitro
8,9,12-14,16-20,22,23,26-28,30,183-187

 por constituírem um método não invasivo e com 

propriedades que são capazes de prevenir e tratar lesões ósseas e na cartilagem. Uma vez que 

a administração desses pode ser benéfica, desde que sejam fornecidos em quantidades 

suficientes para serem absorvidos e alcançarem, através da corrente sanguínea, a cartilagem, 

conferindo o efeito anabólico nos condrócitos e dos componentes da matriz extracelular 

cartilaginosa e óssea
188

. 

Dentre os glicosaminoglicanos utilizados como nutracêuticos, destacam-se os 

sulfatos de condroitina e de glucosamina.  O sulfato de condroitina é composto pela 

hexosamina D-galactosamina e o ácido D-glucurônico.  É o glicosaminoglicano natural mais 

frequente na molécula de agrecano da cartilagem. Devido à sulfatação, possui alta densidade 

de cargas negativas, responsável pela retenção de água da cartilagem e alta pressão 

osmótica
189

, que fornece resistência e elasticidade à cartilagem, o que lhe permite resistir a 

tensões de tração durante várias condições de carga
189,190

. A condroitina também possui papel 

importante na regulação dos processos anabolizantes da cartilagem
4-6

, supressão de 

mediadores inflamatórios e inibição da degeneração da cartilagem
7-13

. 

A glucosamina é uma hexosamina que pode ser administrada na forma de 

hidrocloridrato de glucosamina, sulfato de glucosamina ou N-acetil-D-glucosamina. É um 

importante precursor de glicoproteínas e glicosaminoglicanos, como ácido hialurônico, sulfato 
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de condroitina e sulfato de queratano
189

, e sua suplementação exógena pode estimular a 

síntese desses componentes na cartilagem
14-16 

e no líquido sinovial
17

, o que promove 

restauração do sistema locomotor em caso de lesão. Além disso, semelhante à condroitina, 

pode inibir o processo degenerativo e catabólico, com suas propriedades anti-

inflamatórias
11,18-21 

e antioxidantes
22,23

.  

A associação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina tem efeito 

condroprotetor e condroestimulante sinergético claramente evidenciado em diversos 

trabalhos
24-32

. Lipiello et al.
24

 sugeriram que a mistura de glucosamina, sulfato de condroitina 

e ascorbato de manganês foi mais eficaz do que qualquer agente sozinho no retardo da 

progressão da degeneração da cartilagem de coelhos com doença articular degenerativa.  

Chou et al.
25

 revelaram que os benefícios do sulfato de condroitina e de 

glucosamina combinados são mais pronunciados do que os do sulfato de condroitina, quando 

utilizado de forma isolada. A redução da doença artrítica pelos sulfatos está associada à 

redução da síntese de interleucina (IL-1β) e metaloproteinase de matriz 9 (MMP-9). 

Chan et al.
26

 verificaram que a combinação dos dois compostos suprime a síntese 

e a expressão de genes que codificam mediadores inflamatórios e enzimas proteolíticas 

enquanto aumentam a TIMP-3, inibidor da metaloproteinase de matriz 3 (MMP-3). Isso 

fornece um mecanismo plausível para as supostas propriedades anti-inflamatórias e 

condroprotetoras.  

Tat et al.
27

 observaram que ambos os sulfatos reduziram a atividade de reabsorção 

óssea, aumentaram a taxa de expressão de osteoprotegerina/receptor ativador do fator nuclear 

kappa-B ligante, sugerindo efeito positivo nas alterações estruturais do osso subcondral com 

osteoartrite.  

Karamul et al.
29

 demonstraram que a combinação dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina promoveu benefícios para a cicatrização da cartilagem danificada, com 

proteoglicanos, colágeno tipo II e glicosaminoglicanos altamente expressos em áreas de 

reparo. Concluíram que a combinação dos sulfatos pode ser benéfica para a cicatrização de 

cartilagem danificada, particularmente, em relação aos defeitos de cartilagem focal.  

Woff
31

 identificou que ambos levaram a marcada proliferação celular dos 

condrócitos da placa de crescimento, promovendo o crescimento ósseo longitudinal. 

Kantor et al.
32

 verificaram em humanos que a associação entre condroitina e 

glucosamina reduziu biomarcadores da inflamação, demonstrando o potencial anti-

inflamatório desses nutracêuticos. 
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Segundo Calamia et al.
28

 e Calamia et al.
30

, as diferenças nos mecanismos de 

ação poderiam explicar por que a combinação de condroitina e de glucosamina é mais 

eficaz do que administrados individualmente. Esses compostos produziram diferentes 

padrões de modificação de proteínas quando testados isoladamente ou em combinação, tanto 

ao nível intracelular
28

 quanto extracelular
30

. No entanto, na maioria dos casos, o efeito 

sinérgico foi demonstrado quando as células foram expostas a ambos os compostos, o que 

apoia a suplementação combinada no tratamento de enfermidades locomotoras. 

Em experimento in vitro, Sobal et al.
184 

demonstraram que o sulfato de 

condroitina atinge a articulação e distribui-se para a cartilagem e as camadas 

subcondrais. No entanto, sendo uma molécula grande, a condroitina não penetra nas 

células e, portanto, provoca seu efeito anti-inflamatório, atraindo receptores de membrana 

de condrócitos.  Ao se ligar aos receptores, poderia modular fatores de transcrição tais 

como do fator nuclear Kappa B (NF-κB), bloqueando as vias de sinalização pró-

inflamatória com regulação de genes alvo de agrecanases, metaloproteinases, interleucinas 

inflamatórias e sintases de óxido nítrico
8
.  

Devido à sua carga altamente negativa, a condroitina é capaz de interagir 

eletrostaticamente com fatores de crescimento carregados positivamente, como o fator de 

crescimento transformador (TGF-β1)
191

.  Essa capacidade de sequestrar fatores de 

crescimento deve ser explorada como veículos de entrega de medicamentos para liberação 

controlada, especialmente, para reparo de tecidos cartilaginosos
192

. 

Por outro lado, a glucosamina penetra nas células por meio de transportadores 

de glicose (GLUTs)
193

. Uma vez absorvida pela célula, a glucosamina é fosforilada por 

hexoquinases em glucosamina-6-fosfato, que subsequentemente entra na via biossintética 

de hexosamina para gerar uridina difosfato N-acetilglucosamina (UDP-GlcNAc). UDP-

GlcNAc é um substrato necessário em múltiplas vias de glicosilação de proteínas, 

impactando assim o proteoma amplamente
194

. 

Como sugerido por Wen et al.
15

 e Scotto D'Abusco et al.
183

, os efeitos da 

glucosamina podem derivar, pelo menos em parte, da sua capacidade de se ligar a 

proteínas, principalmente, quinases e modificá-las . No caso dos condrócitos tratados com 

glucosamina, essa modificação da proteína compete com a fosforilação utilizando os 

mesmos sítios de aminoácidos, e, como consequência, a glucosamina reduz a translocação 

nuclear de NF-κB e anula a transcrição de genes alvos proteolíticos e pró-inflamatórios.  

Em trabalhos de Chiusaroli et al.
16

 e Imagawa et al.
20

, a glucosamina 

demonstrou inibir processos inflamatórios e de degradação da matriz, expressão de 
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metaloproteinases, via regulação da via NF-κB. Segundo Gouze et al.
18

, a glucosamina reduz 

a expressão da interleucina-1β que regula negativamente a expressão da 

glicuronosiltransferase I, enzima chave na biossíntese de glicosaminoglicanos. 

Esses potenciais mecanismos de ação tornam a associação dos sulfatos de 

condroitina e de glucosamina uma opção para o tratamento de enfermidades locomotoras. 

Sgavioli et al.
46

 forneceram a importante evidência de que a adição desses 

glicosaminoglicanos na ração de frangos de corte tem a capacidade de promover mudanças no 

desenvolvimento ósseo e cartilaginoso, melhorando assim, o desempenho. 

Sobretudo, alguns estudos demonstraram que além do seu papel condroprotetor e 

condroestimulante, os sulfatos de condroitina e de glucosamina têm propriedades anti-

inflamatórias no intestino em modelos animais
195-198

. Sendo assim, podem aumentar as 

defesas epiteliais, contribuindo então, para a histomorfometria intestinal
195,198,199

, para a 

biossíntese de mucinas
199

 e para a modulação da microbiota intestinal
200-203

. 
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CAPÍTULO 2 – DESEMPENHO, RENDIMENTO DE CARCAÇA, HEMATOLOGIA 

E BIOQUÍMICA SÉRICA DE FRANGOS DE CORTE 

SUPLEMENTADOS COM SULFATOS DE CONDROITINA E DE 

GLUCOSAMINA NA RAÇÃO 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o desempenho, o rendimento de carcaça, a hematologia e a bioquímica 

sérica de frangos de corte suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

ração. Foi conduzido um experimento em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3 x 3 (três níveis de sulfato de condroitina: 0; 0,05; 0,10%; e três níveis de 

sulfato de glucosamina: 0; 0,15 e 0,30%), cada tratamento com seis repetições de 30 aves.  

Foram avaliadas as variáveis de desempenho aos sete, 21, 35 e 42 dias, hematologia e  

bioquímica sérica aos 21 e 42 dias, e rendimento de carcaça e de cortes aos 42 dias de idade. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, quando as médias diferiram 

significativamente pelo teste F, a análise ortogonal foi realizada para testar os efeitos lineares 

e quadráticos dos níveis dos sulfatos de condroitina e de glucosamina. A suplementação com 

sulfato de glucosamina aumentou o ganho de peso aos 35 e 42 dias de idade (p = 0,0470 e p = 

0,0385, respectivamente). Observou-se efeito linear decrescente (p = 0,0399) do sulfato de 

glucosamina na quantidade de monócitos aos 42 dias. Houve interação dos sulfatos para 

leucócitos totais (p = 0,0099) e linfócitos (p = 0,0004) aos 21 dias. Frangos suplementados 

com 0,10% de sulfato de condroitina mostraram um aumento linear dos leucócitos (p = 

0,0287) e dos linfócitos (p = 0,0144) com a inclusão de sulfato de glucosamina. A 

suplementação com sulfato de condroitina aumentou linearmente (p = 0,0099) a albumina 

sérica e afetou de forma quadrática (p = 0,0140) as proteínas séricas totais (PST) aos 21 dias. 

O sulfato de glucosamina demonstrou um efeito quadrático (p < 0,05) sobre a albumina e o 

colesterol aos 42 dias, os menores valores foram encontrados para a inclusão de 0,06 e 0,15%, 

respectivamente. Observou-se interação (p < 0,05) dos sulfatos para triacilgliceróis, 

lipoproteína de alta densidade (HDL) e lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) aos 21 

dias e para HDL aos 42 dias. A suplementação com sulfato de glucosamina nas rações sem 

sulfato de condroitina reduziu linearmente os triacilglicérois (p = 0,0278), HDL (p = 0,0128) 

e VLDL (p = 0,0278) aos 21 dias. Observou-se efeito quadrático (p = 0,0263) do sulfato de 

glucosamina com a adição de 0,05% de sulfato de condroitina para HDL aos 42 dias. O 

sulfato de glucosamina reduziu linearmente (p = 0,0237) os cloretos aos 21 dias. O sulfato de 

glucosamina aumentou linearmente (p = 0,0012) o cálcio total aos 42 dias. Verificou-se 

interação (p < 0,05) dos sulfatos para cálcio total aos 21 dias, cálcio iônico aos 21 e 42 dias e 

para fósforo, cloretos e sódio aos 42 dias. Também houve interação (p < 0,05) dos sulfatos 

para rendimento de carcaça, peito sem pele e osso, coxas + sobrecoxas e gordura abdominal. 

A suplementação com sulfato de glucosamina na ração de frangos de corte proporcionou 

melhor desempenho, e em conjunto com o sulfato de condroitina, favoreceram o rendimento 

de carcaça, o sistema imune e o metabolismo de minerais. 

 

Palavras-chave: glicosaminoglicanos polissulfatados, perfil hematológico e bioquímico, 

resultados zootécnicos. 
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CHAPTER 2 –  PERFORMANCE, CARCASS YIELD, HEMATOLOGY AND SERUM 

BIOCHEMISTRY OF BROILERS SUPPLEMENTED WITH 

CHONDROITIN AND GLUCOSAMINE SULFATES IN RATION 

 

ABSTRACT 

 

This study objective was to evaluate the performance, carcass yield, hematology and serum 

biochemistry of broilers supplemented with chondroitin and glucosamine sulfates on ration. 

The experiment was conducted in completely randomized design, in a 3 x 3 factorial scheme 

(three levels of chondroitin sulfate: 0, 0.05, 0.10%, and three levels of glucosamine sulfate: 0, 

0.15 and 0.30%), each treatment with six replicates of 30 birds. Performance variables were 

evaluated at seven, 21, 35 and 42 days, hematology and serum biochemistry e at 21 and 42 

days, carcass yield and cuts at 42 days old. Data were submitted to variance analysis, when 

means differed significantly by test F, orthogonal analysis was performed to test linear and 

quadratic effects of chondroitin and glucosamine sulfates levels. Supplementation with 

glucosamine sulfate increased weight gain at 35 and 42 days old (p = 0.0470 and p = 0.0385, 

respectively). A linear decreasing effect (p = 0.0399) of glucosamine sulfate on the amount of 

monocytes at 42 days was observed. There was interaction of sulfates for total leukocytes (p = 

0.0099) and lymphocytes (p = 0.0004) at 21 days. Broilers supplemented with 0.10% 

chondroitin sulfate showed a linear increase in leukocytes (p = 0.0287) and lymphocytes (p = 

0.0144) with inclusion of glucosamine sulfate. Chondroitin sulfate supplementation increased 

linearly (p = 0.0099) to serum albumin and affected quadratically (p = 0.0140) the total serum 

proteins (PST) at 21 days. Glucosamine sulfate showed a quadratic effect (p < 0.05) on 

albumin and cholesterol at 42 days, the lowest values were found for the inclusion of 0.06 and 

0.15%, respectively. Interaction (p < 0.05) was observed of sulfates for triacylglycerols,  high 

density lipoprotein (HDL) and very low density lipoprotein (VLDL) at 21 days and for HDL 

at 42 days. Glucosamine sulfate supplementation in the non chondroitin sulfate diet linearly 

reduced triacylglycerols (p = 0.0278), HDL (p = 0.0128) and VLDL (p = 0.0278) at 21 days. 

There was a quadratic effect (p = 0.0263) of glucosamine sulfate with the addition of 0.05% 

chondroitin sulfate to HDL at 42 days. Glucosamine sulfate linearly reduced (21%) chlorides 

at 21 days. Glucosamine sulfate increased linearly (p = 0.0012) total calcium at 42 days. 

There was interaction (p < 0.05) of sulfates for total calcium at 21 days, ionic calcium at 21 

and 42 days and for phosphorus, chlorides and sodium at 42 days. There was also interaction 

(p < 0.05) of sulfates for carcass yield, breast without skin and bony, thighs + drumstick and 

abdominal fat. Glucosamine sulfate supplementation in the broiler ration provided better 

performance and, together with chondroitin sulfate, favored the carcass yield, immune system 

and mineral metabolism. 

 

Key words: hematological and biochemical profile, polysulfated glycosaminoglycans, 

zootechnical results. 

 

 

 

 



46 
 

1. INTRODUÇÃO 

A produção industrial avícola tem se expandido exponencialmente, e isso é 

resultado da criação intensiva baseada em nutrição adequada, gestão ambiental e de saúde e 

melhoramento genético. Contudo, está suscetível a altos índices de enfermidades de 

locomoção em proporção maior que em algumas décadas passadas. 

As enfermidades locomotoras têm grande importância na produção avícola 

mundial, pois podem causar perdas econômicas que variam entre 10 a 40% do lucro bruto, 

acarretando prejuízos, principalmente, por condenações e desclassificações de carcaças em 

abatedouros. Entretanto, existem perdas não mensuráveis, como é o caso da queda de 

desempenho por retardo no crescimento das aves com claudicações, que não conseguem 

chegar aos comedouros e bebedouros, tonando-se mais leves e, consequentemente 

apresentando piores resultados zootécnicos
1
. Portanto, as enfermidades de locomoção, são de 

grande importância na eficiência produtiva de frangos de corte, por resultarem em queda no 

desempenho
2
 e altas taxas de mortalidade

3,4
.  

Além de comprometer a eficiência zootécnica e econômica, afetam negativamente 

o bem-estar
2,5,6

. Aves com problemas de locomoção são privadas totalmente, ou parcialmente, 

das liberdades descritas nas regras do bem-estar animal da Farm Animal Welfare Council 

(FAWC)
7
. Dessa forma, as enfermidades locomotoras devem ser prevenidas já que depois de 

estabelecidas as perdas são inevitáveis
1
. 

Os glicosaminoglicanos polissulfatados têm sido utilizados como compostos 

dietéticos (nutracêuticos), por constituírem um método não invasivo e com propriedades 

capazes de prevenir e/ou tratar lesões nos ossos e nas cartilagens, pois desempenham um 

papel na manutenção do equilíbrio dos processos anabólicos e catabólicos, capazes de 

aumentar a proliferação de condrócitos e a biossíntese e redução da perda dos constituintes da 

matriz
8
. 

Dentre os glicosaminoglicanos utilizados como nutracêuticos, destacam-se os 

sulfatos de condroitina e de glucosamina. O sulfato de condroitina possui papel importante na 

regulação dos processos anabolizantes da cartilagem
9-11

, supressão de mediadores 

inflamatórios e inibição da degeneração da cartilagem
12-18

. A glucosamina é um importante 

precursor de glicoproteínas e glicosaminoglicanos
19

, e sua suplementação exógena pode 

estimular a síntese desses componentes na cartilagem
20-22 

e no líquido sinovial
24

, o que 

promove a restauração do sistema locomotor em caso de lesão. Além disso, semelhante à 

condroitina, pode inibir processos degenerativos e catabólicos, com suas propriedades anti-
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inflamatórias
16,24-26 

e antioxidantes
28,29

. A associação dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina tem efeito condroprotetor e condroestimulante sinérgico
30-38

. 

Esses potenciais mecanismos de ação tornam a associação dos sulfatos de 

condroitina e de glucosamina uma alternativa para o tratamento de enfermidades locomotoras, 

e portanto, podem contribuir para um melhor desempenho de frangos de corte. Sendo assim, 

objetivou-se avaliar o desempenho, o rendimento de carcaça, a hematologia e a bioquímica 

sérica de frangos de corte suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

ração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Local e Período de Realização 

O experimento foi conduzido no Aviário Experimental de Frangos de Corte da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás em Goiânia, Goiás, 

durante os meses de outubro e novembro de 2016. Todos os procedimentos nesse estudo 

foram aprovados pelo Comitê de Ética na Utilização de Animais da Universidade Federal de 

Goiás, conforme o protocolo registro CEUA/UFG 051/16.  

 

2.2. Aves e Instalações 

Foram utilizados 1.620 pintos de corte machos, da linhagem comercial Cobb 

500
®
, criados de um a 42 dias de idade, com peso inicial médio de 43 ± 0,2 g, provenientes de 

um incubatório industrial (São Salvador Alimentos S/A, Itaberaí, Goiás, Brasil). 

Foram alojados em 54 boxes de tubos de PVC e telados, medindo 1,60 m x 1,80 

m (2,88 m²), montados na área central de um galpão comercial com 12 m x 125 m (1.500 m²). 

Galpão do tipo pressão negativa com sete exaustores, sistema de nebulização e entrada de ar 

com placa evaporativa. As muretas laterais de alvenaria de 0,40 m e tela de arame de 2,80 m 

de altura, pé direito de 3,20 m e orientação leste-oeste. A densidade de alojamento em cada 

boxe foi de 10 aves/m² (30 aves/boxe). Cada boxe continha uma linha com 10 bebedouros do 

tipo nipple e um comedouro tubular infantil até o sétimo dia de idade e um adulto dos oito aos 

42 dias de idade. A relação de comedouro e bebedouro por número de aves foi de 1:30 e 1:3, 

respectivamente.  

As aves foram vacinadas no incubatório contra as doenças de Marek e Bronquite 

Aviária, e contra a doença de Gumboro, via água de bebida aos 14 dias de idade. Em todo o 

período experimental, as aves receberam ração e água à vontade. Foram criadas seguindo as 

recomendações de iluminação, temperatura, umidade e manejo do Guia de Manejo da Cobb-

Vantress
39

, com o propósito de garantir ambiência adequada durante todo o período 

experimental. 

 

2.3. Delineamento e Tratamentos Experimentais 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3 x 3 (três níveis de suplementação de sulfato de condroitina na ração: 0; 

0,05; 0,10%; e três níveis de suplementação de sulfato de glucosamina na ração: 0; 0,15 e 

0,30%), cada tratamento com seis repetições de 30 aves cada, totalizando 54 parcelas 
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experimentais. O sulfato de condroitina [(C14H21NO14S)n, Biofac A/S, Englandsvej, Kastrup, 

Dinamarca] apresentou pureza de 91,27% e o sulfato de glucosamina de potássio [(C6H14NO5) 

2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical Co. Ltd., Yuhuan, Zhejiang, China] 

16% de sulfato. 

As rações foram formuladas à base de milho e de farelo de soja, baseadas nas 

recomendações nutricionais e energéticas propostas por Rostagno et al.
40

, para as respectivas 

fases de criação, pré-inicial (1 a 7 dias de idade), inicial (8 a 21 dias de idade), crescimento 

(22 a 35 dias de idade) e final (36 a 42 dias de idade), todas contendo uma porção variável de 

0,4% (sulfato de condroitina e/ou sulfato de glucosamina e/ou inerte) conforme os tratamentos 

(Tabela 1).  

A composição nutricional das rações experimentais foi analisada, sendo realizadas 

análises de matéria seca, energia bruta, proteína bruta, cálcio e fósforo. A matéria seca foi 

determinada pelo método gravimétrico, com emprego de calor, baseando-se na perda de peso 

do material submetido ao aquecimento a 105 °C em estufa retilínea (modelo 315/3, Fanen®, 

Guarulhos, São Paulo, Brasil). A energia bruta foi determinada por meio do uso da bomba 

calorimétrica (modelo 6100, Parr® Instrument Company, Moline, Illinois, Estados Unidos). O 

teor de nitrogênio total foi analisado em destilador de nitrogênio (modelo TE-036/1, Tecnal®, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil), utilizando-se do método de Kjeldahl (INCT-CA N-001/1) de 

acordo com Detmann et al.
41

 e o fator de 6,25 foi utilizado na conversão do valor de 

nitrogênio em proteína bruta, isso devido ao uso generalizado desse valor pelos laboratórios 

de nutrição. O cálcio e o fósforo foram analisados por espectrofotômetro de absorção atômica 

(modelo AA-7000, Shimadzu®, Barueri, São Paulo, Brasil) e espectrofotômetro UV/VIS 

(modelo UV-5100, Tecnal®, Piracicaba, São Paulo, Brasil), respectivamente, como proposto 

por Silva e Queiroz
42

. 

Os valores analisados de energia bruta, proteína bruta, cálcio e fósforo total foram 

3.755, 3.880, 4.010 e 4.100 kcal/kg; 23,85; 22,60; 21,25 e 19,00%; 0,99; 0,98; 0,90 e 0,83%; 

0,75; 0,73; 0,65 e 0,65%, respectivamente, para as fases pré-inicial, inicial, crescimento e 

final. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

TABELA 1 – Ingredientes e composição nutricional calculada das rações basais das fases pré-

inicial (um a sete dias de idade), inicial (oito a 21 dias de idade), crescimento 

(22 a 35 dias de idade) e final (36 a 42 dias de idade) 

Ingredientes (%) Pré-inicial Inicial Crescimento Final 

Milho grão 54,46  59,80 63,77 69,94 

Farelo de soja (45,5%) 35,16 30,78 23,82 15,18 

Gordura de aves 1,13 1,40 1,87 2,07 

Farinha de carne e ossos (47%) 3,67 4,40 3,13 6,87 

Farinha de vísceras (62,5%) 3,00 1,13 3,53 1,80 

Farinha de penas (84,81%) - - 1,53 2,00 

Calcário calcítico 0,53 0,53 0,63 0,23 

Sal 0,39 0,35 0,27 0,21 

Bicarbonato de sódio 0,08 0,05 0,10 0,15 

Cloreto de colina (75%) 0,05 0,08 0,05 0,06 

DL-Metionina (99%) 0,41 0,35 0,27 0,25 

L-Lisina HCL (64%) 0,33 0,34 0,28 0,45 

L-Treonina (98%) 0,07 0,08 0,05 0,09 

L-Valina (96,5%) 0,02 0,01 - - 
a
Suplemento vitamínico  0,05 0,05 0,05 0,05 

b
Suplemento mineral 0,05 0,05 0,05 0,05 

c
Aditivos 0,20 0,20 0,20 0,20 

d
Porção variável 0,40 0,40 0,40 0,40 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional calculada     

Energia metabolizável (kcal/kg) 3.000 3.050 3.150 3.200 

Proteína bruta (%) 25,00 22,50 21,60 19,53 

Cálcio (%) 0,98 0,98 0,95 0,86 

Fósforo disponível (%) 0,49 0,48 0,46 0,44 

Sódio (%) 0,22 0,21 0,20 0,19 

Cloro (%) 0,30 0,27 0,23 0,20 

Potássio (%) 0,90 0,82 0,70 0,57 

Metionina + cistina digestível (%) 1,03 0,92 0,85 0,75 

Metionina digestível (%) 0,73 0,64 0,56 0,49 

Lisina digestível (%) 1,36 1,21 1,10 1,00 

Treonina digestível (%) 0,87 0,79 0,72 0,68 
a
Suplemento vitamínico (composição por kg do produto): pré-inicial e inicial (vitamina A 20.000.000,00 UI; 

vitamina D3 5.000.000,00 UI; vitamina E 50.000,00 UI; vitamina K3 4.000,00 mg; vitamina B1 5.000,00 mg; 

vitamina B2 13.000,00 mg; vitamina B6 7.000,00 mg; vitamina B12 36,00 mg; niacina 84.000,00 mg; 

pantotenato 30.000,00 mg; ácido fólico 2.400,00 mg; biotina 160,00 mg; selênio 600,00 mg); crescimento e final 

(vitamina A 16.000.000,00 UI; vitamina D3 3.800.000,00 UI; vitamina E 40.000,00 UI; vitamina K3 3.600,00 

mg; vitamina B1 3.600,00 mg; vitamina B2 11.000,00 mg; vitamina B6 5.200,00 mg; vitamina B12 30,00 mg; 

niacina 70.000,00 mg; pantotenato 26.000,00 mg; ácido fólico 1.800,00 mg; biotina 100,00 mg; selênio 600,00 mg).  
b
Suplemento mineral (composição por kg do produto): cobre 16,25 g; ferro 100,00 g; iodo 2.000,00 g; manganês 

150,00 g; zinco 125,00 g.  
c
Aditivos: pré-inicial, inicial e crescimento [maxiban (narasina + nicarbazina) 0,05 g; enradin (enramicina) 0,01 

g; microtech (fitase) 0,01 g; salmex (formaldeído, ácido propiônico, terpenos e surfactantes)  0,10 g; endox 

(etoxiquina e hidroxianisol butilado) 0,004 g; sulfato de cobre 0,03 g]; final [maxiban (narasina + nicarbazina) 

0,05 g; enradin (enramicina) 0,006 g; microtech (fitase) 0,01 g; salmex (formaldeído, ácido propiônico, terpenos 

e surfactantes) 0,10 g; endox (etoxiquina e hidroxianisol butilado)  0,004 g; sulfato de cobre 0,03 g].  
d
Porção variável: sulfato de condroitina [(C14H21NO14S)n, Biofac A/S, Englandsvej, Kastrup, Denmark] e/ou 

sulfato de glucosamina de potássio [(C6H14NO5) 2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical Co. Ltd., 

Yuhuan, Zhejiang, China] e/ou inerte (caulim) conforme os tratamentos. 
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2.4. Variáveis Analisadas 

 

2.4.1. Desempenho 

Foram avaliadas as variáveis de desempenho (peso médio final, ganho de peso 

médio, consumo médio de ração, conversão alimentar e viabilidade criatória) aos sete, 21, 35 

e 42 dias de idade. Para tal, foram conduzidas as pesagens das aves, da oferta e sobra das 

rações semanalmente e registrados o número e o peso das aves mortas diariamente.   

Ao final de cada fase experimental, o peso vivo médio foi obtido dividindo-se o 

peso total das aves do boxe pelo número de aves. Levou-se em conta também o ganho de peso 

calculado pela diferença entre o peso final e o peso inicial das aves. O consumo médio de 

ração pela diferença de peso da ração oferecida e da sobra resultante a cada período, dividido 

pelo número de aves no período. A conversão alimentar foi obtida a partir da razão entre o 

consumo médio de ração e o ganho de peso médio das aves, corrigida pela mortalidade de 

acordo com Sakomura e Rostagno
43

. A viabilidade criatória foi calculada como porcentagem 

das aves sobreviventes em relação ao número inicial de aves alojadas.    

 

2.4.2. Hematologia e bioquímica sérica 

Aos 21 e 42 dias de idade, 4 mL de sangue foram colhidos por punção cardíaca de 

uma ave por repetição, seis por tratamento, dos quais 0,5 mL foram transferidos para tubos 

pediátricos com anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) a 10% destinados 

às análises hematológicas, e 3,5 mL em tubo a vácuo sem anticoagulante e com gel separador 

para análises bioquímicas. 

 O hemograma foi realizado por técnica manual, imediatamente após colheita 

sanguínea. A contagem das células foi feita em câmara de Neubauer, conforme o método de 

Natt e Herrick
44

 e incluiu eritrócitos, leucócitos totais e trombócitos. A diluição empregada foi 

de 10 µL de sangue em 1 mL da solução de Natt e Herrick
44

.  

A contagem de eritrócitos foi realizada nos cinco quadrantes do retículo central da 

câmara de Neubauer e multiplicada por 5.000 para se obter a contagem por microlitro de 

sangue. Os leucócitos e trombócitos foram contados em todo o retículo central e multiplicados 

por 1.000 como fator de correção. A leitura de hematócrito foi realizada em tubo capilar pelo 

método do microhematócrito e a determinação das proteínas plasmáticas totais (PPT) por 

refratometria. A taxa de hemoglobina foi determinada pelo método da cianometahemoglobina 

com kit comercial Hemoglobina (Labtest®, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil), utilizando-se 

apenas o sobrenadante da amostra para evitar interferência dos resquícios nucleares na leitura. 
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Para a visualização da morfologia celular e diferenciação de leucócitos em 100 células, foi 

utilizado o esfregaço sanguíneo corado com panótico rápido (Laborclin
®
, Pinhais, Paraná, 

Brasil). Após a contagem de heterófilos e linfócitos, calculou-se a relação heterófilo:linfócito.  

O perfil bioquímico incluiu a mensuração dos analitos, proteínas séricas totais 

(PST), albumina, globulinas, lipoproteína de alta densidade (HDL – High Density 

Lipoprotein), lipoproteína de baixa densidade (LDL – Low Density Lipoprotein), lipoproteína 

de muito baixa densidade (VLDL – Very Low Density Lipoprotein), colesterol total e 

triacilgliceróis; as enzimas aspartato aminotransferase (AST), gama glutamiltransferase 

(GGT) e fosfatase alcalina (FA); e os minerais cálcio total, cálcio iônico, fósforo, sódio, 

potássio e cloretos. A dosagem desses foi feita mediante espectrofotometria, em analisador 

automático (modelo CM 250, Wiener
®
, Riobamba, Rosário, Argentina), seguiu-se então a 

orientação recomendada pelo fabricante, utilizando-se de kits analíticos comerciais (Labtest
®
, 

Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). 

O colesterol e os triacilgliceróis foram mensurados por reação enzimática, com 

leitura em ponto final pelo método enzimático Trinder, sendo catalisados pelas enzimas 

esterase e oxidase, respectivamente. O LDL foi determinado pela equação de Friedewald et 

al.
45

, sendo o resultado da diferença entre o colesterol total e a soma do colesterol HDL e 

VLDL. A albumina, a PST e o HDL foram dosados por reação de ponto final, utilizando, 

respectivamente, o método do verde de bromocresol, o biureto e a precipitação com ácido 

fosfotúngstico e cloreto de magnésio. As globulinas foram obtidas pela subtração da albumina 

dos níveis totais de proteínas.  

A enzima AST foi determinada pelo método cinético proposto por Schumann et 

al.; International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
46

. A enzima 

GGT pelo método cinético Szasz
47

 modificado e a FA pelo método de Bowers e McComb
48

 

modificado. 

O cálcio total e o fósforo foram mensurados por reação de ponto final, segundo 

metodologia colorimétrica arsenazo III e ultravioleta modificado de Daly e Ertingshausen
49

, 

respectivamente. Os demais eletrólitos foram determinados pela metodologia de íon seletivo, 

em aparelho específico (Cobas B121, Roche
®
, Rotkreuz, Suíça). 

 

2.4.3. Rendimento de carcaça e de cortes 

Aos 42 dias de idade duas aves por repetição, 12 por tratamento, com peso 

corporal médio da parcela (± 5%), foram selecionadas, identificadas com lacres e submetidas 

a jejum de alimento de oito horas, com livre acesso à água. Posteriormente as aves foram 
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pesadas em balança analítica (modelo 2095, Toledo®, São Bernardo do Campo, São Paulo, 

Brasil), precisão de 1 g. Em seguida, as aves foram insensibilizadas por eletronarcose e 

abatidas por sangria mediante corte da veia jugular, sendo posteriormente escaldadas, 

depenadas e evisceradas. As carcaças evisceradas sem pés, cabeça e pescoço foram pesadas e 

calculado o rendimento em relação ao peso vivo. Posteriormente, procederam-se os cortes, 

peito sem pele e osso, coxas + sobrecoxas e asas, que foram pesados para o cálculo do 

rendimento em relação ao peso vivo. 

Para o rendimento de gordura abdominal, foi considerado o tecido adiposo em 

torno da cloaca, da moela, do proventrículo, da bursa cloacal e dos músculos abdominais 

adjacentes, conforme descrito por Smith
50

.  

 

2.5. Análise Estatística 

Os efeitos da suplementação dos sulfatos de condroitina (CO) (0; 0,05 e 0,10%) e 

de glucosamina (GLU) (0; 0,15 e 0,30%), bem como a sua interação (CO x GLU), foram 

analisados de acordo com o modelo experimental:  

Yijk = μ + (CO) i + (GLU) j + (CO x GLU) ij + eijk 

em que, Y é a variável resposta; μ é a média da variável; CO sulfato de condroitina; GLU 

sulfato de glucosamina; CO x GLU é a interação dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina; e eijk é o erro residual. 

Os dados para todas as variáveis foram verificados quanto à presença de outliers 

(Box-and-Whisker Plot), pressupostos de normalidade de erros de observação (teste de 

Cramér-von Mises) e homogeneidade de variâncias (teste de Bartlett). Após as correções, os 

dados foram submetidos à análise de variância usando-se o Procedimento do Modelo Linear 

Geral (GLM) do SAS® (SAS Institute Inc., Cary, Carolina do Norte, Estados Unidos)
51

. 

Quando as médias diferiram significativamente pelo teste F a 5% de probabilidade, a análise 

ortogonal foi realizada para testar os efeitos lineares e quadráticos dos níveis dos sulfatos de 

condroitina e de glucosamina nas variáveis estudadas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

3.1. Desempenho 

Não se observou interação (p > 0,05) e efeitos isolados dos sulfatos de condroitina 

e de glucosamina para peso final, ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar e 

viabilidade criatória dos frangos de corte aos sete e 21 dias de idade (Tabela 2). 

 

TABELA 2 – Peso médio final (PMF), ganho de peso médio (GPM), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) e viabilidade criatória (VC) de frangos de corte aos 

sete e 21 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 PMF (g) GPM (g) CR (g) CA (g/g) VC (%) 

 1 a 7 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 195,72 152,89 165,22 1,071 98,61 

0,05 196,78 154,06 164,22 1,061 98,81 

0,10 196,11 152,89 156,83 1,022 99,21 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 195,67 152,67 162,83 1,063 99,01 

0,15 196,78 153,78 161,89 1,047 99,01 

0,30 196,17 153,11 161,56 1,044 98,61 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns 

EPM 1,35 1,31 5,58 0,01 0,48 

CV (%) 3,03 3,80 5,58 5,54 2,19 

 1 a 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 1.084,11 1.041,06 1.383,50 1,329 97,62 

0,05 1.082,76 1.039,82 1.383,33 1,317 96,83 

0,10 1.092,72 1.049,61 1.376,28 1,301 97,02 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 1.085,33 1.042,17 1.390,61 1,321 96,63 

0,15 1.081,35 1.038,35 1.372,17 1,313 98,41 

0,30 1.092,83 1.049,89 1.380,33 1,313 96,43 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns 

EPM 4,93 4,93 8,96 0,01 0,75 

CV (%) 1,98 2,06 2,85 2,50 3,25 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. 
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Aos 35 dias de idade, houve efeito linear crescente (p = 0,0470) dos níveis do 

sulfato de glucosamina no ganho de peso, para cada 0,15% de inclusão existe um aumento 

estimado de 13 g de ganho de peso (Equação 3). Aos 42 dias de idade, maiores níveis do 

sulfato de glucosamina aumentaram linearmente o peso final (p = 0,0403) e o ganho de peso 

(p = 0,0385) representados pelas Equações 4 e 5, respectivamente (Tabela 3). 

 

TABELA 3 – Peso médio final (PMF), ganho de peso médio (GPM), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) e viabilidade criatória (VC) de frangos de corte aos 

35 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 PMF (g) GPM (g) CR (g) CA (g/g) VC (%) 

 1 a 35 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 2.647,28 2.604,39 3.880,33 1,482 97,22 

0,05 2.665,44 2.622,72 3.921,78 1,476 96,43 

0,10 2.674,94 2.632,06 3.844,39 1,444 96,43 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 2.647,56 2.604,56 3.921,06 1,488 96,23 

0,15 2.666,39 2.623,61 3.886,72 1,466 97,62 

0,30 2.673,72 2.631,00 3.838,72 1,448 96,23 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns L
3
 (0,0470) ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns 

EPM 9,84 9,85 28,43 0,01 0,74 

CV (%) 1,60 1,62 3,05 2,40 3,29 

 1 a 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 3.385,11 3.342,17 5.308,33 1,576 96,63 

0,05 3.446,94 3.404,11 5.319,65 1,553 94,84 

0,10 3.437,00 3.393,94 5.319,17 1,543 94,64 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 3.402,28 3.359,33 5.327,72 1,572 95,64 

0,15 3.433,28 3.390,22 5.298,88 1,548 95,83 

0,30 3.434,50 3.390,67 5.319,39 1,552 94,64 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU L
4
 (0,0403) L

5
 (0,0385) ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns 

EPM 14,09 14,09 29,91 0,01 0,96 

CV (%) 1,74 1,76 2,32 1,72 4,40 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. L: linear. 
3
Ganho de peso médio 1 a 35 dias = 88,133 GLU + 2606,5; R

2 
= 0,94. 

4
Peso médio final 1 a 42 dias = 107,4 GLU + 3407,2; R

2 
= 0,78. 

5
Ganho de peso médio 1 a 42 dias = 104,47 GLU + 3364,40; R

2 
= 0,77. 
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O maior ganho de peso com a suplementação de sulfato de glucosamina se deve 

provavelmente, ao fato de que esse glicosaminoglicano favorece o transporte de nutrientes 

e regula o metabolismo intermediário, aumentando os níveis hepáticos de uridina difosfato 

N-acetilglucosamina (UDP-GlcNAc), substrato necessário às múltiplas vias de glicosilação 

de proteínas, como verificado por Ryczko et al.
52

. Os mesmos autores também 

demonstraram que a administração oral de glucosamina em camundongos aumentou o peso 

corporal sem afetar o consumo de alimentos, a atividade física e o gasto energético.  

O referido aumento do ganho de peso dos frangos pode estar relacionado também 

com a locomoção, devido à melhora no desenvolvimento do sistema esquelético, pois o 

crescimento do animal depende não somente do desenvolvimento muscular, mas, também, é 

necessária à existência do suporte ósseo
53

. Como constatado por Sgavioli et al.
54

, a inclusão 

de sulfato de glucosamina na ração de frangos de corte foi eficiente na promoção do 

desenvolvimento ósseo e cartilaginoso, levando ao melhor desempenho. Weeks et al.
8
 

demonstraram que a dificuldade em caminhar reduz a capacidade das aves atingirem os 

comedouros e bebedouros, o que consequentemente reduz o ganho de peso. E segundo Kestin 

et al.
55

, apesar da relação positiva entre o peso corporal e a presença de anormalidades de grau 

médio, as aves com graves anormalidades tendem a pesar menos. 

Além disso, o comprimento, peso e espessura dos ossos estão correlacionados 

positivamente com o peso vivo, como relatado por Nkukwana et al.
56

, e os sulfatos podem 

agir melhorando essas características macroscópicas dos ossos.  Ossos maiores em aves mais 

pesadas são importantes para suportarem os maiores pesos alcançados por essas aves. 

 

3.2. Hematologia e Bioquímica Sérica 

Para os valores de hemácias, hemoglobina, hematócrito, PPT e trombócitos no 

sangue dos frangos não houve interação (p > 0,05) dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina, sendo semelhantes entre todos os tratamentos (Tabela 4). Os resultados 

encontrados foram similares aos de Cardoso e Tessari
57

 em frangos saudáveis.  

Noushi e Naji
58

, ao investigarem os efeitos do sulfato de glucosamina e do sulfato 

de glucosamina/condroitina administrados oralmente a ratos durante 30 dias, não encontraram 

diferenças nas contagens das hemácias, o que é consistente com os resultados deste trabalho. 

Contudo, os mesmos autores encontraram que a administração do sulfato de glucosamina 

elevou a quantidade de trombócitos, demonstrando atividade de hipercoagulação dos sulfatos 

em ratos. Desta forma, é possível que não haja este efeito em aves, já que o número de 

trombócitos se manteve estável entre os diferentes tratamentos. 
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TABELA 4 – Hemácias, hemoglobina, hematócrito, proteínas plasmáticas totais (PPT) e 

trombócitos no sangue de frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade, 

suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração 

 Hemácias 

(x10
6
) 

Hemoglobina 

(g/dL) 

Hematócrito 

(%) 

PPT 

(g/dL) 

Trombócitos 

(x10
3
) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 2,47 6,66 29,39 3,23 50.500 

0,05 2,40 6,82 29,33 3,30 49.056 

0,10 2,58 6,88 30,06 3,40 55.167 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 2,50 6,97 30,22 3,26 46.111 

0,15 2,46 6,77 29,67 3,37 54.889 

0,30 2,49 6,61 28,89 3,31 53.722 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns 

EPM 0,09 0,10 0,34 0,07 3.849 

CV (%) 14,72 6,39 4,53 7,70 31,81 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 2,45 6,70 29,44 3,64 44.500 

0,05 2,54 6,96 30,11 3,69 42.118 

0,10 2,58 7,24 31,11 3,73 43.556 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 2,55 7,01 30,17 3,67 38.412 

0,15 2,51 6,79 29,72 3,61 48.333 

0,30 2,52 7,10 30,78 3,79 43.222 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns 

EPM 0,08 0,14 0,58 0,07 2.799 

CV (%) 14,10 8,88 8,48 7,42 27,64 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. 

 

Aos 21 dias não foram observadas interações e diferenças (p > 0,05) entre os 

tratamentos para eosinófilos, monócitos, heterófilos e relação heterófilos: linfócitos. Aos 42 

dias de idade, notou-se efeito linear decrescente (p = 0,0399; Equação 6) da suplementação 

com o sulfato de glucosamina na quantidade de monócitos, e nenhuma interação ou efeito 

isolado (p > 0,05) dos sulfatos de condroitina e de glucosamina foram encontrados para os 

demais valores do leucograma nessa idade (Tabela 5). 
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TABELA 5 – Leucócitos totais, eosinófilos, monócitos, heterófilos, linfócitos e relação 

heterófilos:linfócitos (H:L) no sangue de frangos de corte aos 21 e 42 dias 

de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

ração 

 Leucócitos 

(x10
3
) 

Eosinófilos 

(µL) 

Monócitos 

(µL) 

Heterófilos 

(µL) 

Linfócitos 

(µL) 

H:L 

 21 dias de idade 

Condroitina
1  

(CO, %) 

      

0 8.644,4 203,33 264,71 3.309,4 4.617,5 0,72 

0,05 7.833,3 195,63 236,47 3.013,3 4.276,1 0,65 

0,10 7.555,6 214,44 260,00 2.821,1 4.207,8 0,62 

Glucosamina
2 

(GLU, %) 

      

0 9.922,2 226,25 318,67 3.566,1 5.681,9 0,62 

0,15 6.500,0 204,44 208,89 2.690,6 3.393,3 0,79 

0,30 7.611,1 186,11 244,44 2.862,4 4.026,1 0,71 

Probabilidade       

Regressão CO ns ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns ns ns 

CO x GLU 0,0099 ns ns ns 0,0004 ns 

EPM 635,62 23,08 91,00 215,88 444,98 0,09 

CV (%) 35,54 61,16 53,98 45,72 37,10 38,62 

 42 dias de idade 

Condroitina
1  

(CO, %) 
 

     

0 8.411,8 205,88 255,29 2.795,0 5.131,1 0,60 

0,05 6.944,4 176,25 268,33 2.222,4 4.242,9 0,57 

0,10 6.941,2 192,94 173,89 2.493,9 4.061,1 0,65 

Glucosamina
2 

(GLU, %) 

      

0 8.352,9 203,57 295,88 2.653,1 5.098,3 0,52 

0,15 6.666,7 166,67 217,22 2.185,0 4.093,9 0,53 

0,30 7.294,1 208,33 186,67 2.682,9 4.242,9 0,64 

Probabilidade       

Regressão CO ns ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns L
6
 (0,0399) ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns ns 

EPM 435,80 22,62 43,00 179,05 268,99 0,04 

CV (%) 31,35 45,23 71,31 34,03 39,59 38,08 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. L: linear. 
6
Monócitos 42 dias = - 364,03 GLU + 287,86; R

2 
= 0,94. 

 

Houve interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para leucócitos 

totais (p = 0,0099) e linfócitos (p = 0,0004) no sangue dos frangos aos 21 dias de idade 

(Tabela 5). Frangos suplementados com 0,10% de sulfato de condroitina mostraram aumento 
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linear dos leucócitos (p = 0,0287) e dos linfócitos (p = 0,0144) com a inclusão de sulfato de 

glucosamina, como demonstrado nas Equações 7 e 8, respectivamente (Tabela 6). 

 

TABELA 6 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para leucócitos totais e linfócitos no sangue de frangos de corte aos 21 dias de 

idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Leucócitos (x10
3
) 

21 dias de idade 

0 11.600,0 6.500,0 7.833,3 ns 

0,05 11.000,0 6.333,3 6.166,7 ns 

0,10 7.166,7 6.666,7 8.833,3 L
7
 (0,0287) 

Regressão ns ns ns  

Linfócitos (µL) 

21 dias de idade 

0 7.034,0 3.771,7 3.046,7 ns 

0,05 6.181,7 2.976,7 3.670,0 ns 

0,10 3.830,0 3.431,7 5.361,7 L
8
 (0,0144) 

Regressão ns ns ns  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. 
7
Leucócitos 21 dias 0,10% CO = 5555,3 GLU + 6722,3; R

2 
= 0,54. 

8
Linfócitos 21 dias 0,10% CO = 5105,7 GLU + 3442; R

2 
= 0,56. 

 

O sulfato de glucosamina adicionalmente ao sulfato de condroitina demonstrou 

induzir linfocitose. Enquanto, ocorreu diminuição da porcentagem de monócitos devido ao 

consumo de sulfato de glucosamina, demonstrando combater possíveis infecções.  

Segundo estudos de Noushi e Naji
58

 e Sadeghi et al.
59

, a glucosamina tem função 

imunomoduladora, ativa as células do sistema imune adaptativo, mas suprime a atividade das 

células imunes inatas. O tratamento com glucosamina aumentou a capacidade de linfócitos 

para proliferação alorreativa e aumentou os níveis séricos do receptor de interleucina-2 

solúvel (sIL-2R), marcador in vivo da ativação de linfócitos T; além da redução nos níveis 

séricos de citocinas inflamatórias e do efeito antitumoral
59

. Adicionalmente, a glucosamina 

oral aumentou o suprimento de UDP-GlcNAc e a ramificação N-glicana nas glicoproteínas 

de células T in vivo, indicando que a glucosamina pode regular a autoimunidade por 

modulação das funcionalidades múltiplas das células T
60

, além de exercer efeitos mitogênicos 

e induzir a proliferação de linfócitos
61

.  

A condroitina também pode agir no sistema imune. Rachmilewitz e Tykocinski
62

 

demonstraram, em estudo in vitro, que os sulfatos de condroitina A e B ativaram monócitos e 

linfócitos B, respectivamente. Além de influenciarem células linfóides de forma direta, sem 

citocinas como intermediários. 
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Não houve interação (p > 0,05) dos sulfatos, para albumina, globulinas, PST, AST 

e GGT. A suplementação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina não afetou (p > 0,05) 

os valores de globulinas, AST e GGT, em ambas as idades. A suplementação com sulfato de 

condroitina na ração aumentou linearmente (p = 0,0099; Equação 9) a albumina sérica e 

afetou de forma quadrática (p = 0,0140; Equação 10) as PST, com menor valor de PST com 

0,04% de sulfato de condroitina, aos 21 dias de idade. O sulfato de glucosamina demonstrou 

efeito quadrático (p = 0,0450; Equação 11) na concentração de albumina aos 42 dias de idade. 

O menor valor de albumina foi encontrado para a inclusão de 0,06% de sulfato de 

glucosamina na ração (Tabela 7). 

A uniformidade nos níveis de AST e GGT demonstra que não houve 

hepatoxicidade das concentrações utilizadas dos sulfatos de condroitina e de glucosamina, 

sendo, portanto, níveis seguros de serem utilizados. O aumento destas enzimas séricas pode 

indicar a ocorrência de danos no fígado por substâncias tóxicas, AST devido à lesão nos 

hepatócitos e GGT devido colestase e hiperplasia biliar
63

. 

A concentração de PST pode ser indicativa de saúde dos animais, pois são 

indispensáveis para manutenção da pressão osmótica coloidal, regulação do equilíbrio ácido-

base do sangue, transporte de diversas substâncias, reação inflamatória, reação imune e para o 

processo de cicatrização e reparação tecidual
64

. Considerando que os níveis de proteínas totais 

estão dentro do esperado para aves, que segundo Lumej
65

, podem variar entre 2,5 a 4,5 g/dL, 

os sulfatos de condroitina e de glucosamina não foram prejudiciais à saúde dos frangos. 

A interpretação das alterações no teor de PST depende da definição de qual é a 

principal proteína do soro que está alterada. Entretanto, o aumento ou redução na 

concentração de albumina ou globulinas nem sempre resulta em alteração detectável no teor 

de proteína total. Portanto, na interpretação dessas alterações, devem ser avaliados, além da 

concentração de proteínas totais, os teores de albumina e globulinas
66

. Dessa forma, a 

influência dos sulfatos nas PST, aos 21 dias de idade, foi em consequência da alteração dos 

valores de albumina, não ocorrendo o mesmo aos 42 dias de idade (Tabela 7).  

A albumina é a PST mais abundante, sendo responsável por cerca de 75% da 

pressão coloidosmótica do plasma vascular, a qual regula o conteúdo de água que se difunde 

do sangue para os tecidos. Além disso, é responsável pelo transporte de ácidos graxos livres, 

ácidos biliares, bilirrubina, íons, hormônios e medicamentos
66

. Assim, as diferenças 

encontradas para albumina nas aves, provavelmente, sejam para controle coloidosmóstico. 
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TABELA 7 – Albumina, globulinas, proteínas séricas totais (PST), aspartato aminotransferase 

(AST) e gama glutamiltransferase (GGT) no sangue de frangos de corte aos 21 

e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 Albumina 

(g/dL) 

Globulinas 

(g/dL) 

PST 

(g/dL) 

AST 

(UI/L) 

GGT 

(UI/L) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 1,37 1,41 2,75 258,67 28,28 

0,05 1,41 1,32 2,67 266,65 26,17 

0,10 1,44 1,46 2,91 260,11 26,53 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 1,49 1,36 2,71 259,59 26,89 

0,15 1,38 1,43 2,84 270,06 27,67 

0,30 1,36 1,43 2,78 255,39 26,40 

Probabilidade      

Regressão CO L
9 

(0,0099) ns Q
10

(0,0140) ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns 

EPM 0,03 0,06 0,08 10,49 0,95 

CV (%) 8,03 18,88 12,69 16,61 15,00 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 1,38 2,04 3,42 912,88 29,83 

0,05 1,48 2,12 3,60 714,47 28,89 

0,10 1,40 2,01 3,47 756,22 35,93 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 1,37 2,19 3,60 815,65 26,44 

0,15 1,38 1,98 3,36 760,61 33,67 

0,30 1,52 2,01 3,53 807,06 34,27 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU Q
11 

(0,0389) ns ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns ns ns 

EPM 0,04 0,06 0,07 65,00 1,85 

CV (%) 10,42 13,27 8,95 33,57 22,00 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação; ns: não significativo. L: linear. Q: quadrático. 
9
Albumina 21 dias = 0,7 CO + 1,3717; R

2 
= 0,99. 

10
PST 21 dias = 64 CO

2
 + 4,8 CO + 2,75; R

2
 = 0,99. 

11
Albumina 42 dias = 2,8888 GLU

2
 – 0,3667 GLU + 1,37; R

2 
= 0,99. 

 

A suplementação com o sulfato de glucosamina na ração afetou de forma 

quadrática (p = 0,0265; Equação 12) o colesterol aos 42 dias de idade. A menor concentração 

de colesterol foi encontrada com 0,15% de inclusão de sulfato de glucosamina (Tabela 8). 
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TABELA 8 – Colesterol total, triacilgliceróis, lipoproteínas de alta densidade (HDL), 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL) no sangue de frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade, 

suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração 

 Colesterol 

(mg/dL) 

Triacilgliceróis 

(mg/dL) 

HDL 

(mg/dL) 

LDL 

(mg/dL) 

VLDL 

(mg/dL) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 141,94 59,19 86,79 43,31 11,84 

0,05 131,01 52,22 89,80 37,76 10,45 

0,10 152,06 43,78 89,31 53,99 8,76 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 154,00 63,94 95,25 45,96 12,79 

0,15 142,06 48,94 91,07 41,20 9,79 

0,30 136,20 42,30 79,58 48,16 8,46 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns ns 

CO x GLU ns 0,0098 0,0214 ns 0,0098 

EPM 4,28 5,25 3,24 4,27 1,05 

CV (%) 12,35 19,18 14,38 19,97 19,18 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 131,06 33,94 73,81 50,46 6,79 

0,05 123,67 32,33 73,40 43,81 6,47 

0,10 133,67 30,35 77,80 49,80 6,07 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 136,61 29,88 81,37 49,59 5,98 

0,15 116,94 34,44 69,43 40,62 6,89 

0,30 134,50 32,28 74,20 53,84 6,46 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU Q
12

 (0,0265) ns ns ns ns 

CO x GLU ns ns 0,0428 ns ns 

EPM 3,84 2,06 2,54 3,53 0,41 

CV (%) 11,58 17,10 13,85 30,62 17,10 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. Q: quadrático. 
12

Colesterol 42 dias = 827,33 GLU
2
 + 255,23 GLU + 136,61; R

2
 = 0,99. 

 

Observou-se interação (p < 0,05) dos sulfatos para triacilgliceróis, HDL e VLDL 

aos 21 dias de idade e para HDL aos 42 dias de idade (Tabela 8). A suplementação com o 

sulfato de glucosamina nas rações sem sulfato de condroitina reduziu linearmente os 

triacilglicérois (p = 0,0278; Equação 13), HDL (p = 0,0128; Equação 14) e VLDL (p = 

0,0278; Equação 15) aos 21 dias de idade. Ocorreu efeito quadrático (p = 0,0263, Equação 

16) para os níveis de sulfato de glucosamina com a adição de 0,05% de sulfato de condroitina 



63 
 

sobre o HDL aos 42 dias de idade. Frangos suplementados com 0,18% de sulfato de 

glucosamina obtiveram menor concentração de HDL (Tabela 9).  

 

TABELA 9 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para triacilgliceróis, lipoproteínas de alta densidade (HDL) e lipoproteínas de 

muito baixa densidade (VLDL) no sangue de frangos de corte aos 21 dias de 

idade e para lipoproteínas de alta densidade (HDL) no sangue de frangos de 

corte aos 42 dias de idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Triacilgliceróis 

(mg/dL) 

21 dias 

0 78,67 64,50 34,40 L
13

 (0,0278) 

0,05 63,33 47,50 45,83 ns 

0,10 49,83 34,83 46,67 ns 

Regressão ns ns ns  

HDL 

(mg/dL) 

21 dias 

0 93,38 93,78 73,20 L
14

 (0,0128) 

0,05 90,37 90,80 88,23 ns 

0,10 102,00 88,62 77,32 ns 

Regressão ns
 

ns ns  

VLDL 

(mg/dL) 

21 dias 

0 15,73 12,90 6,88 L
15

 (0,0278) 

0,05 12,67 9,50 9,17 ns 

0,10 9,97 6,97 9,33 ns 

Regressão ns ns ns  

HDL 

(mg/dL) 

42 dias 

0 78,38 72,83 70,22 ns 

0,05 83,12 65,05 72,02 Q
16 

(0,0263) 

0,10 82,62 70,42 80,37 ns 

Regressão ns ns ns  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. Q: quadrático. 
13

Triacilgliceróis 21 dias 0% CO = - 147,57 GLU + 81,325; R
2
 = 0,96. 

14
HDL 21 dias 0% CO = - 67,267 GLU + 96,877; R

2
 = 0,74. 

15
VLDL 21 dias 0% CO = - 29,5 GLU + 16,262; R

2
 = 0,96. 

16
HDL 42 dias 0,05% CO = 556,44 GLU2 - 203,93 GLU + 83,12; R

2
 = 0,99. 

 

A influência da glucosamina oral no perfil lipídico é controversa na literatura. O 

trabalho de Largo et al.
67

 demonstrou que o tratamento oral com glucosamina, preveniu o 

aumento do nível sérico de triacilgliceróis induzido por dieta aterogênica em coelhos. Por 

outro lado, Tannok et al.
68 

verificaram hiperlipidemia, com aumento de colesterol e de 

triacilgliceróis em camundongos suplementados com glucosamina. Ryczko et al.
52

, em 

pesquisa recente, verificaram aumento nos níveis de triacilgliceróis em camundongos 

suplementados com glucosamina. Já outros trabalhos não encontraram efeitos da glucosamina 

no perfil lipídico
69-72

. Ressalva-se ainda, a necessidade de mais estudos para elucidar os 

efeitos e as vias em que a glucosamina pode influenciar os níveis séricos de colesterol e de 

lipoproteínas. 
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A inclusão do sulfato de glucosamina na ração reduziu linearmente (p = 0,0237; 

Equação 17) os cloretos aos 21 dias de idade. Os níveis do sulfato de condroitina aumentaram 

linearmente (p = 0,0012; Equação 18) o cálcio total aos 42 dias de idade (Tabela 10). 

 

TABELA 10 – Cálcio total, cálcio iônico, fósforo e cloretos no sangue de frangos de corte aos 

21 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 Cálcio total 

(mg/dL) 

Cálcio iônico 

(mg/dL) 

Fósforo 

(mmol/L) 

Cloretos 

(mmol/L) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)     

0 8,82 1,22 6,72 108,58 

0,05 8,96 1,13 7,89 109,53 

0,10 9,11 1,18 7,80 108,55 

Glucosamina
2
 (GLU, %)     

0 9,67 1,23 7,04 109,20 

0,15 8,52 1,10 7,55 108,83 

0,30 8,72 1,19 7,91 108,62 

Probabilidade     

Regressão CO ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns L
17 

(0,0237) 

CO x GLU 0,0127 < 0,0001 ns ns 

EPM 0,20 0,02 0,21 0,27 

CV (%) 8,51 6,85 12,32 1,63 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)     

0 7,20 1,13 6,04 113,51 

0,05 8,67 1,20 6,13 112,92 

0,10 8,70 1,20 7,48 110,35 

Glucosamina
2
 (GLU, %)     

0 8,77 1,13 6,19 113,36 

0,15 8,20 1,20 6,20 112,39 

0,30 8,67 1,20 7,26 111,04 

Probabilidade     

Regressão CO L
18 

(0,0012) ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns 

CO x GLU ns 0,0067 < 0,0001 0,0003 

EPM 0,36 0,02 0,20 0,37 

CV (%) 15,62 8,99 14,89 1,76 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. L: linear. 
17

Cloretos 21 dias = - 1,9333 GLU + 109,17; R
2 
= 0,98. 

18
Cálcio 42 dias =  15 CO + 7,44; R

2 
= 0,77. 
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Verificou-se interação dos sulfatos para cálcio total aos 21 dias (p = 0,0127), 

cálcio iônico aos 21 e 42 dias (p < 0,0001 e p = 0,0067, respectivamente), fósforo aos 42 dias 

(p < 0,0001) e cloretos aos 42 dias de idade (p = 0,0003) (Tabela 10).  

A concentração sérica de cálcio total dos frangos aos 21 dias de idade apresentou 

efeito quadrático (p = 0,0020; Equação 19) com a inclusão de sulfato de glucosamina nas 

rações com 0,10% de sulfato de condroitina, com menor concentração estimada para a 

inclusão de 0,22% de sulfato de glucosamina (Tabela 11). 

Aos 21 dias, frangos que não foram suplementados com sulfato de glucosamina 

apresentaram maior concentração de cálcio iônico (p = 0,0354; Equação 20) quando incluso 

0,05% de sulfato de condroitina, e frangos suplementados com 0,30% de sulfato de 

glucosamina, obtiveram menor cálcio iônico (p = 0,0003; Equação 21) quando receberam 

0,04% de sulfato de condroitina. Os níveis de 0,05 e 0,10% de sulfato de condroitina nas 

rações mostraram efeito quadrático para cálcio iônico com a adição de sulfato de 

glucosamina, apresentando menores valores com 0,26 e 0,14% (Equações 22 e 23), 

respectivamente (Tabela 11).  

Já aos 42 dias, a concentração de cálcio iônico dos frangos, suplementados com 

0,30% de sulfato de glucosamina, aumentou linearmente (p = 0,0165) com a inclusão de 

sulfato de condroitina (Equação 24). A inclusão de 0,16% de sulfato de glucosamina nas 

rações sem sulfato de condroitina proporcionou aumento do cálcio iônico (p = 0,0176), 

conforme efeito quadrático da Equação 25. Em rações com 0,10% de sulfato de condroitina a 

inclusão de 0,06% de sulfato de glucosamina apresentou a menor concentação de cálcio 

iônico, demonstrado na Equação 26 (Tabela 11). 

Aos 42 dias de idade, os frangos que foram suplementados com sulfato de 

condroitina, paralelamente com 0,30% de sulfato de glucosamina apresentaram elevação 

linear (p = 0,0002; Equação 27) da concentração de fósforo sérico. Bem como, os frangos que 

receberam 0,05 e 0,10% de sulfato de condroitina apresentaram elevação linear (p = 0,0295; 

Equação 28 e p = 0,0002; Equação 29, respectivamente), com a adição de sulfato de 

glucosamina nas rações (Tabela 11).  

As rações com 0 e 0,30% de sulfato de glucosamina apresentaram efeito linear 

decrescente com a adição de sulfato de condroitina na concentração de cloretos no sangue dos 

frangos aos 42 dias de idade (p = 0,0229 e p = 0,0059; Equações 30 e 31, respectivamente), 

com redução dos cloretos conforme se adicionou o sulfato de condroitina (Tabela 11).  
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TABELA 11 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para cálcio total e cálcio iônico no sangue de frangos de corte aos 21 dias de 

idade, e para cálcio iônico, fósforo e cloretos no sangue de frangos de corte 

aos 42 dias de idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Cálcio total 

(mg/dL) 

21 dias 

0 9,47 8,47 8,51 ns 

0,05 9,66 8,39 8,83 ns 

0,10 9,88 8,68 8,76 Q
19’

(0,0020) 

Regressão ns ns ns  

Cálcio 

iônico 

(mg/dL) 

21 dias 

0 1,22 1,22 1,21 ns 

0,05 1,25 1,07 1,04 Q
22’

(0,0065) 

0,10 1,22 1,00 1,31 Q
23’

(0,0009) 

Regressão Q
20 

(0,0354)
 

ns Q
21 

(0,0003)  

Cálcio 

iônico 

(mg/dL) 

42 dias 

0 1,08 1,21 1,11 Q
25’

(0,0176) 

0,05 1,12 1,20 1,14 ns 

0,10 1,18 1,19 1,36 Q
26’

(0,0157) 

Regressão ns ns L
24 

(0,0165)  

Fósforo 

(mg/dL) 

42 dias 

0 6,55 5,94 5,62 ns 

0,05 5,96 6,08 6,34 L
28 

(0,0295) 

0,10 6,06 6,58 9,81 L
29 

(0,0002) 

Regressão ns ns L
27 

(0,0002)  

Cloretos 

(mmol/L) 

42 dias 

0 115,27 112,85 112,40 ns 

0,05 113,74 112,88 112,15 ns 

0,10 111,07 111,43 108,56 ns 

Regressão L
30 

(0,0229) ns L
31 

(0,0059)  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. Q: quadrático. 
19

Cálcio 21 dias 0,10% CO = 28,444 GLU
2
 - 12,267 GLU + 9,88; R

2 
= 0,99. 

20
Cálcio iônico 21 dias 0% GLU = - 12 CO

2
 + 1,2 CO + 1,22; R

2 
= 0,99. 

21
Cálcio iônico 21 dias 0,30% GLU = 88 CO

2
 + 7,8 CO + 1,21; R

2 
= 0,99.  

22
Cálcio iônico 21 dias 0,05% CO = 3,3333 GLU

2
 - 1,7 GLU + 1,25; R

2
 = 0,99. 

23
Cálcio iônico 21 dias 0,10% CO = 11,778 GLU

2
 - 3,2333 GLU + 1,22; R

2
 = 0,99. 

24
Cálcio iônico 42 dias 0,30% GLU =  2,5 CO + 1,0783; R

2
 = 0,84. 

25
Cálcio iônico 42 dias 0% CO =  - 5,1111 GLU

2
 + 1,6333 GLU + 1,08; R

2
 = 0,99. 

26
Cálcio iônico 42 dias 0,10% CO =  3,5556 GLU

2
 - 0,4667 GLU + 1,18; R

2
 = 0,99. 

27
Fósforo 42 dias 0,30% GLU = 41,9 CO + 5,1617; R

2
 = 0,87. 

28
Fósforo 42 dias 0,05% CO = 1,2667 GLU + 5,9367; R

2 
= 0,96. 

29
Fósforo 42 dias 0,10% CO = 12,5 GLU + 5,6083; R

2 
= 0,85. 

30
Cloretos 42 dias 0% GLU = - 42 CO + 115,46; R

2 
= 0,98. 

31
Cloretos 42 dias 0,30% GLU = - 38,4 CO + 112,96; R

2 
= 0,80.  

 

Não houve interação (p > 0,05) dos sulfatos de condroitina e de glucosamina, bem 

como efeitos isolados em ambas as idades avaliadas para as concentrações séricas de potássio 

e fosfatase alcalina. Entretanto, observou-se interação (p = 0,0108) dos sulfatos para sódio aos 

42 dias de idade (Tabela 12). 

Apesar de não terem sido estudadas as diferenças entre as idades para fosfatase 

alcalina, é importante considerar, como relatado por Allison
63

, que a atividade dessa enzima 
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que participa do processo de mineralização, decresce na medida em que ocorre a maturação 

óssea. 

 

TABELA 12 – Sódio, potássio e fosfatase alcalina no sangue de frangos de corte aos 21 e 42 

dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina 

na ração 

 Sódio 

(mmol/L) 

Potássio 

(mmol/L) 

Fosfatase alcalina 

(UI/L) 

  21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 145,25 5,06 3.661,60 

0,05 145,73 5,28 4.127,80 

0,10 146,09 5,11 3.658,80 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 145,77 5,07 3.642,00 

0,15 146,08 5,05 3.779,30 

0,30 145,22 5,33 4.024,70 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 0,42 0,24 229,76 

CV (%) 1,22 9,22 34,16 

  42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 150,08 4,62 1.961,70 

0,05 148,96 4,84 2.257,50 

0,10 147,70 4,76 2.473,90 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 149,84 4,72 2.417,60 

0,15 148,59 4,86 1.806,61 

0,30 148,30 4,63 2.465,72 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU 0,0108 ns ns 

EPM 0,46 0,14 139,68 

CV (%) 1,72 12,36 44,12 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. 

 

No desdobramento da interação, observou-se, nos frangos que receberam 0,05% 

de sulfato de condroitina na ração, aumento linear de sódio no sangue aos 42 dias de idade (p 

= 0,0179; Equação 32), à medida que se adicionou o sulfato de glucosamina (Tabela 13). 
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TABELA 13 – Desdobramento da interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para 

sódio no sangue de frangos de corte aos 42 dias de idade  

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Sódio (mmol/L) 

42 dias de idade 

0 152,98 149,67 147,60 ns 

0,05 148,22 148,62 150,05 L
32

(0,0352) 

0,10 148,32 147,47 147,24 ns 

Regressão ns ns ns  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. 
32

Sódio 42 dias 0,05% CO = 6,1 GLU + 148,05; R
2
 = 0,90. 

 

A matriz inorgânica dos ossos é constituída predominantemente de íons de cálcio 

e de fósforo, na forma de cristais de hidroxiapatita e em menores quantidades de bicarbonato, 

magnésio, potássio, sódio, citrato, cloreto e fluoreto
73,74

. Concentrações adequadas no fluido 

extracelular de íons são necessárias para a mineralização dos ossos
75

. Portanto, o aumento 

sérico dos minerais, com a suplementação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina, 

demonstra maior disponibilidade desses íons para mineralização óssea e outras importantes 

funções. Conforme Proszkowiec-Weglarz e Angel
75

, quando o nível plasmático de cálcio está 

elevado, as células C das glândulas ultimobranquiais das aves são estimuladas a secretarem 

calcitonina, a qual aumenta a entrada de cálcio e de fósforo às células ósseas e reduz o 

movimento de cálcio e de fósforo ósseo para o plasma. 

Imik et al.
76

 demonstraram que os níveis séricos de cálcio e de fósforo foram 

menores em frangos que apresentaram discondroplasia tibial em comparação aos animais 

saudáveis, e completaram que as desordens locomotoras ocorreram devido ao incompleto 

desenvolvimento do osso e da cartilagem. Murakami et al.
77

 sugeriram que altos níveis de 

cloreto podem aumentar a probabilidade de incidência de discondroplasia tibial. Já segundo 

Oviedo-Rondón et al.
78

, o aumento dos níveis do íon sódio, diminui à incidência de 

discondroplasia tibial. Como verificado os sulfatos aumentaram os íons cálcio, fósforo e sódio 

e reduziram os cloretos no sangue dos frangos, o que sugere a possível ação dos sulfatos na 

redução da incidência da discondroplasia tibial. 

O aumento dos íons cálcio, fósforo e sódio pode ser explicado pela capacidade 

dos glicosaminoglicanos se complexarem com íons, isso devido à alta densidade de cargas 

negativas conferidas pelos grupamentos sulfatos e carboxílicos
79-81

.  

O cálcio total extracelular se apresenta de três formas diferentes: unido a 

proteínas, unido a ânions ou ionizado. O cálcio ligado a proteínas séricas, principalmente 

albumina, constitui um pool de armazenamento para o cálcio iônico e qualquer mudança nas 
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proteínas séricas afetará os níveis totais de cálcio. O cálcio ligado a íons intersticiais (lactato, 

citrato, bicarbonato) é capaz de difundir-se através de membranas capilares como o ionizado. 

O cálcio iônico é a fração livre e fisiologicamente ativa, mantido em concentrações entre 1,1 e 

1,3 mmol/L nas aves, apresentando a vantagem da concentração ser altamente conservada 

entre as espécies e não ser afetada pela concentração da albumina
82

. Assim, na forma 

ionizada, o cálcio regula grande número de processos bioquímicos e fisiológicos importantes, 

incluindo: excitabilidade neuromuscular, coagulação sanguínea, processos secretórios, 

integridade de membrana, transporte através da membrana plasmática, reações enzimáticas, 

liberação de hormônios e neurotransmissores e ações intracelulares de vários hormônios. 

Além disso, concentrações adequadas no fluido extracelular são necessárias para a 

mineralização óssea
83

.  

 

3.3. Rendimento de Carcaça e de Cortes 

Houve interação dos sulfatos para rendimento de carcaça (p = 0,0006), peito sem 

pele e osso (p = 0,0003), coxas + sobrecoxas (p = 0,0003) e gordura abdominal (p = 0,0002). 

Nenhum efeito (p < 0,05) dos sulfatos foi encontrado para rendimento de asas (Tabela 14).  

 

TABELA 14 – Rendimento de carcaça (RC), de peito (RP), de coxas + sobrecoxas (RC + S), 

de asas (RA) e de gordura abdominal (RGA) de frangos de corte aos 42 dias 

de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

ração 

 RC (%) RP (%) RC + S (%) RA (%) RGA (%) 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 72,70 25,32 23,74 8,64 2,06 

0,05 72,84 25,54 23,49 8,56 1,97 

0,10 72,77 25,82 22,13 8,61 1,94 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 72,01 25,14 23,43 8,62 1,93 

0,15 73,02 25,75 23,56 8,57 1,87 

0,30 73,30 25,79 23,37 8,62 2,18 

Probabilidade      

Regressão CO ns ns ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns ns ns 

CO x GLU 0,0006 0,0003 0,0003 ns 0,0002 

EPM 0,32 0,25 0,18 0,07 0,08 

CV (%) 2,27 5,44 4,13 4,78 23,12 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. ns: não significativo. 
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Frangos que receberam 0,30% de sulfato de glucosamina na ração apresentaram 

aumento linear no rendimento de carcaça com a adição do sulfato de condroitina (p = 0,0348; 

Equação 33). Frangos que não receberam sulfato de condroitina, apresentaram efeito 

quadrático (p = 0,0035; Equação 34) no rendimento de carcaça, com maior rendimento para 

0,17% de inclusão do sulfato de glucosamina. Já os que receberam suplementação com 0,10% 

de sulfato de condroitina apresentaram aumento linear (p = 0,0194) do rendimento de carcaça 

com a inclusão de sulfato de glucosamina, demonstrado na Equação 35 (Tabela 15).  

Para o rendimento de peito, verificou-se aumento linear conforme se adicionou 

sulfato de condroitina nas rações com 0,30% de sulfato de glucosamina (p = 0,0016; Equação 

36), e para as rações com 0,10% de sulfato de condroitina, conforme se adicionou sulfato de 

glucosamina (p = 0,0023; Equação 37). A suplementação com sulfato de condroitina, em 

rações com 0 e 0,15% de sulfato de glucosamina e de sulfato de glucosamina em rações com 

0, 0,05 e 0,10% de sulfato de condroitina, apresentou efeito quadrático para o rendimento de 

coxas + sobrecoxas, como demonstrado nas Equações 38, 39, 40, 41 e 42 (Tabela 15). 

Como observado por Pandurević e Lalović
84

 e Mota et al.
85

 pelas correlações 

fenotípicas, as aves que apresentam maior peso corporal e ganho de peso irão apresentar 

maior peso de carcaça e de cortes. Isso está de acordo com esse trabalho, em que à adição do 

sulfato de glucosamina aumentou o ganho de peso (Tabela 3), o que, consequentemente, 

contribuiu para o maior rendimento de carcaça e de cortes. Em frangos de corte, o aumento do 

peso corporal se dá, em sua maior parte, pelo maior desenvolvimento da musculatura 

peitoral
86

, o que sugere que o aumento do peso da carcaça seja atribuído ao aumento no peso 

do peito. 

A gordura abdominal reduziu linearmente em frangos alimentados com rações 

com 0,30% de sulfato de glucosamina, quando adicionou sulfato de condroitina (p = 0,0242; 

Equação 43). Nas rações sem sulfato de condroitina a menor porcentagem de gordura 

abdominal ocorreu com a adição de 0,12% de sulfato de glucosamina (p = 0,0171; Equação 

44) (Tabela 15).  

Como observado no presente trabalho, os sulfatos podem agir na redução da 

gordura abdominal, e como constatado por Magrans-Courtney et al.
87

, a suplementação com 

condroitina e glucosamina aliada a um programa de exercícios em mulheres obesas e 

sedentárias com osteoartrite, proporcionou benefícios aditivos na perda de gordura corporal. 

Hwang et al.
71

 demonstraram que a administração de glucosamina estimulou o ganho de 

peso corporal, aumentou a massa adiposa e reduziu a resposta à insulina para manutenção 

da glicose em fígados de camundongos alimentados com ração comercial. No entanto, o 
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tratamento com glucosamina em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica levou à 

redução do ganho de peso e provocou resistência à insulina induzida pela obesidade. Os 

autores concluíram que a glucosamina age conforme o estado nutricional, regulando o 

acúmulo de gordura. 

 

TABELA 15 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para rendimento de carcaça (RC), de peito (RP), de coxas + sobrecoxas 

(RC+S) e de gordura abdominal (RGA) de frangos de corte aos 42 dias de 

idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

RC (%) 0 71,32 74,15 72,62 Q
34

 (0,0035) 

0,05 72,95 72,10 73,46 ns 

0,10 71,77 72,81 73,82 L
35

 (0,0194) 

Regressão ns ns L
33

 (0,0348)  

RP (%) 0 25,02 26,24 24,69 ns 

 0,05 25,90 24,88 25,83 ns 

 0,10 24,50 26,11 26,86 L
37 

(0,0023) 

 Regressão ns ns L
36

 (0,0016)  

RC+S (%) 0 24,12 24,09 23,00 Q
40 

(0,0458) 

0,05 23,75 22,99 23,74 Q
41

 (0,0089) 

0,10 22,42 23,61 23,36 Q
42

 (0,0049) 

Regressão Q
38

 (0,0001) Q
39

 (0,0061) ns  

RGA (%) 0 2,02 1,73 2,48 Q
44 

(0,0171) 

0,05 1,92 1,92 2,07 ns 

0,10 1,86 1,97 1,99 ns 

Regressão ns ns L
43

 (0,0242)  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. Q: quadrático. 
33

Rendimento de carcaça 0,30% GLU = 12 CO + 72,7; R
2
 = 0,95. 

34
Rendimento de carcaça 0% CO = - 119,83 GLU

2
 + 40,283 GLU + 71,32; R

2 
= 0,99. 

35
Rendimento de carcaça 0,10% CO = 6,5786 GLU + 71,923; R

2 
= 0,96. 

36
Rendimento de peito 0,30% GLU = 21,7 CO + 24,708; R

2
 = 0,99. 

37
Rendimeto de peito 0,10% CO =  7,8667 GLU + 24,643; R

2 
= 0,96. 

38
Rendimento de coxas+sobrecoxas 0% GLU =  - 192 CO

2
 + 2,2 CO + 24,12; R

2
 = 0,99. 

39
Rendimento de coxas+sobrecoxas 0,15% GLU = 344 CO

2
 – 39,2 CO + 24,09; R

2 
= 0,99. 

40
Rendimento de coxas+sobrecoxas 0% CO = - 23,556 GLU

2
 + 3,3333 GLU + 24,12; R

2 
= 0,99. 

41
Rendimento de coxas+sobrecoxas 0,05% CO = 33,556 GLU

2
 - 10,1 GLU + 23,75; R

2 
= 0,99. 

42
Rendimento de coxas+sobrecoxas 0,10% CO = - 32 GLU

2
 + 12,733 GLU + 22,42; R

2 
= 0,99. 

43
Rendimento de gordura abdominal 0,30% GLU = - 4,9 CO + 2,425; R

2 
= 0,87. 

44
Rendimento de gordura abdominal 0% CO = 23,111 GLU

2
 - 5,4 GLU + 2,02; R

2 
= 0,99. 
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4. CONCLUSÃO 

A suplementação com sulfato de glucosamina na ração de frangos de corte 

proporcionou melhor desempenho, e em conjunto com o sulfato de condroitina, favoreceram 

o rendimento de carcaça, o sistema imune e o metabolismo de minerais. 
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CAPÍTULO 3 –  INCIDÊNCIA DE PROBLEMAS LOCOMOTORES EM FRANGOS 

DE CORTE SUPLEMENTADOS COM SULFATOS DE 

CONDROITINA E DE GLUCOSAMINA NA RAÇÃO  

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o efeito da suplementação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

na ração de frangos de corte sobre os problemas de locomoção. O experimento foi conduzido 

em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 3 (três níveis de sulfato 

de condroitina: 0; 0,05; 0,10%; e três níveis de sulfato de glucosamina: 0; 0,15 e 0,30%), cada 

tratamento com seis repetições de 30 aves.  Foram avaliados aos 21 e 42 dias de idade, o gait 

score, os desvios valgus e varus, a degeneração femoral e a discondroplasia tibial. Os dados 

de gait score médio e de discondroplasia tibial, foram submetidos à análise de variância, 

testou-se os efeitos lineares e quadráticos dos níveis dos sulfatos. As frequências de gait 

score, valgus e varus e degeneração femoral foram realizadas pelo teste exato de Fisher. Foi 

realizada correlação de Pearson das variáveis utilizando o teste t a 5% de probabilidade. 

Observou-se interação (p < 0,0001) dos sulfatos para escore médio de gait score aos 42 dias. 

Frangos que receberam maiores níveis de sulfato de condroitina em rações sem e com 0,15% 

de sulfato de glucosamina (p = 0,0113 e p = 0,0328, respectivamente), e que receberam 

maiores níveis de sulfato de glucosamina concomitantemente as rações sem e com 0,10% de 

sulfato de condroitina (p = 0,0372 e p = 0,0026, respectivamente) apresentaram menor gait 

score. Os sulfatos de condroitina e de glucosamina reduziram a frequência de gait score (p = 

0,0067 e p = 0,0001, respectivamente) e valgus e varus (p = 0,0138 e p = 0,0002, 

respectivamente) aos 42 dias. O sulfato de glucosamina reduziu a frequência de degeneração 

femoral nos fêmures direito (p = 0,0139) e esquerdo (p < 0,0001) e aumentou linearmente (p 

= 0,0284) a área da cartilagem em proliferação. Observou-se correlações positivas entre gait 

score e valgus (r = 0,86 e r = 0,99, respectivamente aos 21 e 42 dias), degeneração no fêmur 

direito (r = 0,72 e r = 0,95, respectivamente aos 21 e 42 dias) e esquerdo (r = 0,76 e r = 0,84, 

respectivamente aos 21 e 42 dias) e discondroplasia tibial (r = 0,93 e r = 0,75, 

respectivamente aos 21 e 42 dias). Entre valgus e degeneração no fêmur direito (r = 0,71 e r = 

0,91, respectivamente aos 21 e 42 dias) e esquerdo (r = 0,79 e r = 0,76, respectivamente aos 

21 e 42 dias) e discondroplasia tibial (r = 0,80 e r = 0,78, respectivamente aos 21 e 42 dias de 

idade).  Entre varus e degeneração femoral nos membros direito (r = 0,72) e esquerdo (r = 

0,75) aos 21 dias. Entre degeneração no fêmur direito e degeneração no fêmur esquerdo (r = 

0,97 e r = 0,92, respectivamente aos 21 e 42 dias). Conclui-se, que a suplementação com 

sulfato de glucosamina na ração de frangos de corte reduziu a incidência da degeneração 

femoral e da discondroplasia tibial, e quando associado ao sulfato de condroitina reduziram os 

desvios angulares e melhoraram a condição de locomoção. 

 

Palavras-chave: degeneração femoral, discondroplasia tibial, gait score, glicosaminoglicanos 

polissulfatados, valgus e varus. 
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CHAPTER 3 – INCIDENCE OF LOCOMOTION PROBLEMS IN BROILERS 

SUPPLEMENTED WITH CHONDROITIN AND GLUCOSAMINE 

SULFATES ON RATION 

 

ABSTRACT 

 

This study objective was to evaluate the effect of chondroitin and glucosamine sulfates 

supplementation on broilers ration on locomotion problems. The experiment was conducted in 

a completely randomized design, in a 3 x 3 factorial scheme (three levels of chondroitin 

sulfate: 0, 0.05, 0.10%, and three levels of glucosamine sulfate: 0, 0.15 and 0.30%), each 

treatment with six replicates of 30 birds. Gait score, valgus and varus deviations, femoral 

degeneration and tibial dyschondroplasia were evaluated at 21 and 42 days of old. Mean gait 

score and tibial dyschondroplasia data were submitted to analysis of variance, linear and 

quadratic effects of the sulfate levels were tested. The frequencies gait score, valgus and varus 

and femoral degeneration were performed by the Fisher exact test. Pearson's correlation of the 

variables was performed using the t test at 5% probability. Interaction (p < 0.0001) was 

observed of sulfates for the mean gait score at 42 days old. Broilers that received higher levels 

of chondroitin sulfate in rations without and with 0.15% glucosamine sulfate (p = 0.0113 and 

p = 0.0328, respectively), and which received higher levels of glucosamine sulfate 

concomitantly the rations without and with 0.10% chondroitin sulfate (p = 0.0372 and p = 

0.0026, respectively) presented lower gait scores. Chondroitin and glucosamine sulfates 

reduced gait score frequency (p = 0.0067 and p = 0.0001, respectively) and valgus and varus 

(p = 0.0138 and p = 0.0002, respectively) at 42 days. Glucosamine sulfate reduced the 

frequency femoral degeneration in the right (p = 0.0139) and left (p < 0.0001) femurs and 

linearly increased (p = 0.0284) the proliferating cartilage area. There were positive 

correlations between gait score and valgus (r = 0.86 and r = 0.99, respectively at 21 and 42 

days), degeneration in the right femur (r = 0.72 and r = 0.95, respectively at 21 and 42 days) 

and left (r = 0.76 and r = 0.84, respectively at 21 and 42 days) and tibial dyschondroplasia (r = 

0.93 and r = 0.75, respectively at 21 and 42 days). Between valgus and degeneration in the 

right femur (r = 0.71 and = 0.91, respectively at 21 and 42 days) and left (r = 0.79 and r = 

0.76, respectively at 21 and 42 days) and tibial dyschondroplasia (r = 0.80 and r = 0.78, 

respectively at 21 and 42 days old). Between varus and femoral degeneration in the right lith 

(r = 0.72) and left (r = 0.75) at 21 days. Between degeneration in the right femur with 

degeneration in the left femur (r = 0.97 and r = 0.92, respectively at 21 and 42 days). It was 

concluded that supplementation with glucosamine sulfate in the broiler ration reduced the 

incidence of femoral degeneration and tibial dyschondroplasia, and when associated with 

chondroitin sulfate reduced angular deviations and improved the locomotion condition. 

 

Key words: femoral degeneration, gait score, polysulfated glycosaminoglycans, tibial 

dyschondroplasia, valgus and varus. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prevalência de enfermidades de locomoção em frangos de corte tornou-se uma 

grande preocupação, não só devido à redução da eficiência econômica, por resultar em queda 

no desempenho e aumento de condenações de carcaças nos abatedouros, mas também em 

detrimento do bem-estar dos animais. 

As enfermidades locomotoras são genericamente denominadas de deformidades 

ou problemas de locomoção.  Em conjunto a degeneração femoral, a discondroplasia tibial e 

os desvios de angulação são as principais enfermidades associadas às claudicações em frangos 

de corte, que podem, ou não, ocorrer associadamente
1
. Existem diversas técnicas que podem 

ser usadas para caracterizar e avaliar essas enfermidades. Os métodos mais comuns utilizados 

são de determinação da integridade óssea, da inspeção visual de desvios de articulações e da 

capacidade locomotora das aves, denominada gait score. Uma vez que uma única 

metodologia não deve ser utilizada como critério exclusivo, pois, as informações obtidas nos 

diferentes métodos são complementares e fornecem um diagnóstico mais completo. 

Os problemas de locomoção são decorrentes de multifatores, como genética, 

gestão para rápido crescimento, idade, sexo, nutrição, densidade de alojamento, iluminação, 

temperatura ambiente, qualidade da cama, atividade locomotora, patógenos, entre outros. 

Dentre esses, a nutrição é um fator importante a ser considerado, pois vários nutrientes e 

aditivos afetam o crescimento, desenvolvimento e manutenção dos ossos e cartilagens
2-16

, e 

podem, contudo, prevenir o desenvolvimento dessas desordens. 

Os glicosaminoglicanos polissulfatados têm gerado a possibilidade de prevenir 

e/ou reduzir a progressão de alterações patológicas nas estruturas óssea e articular de modelos 

animais
17-35

, humanos
36-39 

e in vitro
27,40-59

. Dentre os glicosaminoglicanos, destacam-se os 

sulfatos de condroitina e de glucosamina, no qual a associação desses dois nutracêuticos tem 

efeito condroprotetor e condroestimulante sinergético. Estimulam os processos anabólicos da 

cartilagem, como a síntese de proteoglicanos e colágeno
17,25

, proliferação de condrócitos, 

biossíntese da matriz óssea
33

 e reduzem a reabsorção óssea
44

; evitam a degeneração da 

cartilagem por meio de vários mecanismos anti-inflamatórios e inibitórios
17,38,41,51,56

. 

O efeito fármaco-proteico desses compostos ao nível intracelular
51

 e extracelular
56

 

produz diferentes padrões de modificação de proteínas quando testados isoladamente ou em 

combinação. No entanto, na maioria dos casos, um efeito sinérgico foi demonstrado quando 

as células foram expostas a ambos os compostos. Foi possível, então, perceber as diferenças 

em seu mecanismo de ação, que explicam por que a combinação dos sulfatos de condroitina e 
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de glucosamina é mais eficaz do que a utilização individual, o que apoia o uso da formulação 

combinada no tratamento de enfermidades locomotoras.   

Embora os problemas  locomotores merecerem atualmente a atenção de inúmeros 

pesquisadores, são escassos trabalhos na literatura para prevenir essas desordens com o uso de 

glicosaminoglicanos em frangos de corte. Sgavioli et al.
60

 forneceram a importante evidência 

de que a adição dos sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração de frangos de corte tem 

a capacidade de promover mudanças no desenvolvimento ósseo e cartilagino. Portanto, 

levantou-se a hipótese de que os glicosaminoglicanos, poderiam reduzir a incidência dos 

problemas locomotores em frangos de corte, e objetivou-se avaliar o efeito da suplementação 

dos sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração sobre esses problemas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Local e Período de Realização 

O experimento foi conduzido no Aviário Experimental de Frangos de Corte da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás em Goiânia, Goiás, 

durante os meses de outubro e novembro de 2016. Todos os procedimentos nesse estudo 

foram realizados conforme o protocolo registro CEUA/UFG 051/16, aprovado pelo Comitê de 

Ética na Utilização de Animais da Universidade Federal de Goiás. 

 

2.2. Aves e Instalações 

Foram utilizados 1.620 pintos de corte machos, da linhagem comercial Cobb 

500
®
, com um dia de idade, com peso inicial médio de 43 ± 0,2 g, provenientes de um 

incubatório industrial (São Salvador Alimentos S/A, Itaberaí, Goiás, Brasil). 

Foram alojados em 54 boxes de tubos de PVC e telados, medindo 1,80 m x 1,60 

m (2,88 m²), montados na área central de um galpão comercial com 12 m x 125 m (1.500 m²). 

Galpão do tipo pressão negativa com sete exaustores, sistema de nebulização e entrada de ar 

com placa evaporativa. As muretas laterais de alvenaria de 0,40 m e tela de arame de 2,80 m 

de altura, pé direito de 3,20 m e orientação leste-oeste. A densidade de alojamento em cada 

boxe foi de 10 aves/m² (30 aves/boxe). Cada boxe continha uma linha com 10 bebedouros do 

tipo nipple e um comedouro tubular infantil até o sétimo dia de idade e um adulto dos oito aos 

42 dias de idade. Sendo a relação de comedouro e bebedouro por número de aves de 1:30 e 

1:3, respectivamente.  

As aves foram vacinadas no incubatório contra as doenças de Marek e Bronquite 

Aviária, e contra a doença de Gumboro, via água de bebida aos 14 dias de idade. Em todo o 

período experimental, as aves receberam ração e água à vontade. Foram criadas seguindo as 

recomendações de iluminação, temperatura, umidade e manejo do Guia de Manejo da Cobb-

Vantress
61

, com o propósito de garantir ambiência adequada durante todo o período 

experimental. 

 

2.3. Delineamento e Tratamentos Experimentais 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3 x 3 (três níveis de suplementação de sulfato de condroitina na ração: 0; 

0,05; 0,10%; e três níveis de suplementação de sulfato de glucosamina na ração: 0; 0,15 e 

0,30%), cada tratamento com seis repetições de 30 aves cada, totalizando 54 parcelas 
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experimentais. O sulfato de condroitina [(C14H21NO14S)n, Biofac A/S, Englandsvej, Kastrup, 

Dinamarca] apresentou pureza de 91,27% e o sulfato de glucosamina de potássio [(C6H14NO5) 

2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical Co. Ltd., Yuhuan, Zhejiang, China] 

16% de sulfato. 

As rações foram formuladas à base de milho e de farelo de soja, baseadas nas 

recomendações propostas por Rostagno et al.
62

, para as respectivas fases de criação, pré-

inicial (1 a 7 dias de idade), inicial (8 a 21 dias de idade), crescimento (22 a 35 dias de idade) 

e final (36 a 42 dias de idade), com uma porção variável de 0,4% (sulfato de condroitina e/ou 

sulfato de glucosamina e/ou inerte), conforme os tratamentos (Tabela 1). 

A composição nutricional das rações experimentais foi analisada, sendo realizadas 

análises de matéria seca, energia bruta, proteína bruta, cálcio e fósforo. A matéria seca foi 

determinada pelo método gravimétrico, com emprego de calor, baseando-se na perda de peso 

do material submetido ao aquecimento a 105 °C em estufa retilínea (modelo 315/3, Fanen®, 

Guarulhos, São Paulo, Brasil). A energia bruta foi determinada por meio do uso da bomba 

calorimétrica (modelo 6100, Parr® Instrument Company, Moline, Illinois, Estados Unidos). O 

teor de nitrogênio total foi analisado em destilador de nitrogênio (modelo TE-036/1, Tecnal®, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil), utilizando-se do método de Kjeldahl (INCT-CA N-001/1) de 

acordo com Detmann et al.
63

, e o fator de 6,25 foi utilizado na conversão do valor de 

nitrogênio em proteína bruta, isso devido ao uso generalizado desse valor pelos laboratórios 

de nutrição. O cálcio e o fósforo foram analisados por espectrofotômetro de absorção atômica 

(modelo AA-7000, Shimadzu®, Barueri, São Paulo, Brasil) e espectrofotômetro UV/VIS 

(modelo UV-5100, Tecnal®, Piracicaba, São Paulo, Brasil), respectivamente, como proposto 

por Silva e Queiroz
64

. 

Os valores analisados de energia bruta, proteína bruta, cálcio e fósforo total foram 

3.755, 3.880, 4.010 e 4.100 kcal/kg; 23,85; 22,60; 21,25 e 19,00%; 0,99; 0,98; 0,90 e 0,83%; 

0,75; 0,73; 0,65 e 0,65%, respectivamente, para as fases pré-inicial, inicial, crescimento e 

final. 
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TABELA 1 – Ingredientes e composição nutricional calculada das rações basais das fases pré-

inicial (um a sete dias de idade), inicial (oito a 21 dias de idade), crescimento 

(22 a 35 dias de idade) e final (36 a 42 dias de idade) 

Ingredientes (%) Pré-inicial Inicial Crescimento Final 

Milho grão 54,46  59,80 63,77 69,94 

Farelo de soja (45,5%) 35,16 30,78 23,82 15,18 

Gordura de aves 1,13 1,40 1,87 2,07 

Farinha de carne e ossos (47%) 3,67 4,40 3,13 6,87 

Farinha de vísceras (62,5%) 3,00 1,13 3,53 1,80 

Farinha de penas (84,81%) - - 1,53 2,00 

Calcário calcítico 0,53 0,53 0,63 0,23 

Sal 0,39 0,35 0,27 0,21 

Bicarbonato de sódio 0,08 0,05 0,10 0,15 

Cloreto de colina (75%) 0,05 0,08 0,05 0,06 

DL-Metionina (99%) 0,41 0,35 0,27 0,25 

L-Lisina HCL (64%) 0,33 0,34 0,28 0,45 

L-Treonina (98%) 0,07 0,08 0,05 0,09 

L-Valina (96,5%) 0,02 0,01 - - 
a
Suplemento vitamínico  0,05 0,05 0,05 0,05 

b
Suplemento mineral 0,05 0,05 0,05 0,05 

c
Aditivos 0,20 0,20 0,20 0,20 

d
Porção variável 0,40 0,40 0,40 0,40 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional calculada     

Energia metabolizável (kcal/kg) 3.000 3.050 3.150 3.200 

Proteína bruta (%) 25,00 22,50 21,60 19,53 

Cálcio (%) 0,98 0,98 0,95 0,86 

Fósforo disponível (%) 0,49 0,48 0,46 0,44 

Sódio (%) 0,22 0,21 0,20 0,19 

Cloro (%) 0,30 0,27 0,23 0,20 

Potássio (%) 0,90 0,82 0,70 0,57 

Metionina + cistina digestível (%) 1,03 0,92 0,85 0,75 

Metionina digestível (%) 0,73 0,64 0,56 0,49 

Lisina digestível (%) 1,36 1,21 1,10 1,00 

Treonina digestível (%) 0,87 0,79 0,72 0,68 
a
Suplemento vitamínico (composição por kg do produto): pré-inicial e inicial (vitamina A 20.000.000,00 UI; 

vitamina D3 5.000.000,00 UI; vitamina E 50.000,00 UI; vitamina K3 4.000,00 mg; vitamina B1 5.000,00 mg; 

vitamina B2 13.000,00 mg; vitamina B6 7.000,00 mg; vitamina B12 36,00 mg; niacina 84.000,00 mg; 

pantotenato 30.000,00 mg; ácido fólico 2.400,00 mg; biotina 160,00 mg; selênio 600,00 mg); crescimento e final 

(vitamina A 16.000.000,00 UI; vitamina D3 3.800.000,00 UI; vitamina E 40.000,00 UI; vitamina K3 3.600,00 

mg; vitamina B1 3.600,00 mg; vitamina B2 11.000,00 mg; vitamina B6 5.200,00 mg; vitamina B12 30,00 mg; 

niacina 70.000,00 mg; pantotenato 26.000,00 mg; ácido fólico 1.800,00 mg; biotina 100,00 mg; selênio 600,00 mg).  
b
Suplemento mineral (composição por kg do produto): cobre 16,25 g; ferro 100,00 g; iodo 2.000,00 g; manganês 

150,00 g; zinco 125,00 g.  
c
Aditivos: pré-inicial, inicial e crescimento [maxiban (narasina + nicarbazina) 0,05 g; enradin (enramicina) 0,01 

g; microtech (fitase) 0,01 g; salmex (formaldeído, ácido propiônico, terpenos e surfactantes)  0,10 g; endox 

(etoxiquina e hidroxianisol butilado) 0,004 g; sulfato de cobre 0,03 g]; final [maxiban (narasina + nicarbazina) 

0,05 g; enradin (enramicina) 0,006 g; microtech (fitase) 0,01 g; salmex (formaldeído, ácido propiônico, terpenos 

e surfactantes) 0,10 g; endox (etoxiquina e hidroxianisol butilado)  0,004 g; sulfato de cobre 0,03 g].  
d
Porção variável: sulfato de condroitina [(C14H21NO14S)n, Biofac A/S, Englandsvej, Kastrup, Denmark] e/ou 

sulfato de glucosamina de potássio [(C6H14NO5) 2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical Co. Ltd., 

Yuhuan, Zhejiang, China] e/ou inerte (caulim) conforme os tratamentos. 
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2.4. Variáveis Analisadas 

 

2.4.1.Gait score  

O gait score foi avaliado em todos os frangos, aos 21 e 42 dias de idade, por dois 

avaliadores distintos e previamente treinados sobre a aplicação do método. Foi realizado de 

acordo com Kestin et al.
65

, que consistiu em avaliar o deslocamento das aves em uma 

distância de 1 m linear, em escala variando de 0 a 5, onde  0 (a ave movimenta-se 

normalmente), 1 (a ave se move rapidamente, mas apresenta pequena deficiência), 2 (a ave se 

move rapidamente, mas apresenta alta deficiência), 3 (a ave se move mais lentamente com 

dificuldade), 4 (a ave movimenta-se lentamente com grande dificuldade) e 5 (a ave 

dificilmente se move e arrasta-se com as asas).  

 

2.4.2.Valgus e varus  

A avaliação dos desvios valgus e varus foi realizada após a avaliação do gait 

score, também em todos os frangos, aos 21 e 42 dias de idade. Como sugerido por Almeida 

Paz et al.
66

, avaliou-se a angulação das articulações das pernas. Para tanto, foi utilizado 

paquímetro e transferidor e, avaliou-se o ângulo formado entre a tíbia e o dedo três nas pernas 

direitas e esquerdas, quando a angulação foi negativa, com desvio medial, caracterizou-se a 

deformidade varus, e quando a angulação foi positiva, com desvio lateral, caracterizou-se a 

deformidade valgus. 

 

2.4.3.Degeneração femoral 

Aos 21 e 42 dias de idade, duas aves por repetição, 12 por tratamento, com peso 

corporal médio da unidade experimental (± 5%), foram selecionadas, identificadas com lacres 

e submetidas a jejum alimentar de oito horas e depois abatidas por deslocamento cervical.  

Os fêmures direito e esquerdo foram removidos, e a região da epífise proximal foi 

submetida ao exame macroscópico de degeneração femoral conforme Almeida Paz
 
et al.

67
. Os 

escores de lesão atribuídos variaram entre 0 e 2, sendo que o escore 0 foi equivalente ao osso 

sem lesão que apresenta a cartilagem sem injúria, no escore 1 existe integridade parcial da 

cartilagem articular e o escore 2 equivale ao osso sem cartilagem e com lesão grave. 

 

2.4.4.Discondroplasia tibial 

Foram confeccionadas lâminas histológicas para avaliação da incidência à 

discondroplasia tibial. Para isso, foram coletados das aves aos 21 e 42 dias de idade, cortes 
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longitudinais da epífise proximal da tíbia direita e fixados em solução tamponada de 

formaldeído a 10% por 24 horas. Após fixação, foram armazenados em álcool 70%, 

posteriormente, descalcificados e processados de acordo com a metodologia de Luna
68

. Cortes 

semi-seriados com 5 µm de espessura foram realizados com micrótomo rotativo eletrônico 

(modelo RM2255, Leica Biosystems Inc., Buffalo Grove, Illinois, Estados Unidos). 

Cento e oito lâminas em cada idade (12 por tratamento) foram então coradas com 

Hematoxilina-Eosina. Para avaliação da incidência à discondroplasia tibial, foram 

consideradas três regiões distintas, caracterizadas pela aparência morfológica: zona de 

repouso, zona de cartilagem em proliferação e zona de cartilagem hipertrófica. A zona de 

cartilagem calcificada foi considerada como o limite inferior para determinação do 

espessamento da zona hipertrófica na caracterização da lesão, segundo Thorp et al.
69

.   

Foi utilizada a metodologia de determinação de áreas da cartilagem do corte 

histológico da tíbia proposta por Oviedo-Rondón et al.
70

. Para esse processo, as lâminas 

histológicas confeccionadas foram digitalizadas utilizando o escâner de lâminas histológicas 

Panoramic Desk (3D HISTECH Ltda., Budapest, Hungria); computador Fujitsu Esprimo 

P9900 Intel Dual Core 2GB- RAM, HD-500GB; monitor Eonis 22” 2MP clinical review 

display, MDRC- 2122 WP branco; câmera colorida CMOS modelo CIS 4MP; objetiva Zeiss 

Plan-Apochromat de 40x NA 0,95; adaptador para câmera digital de 1,6x e foco estendido. As 

imagens gravadas foram submetidas ao analisador de imagens por meio de um software para 

análises de imagens Pannaromic Viewer (3D HISTECH Ltda., Budapest, Hungria; freeware, 

https://www.3dhistech.com/pannoramic_viewer), onde foram medidas três áreas: cartilagem 

em proliferação ou placa de crescimento, cartilagem hipertrófica e área total da epífise. 

 

2.5. Análise Estatística 

Os efeitos da suplementação dos sulfatos de condroitina (CO) (0; 0,05 e 0,10%) e  

de glucosamina (GLU) (0; 0,15 e 0,30%), bem como a sua interação (CO x GLU), foram 

analisados de acordo com o modelo experimental:  

Yijk = μ + (CO) i + (GLU) j + (CO x GLU) ij + eijk 

em que, Y é a variável resposta; μ é a média da variável; CO sulfato de condroitina; GLU 

sulfato de glucosamina; CO x GLU é a interação dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina; e eijk é o erro residual. 

Os dados das variáveis de gait score médio e de incidência à discondroplasia 

tibial, foram verificados quanto à presença de outliers (Box-and-Whisker Plot), pressupostos 

de normalidade de erros estudentizados (teste de Cramér-von Mises) e de homogeneidade de 

https://www.3dhistech.com/pannoramic_viewer


89 
 

variâncias (teste de Bartlett). Após as correções, os dados foram submetidos à análise de 

variância usando-se o Procedimento do Modelo Linear Geral (GLM) do SAS® (SAS Institute 

Inc., Cary, Carolina do Norte, Estados Unidos)
71

. Quando as médias diferiram 

significativamente pelo teste F a 5% da probabilidade, a análise ortogonal foi realizada para 

testar os efeitos lineares e quadráticos dos níveis dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

nas variáveis estudadas. 

Foram analisadas as frequências de gait score, de valgus e varus e de degeneração 

femoral, pelo teste exato de Fisher com 5% de significância.  

Foi realizada análise de correlação de Pearson entre as variáveis utilizando o teste 

t a uma probabilidade de 5%. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

3.1. Gait Score  

Não houve interação (p > 0,05) e efeitos isolados dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina para o escore médio de gait score aos 21 dias de idade. Porém, observou-se 

interação (p < 0,0001) dos sulfatos para o escore médio de gait score aos 42 dias de idade 

(Tabela 2).  

 

TABELA 2 – Escore médio de gait score de frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade, 

suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração 

 Gait score 21 dias de idade Gait score 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)   

0 0,10 0,32 

0,05 0,09 0,25 

0,10 0,07 0,18 

Glucosamina
2
 (GLU, %)   

0 0,11 0,42 

0,15 0,09 0,20 

0,30 0,07 0,13 

Probabilidade   

Regressão CO ns ns 

Regressão GLU ns ns 

CO x GLU ns <,0001 

EPM 0,01 0,03 

CV (%) 72,22 49,57 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. 

 

Frangos que receberam maiores níveis de sulfato de condroitina em rações sem e 

com 0,15% de sulfato de glucosamina (p = 0,0113 e p = 0,0328; Equações 3 e 4,  

respectivamente), e que receberam maiores níveis de sulfato de glucosamina 

concomitantemente as rações sem e com 0,10% de sulfato de condroitina (p = 0,0372 e p = 

0,0026; Equações 5 e 6, respectivamente) apresentaram menor gait score aos 42 dias de idade 

(Tabela 3). 

Os sulfatos de condroitina e de glucosamina são nutracêuticos reconhecidos para a 

prevenção e tratamento de lesões no sistema locomotor
17-39 

na redução da dor causada pelos 

problemas locomotores
31,36

, o que consequentemente pode ter contribuído para melhorar a 

locomoção dos frangos, e consequentemente, na redução do gait score.  
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Nääs et al.
72

 forneceram evidências de que as aves com claudicação gastam menos 

tempo em atividades em que permaneçam em pé, comportamento consistente, que evidencia 

uma dor crônica. Assim, o bem-estar dessas aves é comprometido, pois são incapazes de 

expressar seu comportamento natural  e de alcançar comida e água adequadamente.  

Danbury et al.
73

 relataram que os frangos de corte melhoraram sua velocidade de 

caminhada após a ingestão de alimentação medicada, indicando que as aves provavelmente 

sofreram dor antes da ingestão do medicamento. 

 

TABELA 3 – Desdobramento da interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para 

escore médio de gait score de frangos de corte aos 42 dias de idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Gait score 

42 dias 

0 0,58 0,26 0,12 L
5
 (0,0372) 

0,05 0,37 0,20 0,18 ns 

0,10 0,30 0,15 0,10 L
6
 (0,0026) 

Regressão L
3 

(0,0113) L
4 

(0,0328) ns  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. 
3
Gait score 42 dias 0% GLU = - 2,8 CO + 0,5567; R

2 
= 0,92. 

4
Gait score 42 dias 0,15% GLU = - 1,1 CO + 0,2583; R

2 
= 0,99. 

5
Gait score 42 dias 0% CO = - 1,5333 GLU + 0,55; R

2 
= 0,95. 

6
Gait score 42 dias 0% CO = - 0,6667 GLU + 0,2833; R

2 
= 0,92. 

 

Na avaliação da frequência de gait score, não foram observadas diferenças entre 

os tratamentos aos 21 dias de idade (p > 0,05). Não foram identificadas aves com escores 4 e 

5 em nenhum dos tratamentos (Tabela 4). O mesmo foi encontrado anteriormente por Nääs et 

al.
74

, que concluíram que até 28 dias de idade, os distúrbios de locomoção eram um problema 

relativamente pequeno e que poucas aves apresentaram claudicação severa. 

Aos 42 dias de idade, a utilização dos sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

ração dos frangos reduziu a frequência de gait score (p = 0,0067 e p = 0,0001, 

respectivamente) (Tabela 4). Essa forma de avaliação do caminhar das aves foi amplamente 

adotada por importadores, principalmente europeus, para estimar o bem-estar de frangos de 

corte, tornando-se uma barreira não tarifária para a importação de carne de frangos do Brasil. 

Alguns mercados importadores estabeleceram que, na avaliação de gait score, os lotes que 

apresentarem 30% ou mais de aves com nota igual ou maior que 1, não estão aptos para 

importação
75

. Independente do tratamento, menos de 30% das aves apresentaram escore igual 

ou maior que 1 aos 42 dias de idade. 

 

javascript:;
javascript:;
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TABELA 4 – Frequência de gait score de frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade, 

suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração 

 Gait score (%) 

 0 1 2 3 4 5 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)       

0 91,07 7,32 1,61 0,00 0,00 0,00 

0,05 93,86 4,52 0,81 0,81 0,00 0,00 

0,10 93,66 5,32 1,02 0,00 0,00 0,00 

Glucosamina
2
 (GLU, %)       

0 90,74 7,60 1,45 0,21 0,00 0,00 

0,15 93,54 4,65 1,22 0,59 0,00 0,00 

0,30 94,26 4,93 0,81 0,00 0,00 0,00 

Probabilidade pelo teste exato de Fisher 

CO 0,0657 

0,1777 GLU 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)       

0 82,30 8,86 4,43 2,43 1,10 0,88 

0,05 84,89 8,80 3,62 2,03 0,44 0,22 

0,10 89,99 5,68 2,29 0,92 1,12 0,00 

Glucosamina
2
 (GLU, %)       

0 78,55 10,06 5,16 3,57 1,78 0,88 

0,15 87,49 7,83 2,67 1,12 0,67 0,22 

0,30 91,14 5,44 2,50 0,69 0,23 0,00 

Probabilidade pelo teste exato de Fisher 

CO   0,0067    

GLU   0,0001    
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

 

3.2. Valgus e Varus 

Os glicosaminoglicanos polissulfatados não proporcionaram efeito (p > 0,05) nos 

desvios de angulação aos 21 dias de idade. Entretanto, aos 42 dias de idade, notou-se que os 

sulfatos de condroitina e de glucosamina reduziram a frequência dos desvios valgus e varus 

nos frangos de corte (p = 0,0138 e p = 0,0002, respectivamente). Quanto maior se fez a 

inclusão, menos os frangos apresentaram tais desvios (Tabela 5). 

Esses compostos modulam a expressão de osteoprotegerina (OPG) e do receptor 

ativador do fator nuclear kappa-B ligante (RANKL), os dois principais fatores envolvidos no 

processo de remodelação óssea, com efeito protetor na perda óssea
45

. O que poderia ter 

contribuído para reduzir as deformidades valgus e varus, já que segundo Mendonça Júnior
76

 o 

rápido crescimento não proporciona tempo suficiente para o alinhamento e remodelação 

apropriada do osso.  
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Em geral, verificou-se que a porcentagem de frangos com desvio lateral valgus foi 

maior do que com varus, o que é comumente encontrada na literatura
77-82

.  Leterrier e Nys
78

 

relataram que as diferenças clínicas, epidemiológicas e anatômicas sugerem que as 

angulações de valgus e varus da articulação tarsal resultam de diferentes etiologias. A 

deformidade varus ocorre repentinamente em uma idade mais precoce e sempre foi associada 

ao deslocamento tendíneo do músculo gastrocnêmio medialmente da região distal da tíbia, 

que levou imediatamente à deficiência locomotora grave. Em contraste, a angulação valgus 

aparece mais tarde e progressivamente, caracterizada pelo deslocamento lateral do tendão do 

gastrocnêmio. Segundo Julian
77

; Leterrier e Nys
78

 e Fernandes et al.
83

, esses desvios pioram 

com a evolução da patologia e da idade da ave. 

 

TABELA 5 – Frequência de desvios valgus e varus de frangos de corte aos 21 e 42 dias de 

idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração 

 Sem desvio Valgus Varus 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 87,01 11,38 1,61 

0,05 89,14 9,63 1,23 

0,10 91,62 7,36 1,02 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 86,85 11,91 1,24 

0,15 90,14 7,85 2,01 

0,30 90,75 8,65 0,60 

Probabilidade pelo teste exato de Fisher 

CO 0,2311 

0,0661 GLU 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 74,71 23,07 2,22 

0,05 77,15 21,28 1,57 

0,10 83,45 14,52 2,03 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 71,53 26,02 2,45 

0,15 79,41 18,35 2,24 

0,30 84,36 14,52 1,12 

Probabilidade pelo teste exato de Fisher 

CO 0,0138 

0,0002 GLU 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 
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3.3.   Degeneração Femoral 

Aos 21 dias de idade não houve diferenças entre os tratamentos para frequência de 

degeneração femoral (p > 0,05). Entretanto aos 42 dias de idade, a inclusão de sulfato de 

glucosamina na ração de frangos de corte reduziu a frequência de degeneração femoral na 

epífise proximal nos fêmures direito (p = 0,0139) e esquerdo (p < 0,0001). O sulfato de 

condroitina não influenciou na degeneração femoral aos 42 dias de idade (Tabela 6).  

 

TABELA 6 – Frequência de degeneração femoral (DF) de frangos de corte aos 21 e 42 dias 

de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

ração 

 DF fêmur direito (%) DF fêmur esquerdo (%) 

 0 1 2 0 1 2 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)       

0 74,98 16,68 8,34 72,22 16,68 11,10 

0,05 83,35 11,10 5,55 83,32 13,89 2,79 

0,10 91,66 0,00 8,34 88,87 2,79 8,34 

Glucosamina
2
 (GLU, %)       

0 80,56 11,10 8,34 80,56 11,10 8,34 

0,15 80,56 11,10 8,34 77,77 16,68 5,55 

0,30 88,90 5,55 5,55 86,11 5,55 8,34 

Probabilidade pelo teste exato de Fisher 

CO 0,1056 0,1778 

GLU 0,8726 0,6965 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)       

0 50,02 5,55 44,43 55,55 8,34 36,11 

0,05 55,56 0,00 44,44 69,44 8,34 22,22 

0,10 63,89 0,00 36,11 63,89 5,55 30,56 

Glucosamina
2
 (GLU, %)       

0 36,13 5,55 58,32 30,56 13,89 55,55 

0,15 63,89 0,00 36,11 80,53 2,79 16,68 

0,30 69,43 0,00 30,57 77,77 5,55 16,68 

Probabilidade pelo teste exato de Fisher 

CO 0,4265 0,7211 

GLU 0,0139 < 0,0001 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

 

A tensão biomecânica exercida na cartilagem epifisária estruturalmente imatura 

dos ossos da perna causa microfratura e formação de fissuras na cartilagem, que contribuem 

para a formação de lesões osteocondróticas e consequentemente para maior prevalência de 

claudicações em frangos de corte
4
.  
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Olkowski et al.
84

 indicaram que a degeneração óssea femoral está associada a 

mudanças estruturais que ocorrem tanto na matriz inorgânica quanto orgânica do osso, mas a 

insuficiência no metabolismo proteico, com deficiência de proteínas na matriz óssea, é 

provavelmente o fator etiológico primário.  

Cerca de 15 a 25% dos frangos comerciais apresentam sinais clínicos dessa 

patologia e outros 10 a 15% podem ser afetados em um nível subclínico. Em geral, a 

degeneração óssea femoral é responsável por 70 a 90% de todos os casos de patologias do 

sistema locomotor em lotes comerciais de frangos de corte, afetando severamente a 

locomoção com efeitos no desempenho e bem-estar
83

. Portanto, dada à importância 

econômica e de bem-estar da degeneração femoral em frangos de corte, a utilização de sulfato 

de glucosamina torna-se uma possível solução prática para evitar essa grave condição.  

As propriedades anabólicas e anticatabólicas, exercidas pela glucosamina que 

contribuiem para proteção e reparo da cartilagem, podem justificar a redução da incidência da 

degeneração femoral em frangos de corte. De acordo com Varghese et al.
43

, a glucosamina 

notavelmente aumenta os componentes da matriz extracelular da cartilagem, como agrecano e 

colágeno tipo II, o que contribui para melhor estrutura e reparo da cartilagem. Wen et al.
24

 e 

Chiusaroli et al.
27

 demonstraram que a administração oral de sulfato de glucosamina diminuiu 

significativamente a osteoartrite em ratos, aumentando o anabolismo dos condrócitos e 

reduzindo a degradação da cartilagem.  

Ryczko et al.
85

 verificaram que a glucosamina contribui para síntese de 

proteoglicanos e glicoproteínas, pois regula o metabolismo intermediário, aumentando os 

níveis hepáticos de uridina difosfato N-acetilglucosamina (UDP-GlcNAc), substrato 

necessário em múltiplas vias de glicosilação de proteínas. Ademais, Uitterlinden et al.
47

 

demonstraram que a glucosamina aumenta a produção de ácido hialurônico na sinóvia, 

importante para lubrificação das articulações. Além dos efeitos inibitórios da ativação da 

expressão de metaloproteinases do processo degenerativo e ação anti-inflamatória reportados 

por Tanigushi et al.
29

; Gouze et al.
40

; Jawed et al.
26

 e Imagawa et al.
52

.  

 

3.4. Discondroplasia Tibial 

Não houve interação (p > 0,05) dos sulfatos e efeito isolado do sulfato de 

condroitina na área da cartilagem em proliferação, na área da cartilagem hipertrófica e na área 

total da epífise proximal da tíbia de frangos aos 21 e 42 dias de idade. Apenas de 1 a 42 dias 

de idade, observou-se que a suplementação com sulfato de glucosamina aumentou 

linearmente (p = 0,0284; Equação 7) a área da cartilagem em proliferação, demonstrando um 
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efeito independente do sulfato de glucosamina em relação ao sulfato de condroitina (Tabela 

7). 

 

TABELA 7 – Área de cartilagem em proliferação (ACP), área de cartilagem hipertrófica 

(ACH) e área total (AT) da epífise proximal da tíbia de frangos de corte aos 

21 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 ACP (mm
2
) ACH (mm

2
) AT (mm

2
) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 17,72 32,61 90,60 

0,05 17,98 32,42 91,83 

0,10 17,89 32,43 91,97 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 16,09 32,85 92,22 

0,15 18,31 32,39 91,38 

0,30 17,10 32,23 90,81 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 0,209 0,757 1,447 

CV 7,172 14,387 9,660 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 29,94 44,75 131,36 

0,05 29,95 44,56 131,59 

0,10 30,38 44,38 132,76 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 29,12 44,55 131,43 

0,15 29,96 44,69 131,58 

0,30 30,22 44,46 132,70 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU L
7
 (0,0284) ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 0,454 0,941 1,314 

CV 9,175 13,243 6,123 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. L: linear. 
7
ACP 43 dias = 3,6667 GLU + 29,217; R

2 
= 0,92. 

 

As áreas das zonas da placa de crescimento têm sido utilizadas para estudar a 

incidência de discondroplasia tibial em frangos de corte
2,13,69

. Segundo Oviedo-Rondón et 

al.
69

, a zona hipertrófica é a principal região afetada na discondroplasia tibial. A interrupção 

da diferenciação dos condrócitos da placa epifisária resulta em acúmulo de condrócitos pré-
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hipertróficos imaturos, ocasionando o aparecimento da discondroplasia tibial
86-90

, 

caracterizada por uma camada de cartilagem não calcificada, opaca e avascular
85,87,88,91,92

. 

Tian et al.
93

 demonstraram que na placa de crescimento em aves com discondroplasia tibial, 

além da área pré-hipertrófica estar espessada, houve uma redução no número de condrócitos 

na zona proliferativa. Dessa forma, o sulfato de glucosamina não foi efetivo para reduzir a 

área hipertrófica, mas aumentou a área de condrócitos em proliferação no disco epifisário. 

Isso ocorreu provavelmente devido à sua propriedade condroestimulante, com aumento do 

metabolismo e número de condrócitos na matriz dessa zona. 

Wolff
33

 reportou que a associação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

aumentou a proliferação da placa de crescimento do disco epifisário tibial e a formação óssea 

em ratas ovariectomizadas. Houve um arranjo celular organizado e aumentos no número de 

condrócitos em repouso e proliferativos, espessura da zona proliferativa, cartilagem 

remanescente e área óssea trabecular; e redução na espessura da zona de repouso e 

hipertrófica. Em todos os casos, as alterações mais significativas desses parâmetros 

histomorfológicos ocorreram 60 dias após o tratamento, indicando que esses nutracêuticos 

têm ação tardia na cartilagem articular e precisam ser utilizados antes da manifestação de 

problemas. 

 

3.5. Correlações entre as Variáveis  

Ao correlacionar os problemas de locomoção (Tabelas 8 e 9), observaram-se 

fortes correlações positivas entre gait score e as variáveis de valgus (r = 0,86 e r = 0,99, 

respectivamente aos 21 e 42 dias), degeneração femoral no fêmur direito (r = 0,72 e r = 0,95, 

respectivamente aos 21 e 42 dias) e esquerdo (r = 0,76 e r = 0,84, respectivamente aos 21 e 42 

dias) e discondroplasia tibial (r = 0,93 e r = 0,75, respectivamente aos 21 e 42 dias).  

Os frangos que apresentam enfermidades de locomoção portanto, tendem a 

apresentar claudicações e comumente não conseguem andar. A claudicação é claramente 

associada à alta suscetibilidade de lesões das epífises do fêmur e da tíbia em frangos
94

. Colet 

et al.
10

 e Fenandes et al.
83

 também encontraram correlação positiva entre gait score e valgus 

em frangos de corte.   

Correlações positivas e significativas também foram verificadas entre valgus e as 

variáveis de degeneração femoral no fêmur direito (r = 0,71 e r = 0,91, respectivamente aos 

21 e 42 dias) e esquerdo (r = 0,79 e r = 0,76, respectivamente aos 21 e 42 dias) e 

discondroplasia tibial (r = 0,80 e r = 0,78, respectivamente aos 21 e 42 dias de idade) (Tabelas 

8 e 9).  Entre varus e degeneração femoral nos membros direito (r = 0,72) e esquerdo (r = 
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0,75) aos 21 dias de idade. O desconforto causado pela degeneração femoral e a 

discondroplasia tibial, é talvez compensado por uma postura que favorece o encurvamento 

dos membros e consequentemente, o surgimento de valgus e/ou varus
95

. 

Nas Tabelas 8 e 9 também se verificaram correlações positivas entre degeneração 

femoral no fêmur direito com degeneração no fêmur esquerdo (r = 0,97 e r = 0,92, 

respectivamente aos 21 e 42 dias). Quando uma das pernas apresenta um problema, devido à 

dor e o desconforto causados, a ave coloca maior peso corporal na outra perna, 

sobrecarregando-a, o que pode ocasionar o problema no outro membro. Estas lesões 

subclínicas podem igualmente se desenvolver na perda direita ou esquerda
4,94,96

. 

Verificou-se que o sulfato de glucosamina foi eficiente em reduzir a degeneração 

femoral e a discondroplasia tibial, e associado ao sulfato de condroitina em reduzir os desvios 

valgus e varus, e consequentemente, melhorar o gait score aos 42 dias de idade. Essas 

variáveis foram todas correlacionadas positivamente. 

 

TABELA 8 – Matriz de correlação entre as variáveis de gait score, desvio valgus, desvio 

varus, degeneração femoral no fêmur direito (DFD), degeneração femoral no 

fêmur esquerdo (DFE) e discondroplasia tibial (DT) de frangos de corte aos 21 

dias de idade 

 Gait score Valgus Varus DFE DFD DT 

Gait Score  0,86* 0,33 0,72* 0,76* 0,93* 

Valgus   0,10 0,71* 0,79 0,80* 

Varus     0,72* 0,75* 0,28 

DFE     0,97* 0,56 

DFD      0,44 

DT       
*Correlação de Pearson significativa a 5% de probabilidade. 

 

TABELA 9 – Matriz de correlação entre as variáveis de gait score, desvio valgus, desvio 

varus, degeneração femoral no fêmur direito (DFD), degeneração femoral no 

fêmur esquerdo (DFE) e discondroplasia tibial (DT) de frangos de corte aos 42 

dias de idade 

 Gait score Valgus Varus  DFE DFD DT 

Gait Score  0,99* 0,66 0,95* 0,84* 0,75* 

Valgus   0,60 0,91* 0,76* 0,78* 

Varus     0,62 0,61 0,44 

DFE     0,92* 0,22 

DFD      0,03 

DT       
*Correlação de Pearson significativa a 5% de probabilidade. 
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4. CONCLUSÃO 

A suplementação com sulfato de glucosamina na ração de frangos de corte 

reduziu a incidência da degeneração femoral e da discondroplasia tibial, e quando associado 

ao sulfato de condroitina reduziram os desvios angulares e melhoraram a condição de 

locomoção. 
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CAPÍTULO 4 – DESENVOLVIMENTO ÓSSEO E CARTILAGINOSO DE FRANGOS 

DE CORTE SUPLEMENTADOS COM GLICOSAMINOGLICANOS 

NA RAÇÃO 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o desenvolvimento ósseo e cartilaginoso de frangos de corte 

suplementados com glicosaminoglicanos na ração. Foram utilizados 1.620 pintos de corte 

machos, da linhagem comercial Cobb 500
®
, com um dia de idade, distribuídos em um 

delineamento inteiramente casualisado, em esquema fatorial 3 x 3 (três níveis de sulfato de 

condroitina: 0; 0,05; 0,10%; e três níveis de sulfato de glucosamina: 0; 0,15 e 0,30%), cada 

tratamento com seis repetições de 30 aves. Aos 21 e 42 dias de idade, duas aves por repetição 

foram abatidas para avaliação macroscópica da tíbia e da cartilagem articular, densitometria e 

resistência óssea, perfil de minerais ósseo, número de condrócitos, detecção de proteoglicanos 

e colágeno tipo II na cartilagem articular e apenas aos 42 dias a expressão gênica da 

metaloproteinase MMP-9 e seu inibidor na cartilagem articular do fêmur. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e a análise ortogonal foi realizada para testar os efeitos 

lineares e quadráticos dos níveis dos sulfatos de condroitina e de glucosamina. Aos 21 dias, 

houve interação (p > 0,0001) dos sulfatos para comprimento da tíbia. O peso absoluto da tíbia 

nessa idade foi maior com 0,22% de inclusão de sulfato de glucosamina (p = 0,0277). Aos 42 

dias, constatou-se efeito quadrático (p = 0,0320) do sulfato de glucosamina no comprimento 

da tíbia, com maior comprimento para 0,15% de inclusão. Houve interação (p < 0,05) dos 

sulfatos para largura da epífise proximal da tíbia aos 21 e 42 dias, para epífise distal aos 42 

dias, para a espessura transversal e medial da cartilagem articular da epífise proximal aos 21 

dias e da epífise distal aos 42 dias de idade. Aos 42 dias, o peso da cartilagem articular distal 

aumentou linearmente (p = 0,0322) com a inclusão de sulfato de glucosamina na ração.  Os 

valores densitométricos, resistência e matéria mineral da tíbia não foram influenciados (p > 

0,05) pelos sulfatos. Verificou-se maior porcentagem de cálcio (p = 0,0009) e de fósforo (p = 

0,0007) aos 21 dias com a inclusão de sulfato de glucosamina na ração. E interação (p < 

0,0001) dos sulfatos para cálcio aos 42 dias de idade. A inclusão de sulfato de condroitina na 

ração com 0,30% de sulfato de glucosamina aumentou linearmente (p < 0,0001) a 

porcentagem de cálcio na tíbia. Frangos que receberam rações com 0; 0,05 e 0,10% de sulfato 

de condroitina, a inclusão de sulfato de glucosamina paralelamente, aumentou linearmente a 

porcentagem de cálcio na tíbia.  Houve interação (p > 0,05) dos sulfatos para número de 

condrócitos, colágeno tipo II e proteoglicanos na cartilagem articular da tíbia aos 21 e 42 dias 

de idade, assim como para a expressão dos genes da MMP-9 e seu inibidor TIMP-1 na 

cartilagem articular do fêmur aos 42 dias, com melhores resultados mediante a inclusão dos 

sulfatos de condroitina e/ou glucosamina na ração. Em conclusão, a suplementação dos 

sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração de frangos de corte teve um efeito benéfico 

no desenvolvimento ósseo e cartilaginoso. 

 

Palavras-chave: composição óssea e cartilaginosa, densitometria óssea, macroscopia óssea e 

cartilaginosa, resistência óssea, sulfatos de condroitina e de glucosamina. 
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CHAPTER 4 – BONE AND CARTILAGINOUS DEVELOPMENT OF BROILERS 

SUPPLEMENTED WITH GLYCOSAMINOGLYCANS ON RATION 

 

ABSTRACT 

 

The objective was to evaluate bone and cartilalaginous development of broilers chickens 

supplemented with glycosaminoglycans on ration. It was used a total of 1620 male broilers 

Cobb 500
®
 commercial line, one-day-old, distributed in a completely randomized design in a 

3 x 3 factorial scheme (three levels of chondroitin sulfate: 0, 0.05, 0.10% and three levels of 

glucosamine sulfate: 0, 0.15 and 0.30%), each treatment with six replicates of 30 birds. At 21 

and 42 days old, two birds per replicate were slaughtered for macroscopic evaluation of tibia 

and articular cartilage, densitometry and bone resistance, bone mineral profile, number of 

chondrocytes, detection of proteoglycans and type II collagen in articular cartilage and only at 

42 days MMP-9 metalloproteinase gene expression and its inhibitor in femur articular 

cartilage. Data were submitted to variance analysis, and orthogonal analysis was performed to 

test linear and quadratic effects of chondroitin and glucosamine sulfates levels. At 21 days, 

there was interaction (p > 0.0001) of sulfates for tibial length. Absolute tibial weight at this 

age was higher with 0.22% inclusion of glucosamine sulfate (p = 0.0277). At 42 days, there 

was a quadratic effect (p = 0.0320) of glucosamine sulfate on tibia length, with a longer 

length on 0.15% inclusion. There was interaction (p < 0.05) of sulfates for width on tibia 

proximal epiphysis at 21 and 42 days for epiphysis distal at 42 days, for the transverse and 

medial thickness of the articular cartilage of the proximal epiphysis at 21 days and epiphysis 

distal at 42 days old. At 42 days, the weight distal articular cartilage increased linearly (p = 

0.0322) with the inclusion of glucosamine sulfate on diet. Densitometric values, resistance 

and mineral matter of the tibia were not influenced (p > 0.05) by sulfates. There was a higher 

percentage of calcium (p = 0.0009) and phosphorus (p = 0.0007) at 21 days with inclusion of 

glucosamine sulfate on ration. And interaction (p < 0.0001) of sulfates for calcium at 42 days 

old. Inclusion of chondroitin sulfate on diet with 0.30% glucosamine sulfate increased linearly 

(p < 0.0001) the percentage of calcium on tibia. Broilers that received rations with 0, 0.05 and 

0.10% chondroitin sulfate, inclusion of glucosamine sulfate in parallel, linearly increased the 

percentage of calcium in tibia. There was interaction (p > 0.05) of sulfates for number of 

chondrocytes, type II collagen and proteoglycans articular cartilage on tibia at 21 and 42 days 

old, as well as for the genes expression of MMP-9 and its inhibitor TIMP-1 in the articular 

cartilage of the femur at 42 days, with better results by including chondroitin sulfates and / or 

glucosamine in the ration. In conclusion, chondroitin and glucosamine sulfates supplemented 

in the broiler ration had a beneficial effect on bone and cartilage development. 

 

Key words: bone and cartilaginous composition, bone and cartilaginous macroscopy, bone 

densitometry, bone resistance, chondroitin and glucosamine sulfates. 
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1. INTRODUÇÃO 

A incidência de fraturas ósseas e de enfermidades de locomoção caracterizadas 

por alterações no desenvolvimento ósseo e cartilaginoso e desordens infecciosas, causam 

grandes prejuízos à produção de frangos de corte. O crescimento rápido e o elevado peso 

corporal, associados à estrutura óssea ainda em formação, têm sido citados como as principais 

causas responsáveis pela ocorrência desses problemas
1-4

. Visto que esses problemas têm 

maior incidência em linhagens comerciais de crescimento rápido quando comparadas às de 

crescimento lento
5,6

.  

Nutracêuticos como os glicosaminoglicanos polissulfatados, condroitina e 

glucosamina, têm-se mostrado capazes de prevenir e/ou reduzir alterações patológicas das 

estruturas óssea e articular em modelos animais
7-25

. 

A glucosamina tem papel importante na regulação dos processos anabolizantes da 

cartilagem
14,17,26 

e na síntese de ácido hialurônico do líquido sinovial
27

. Além disso, pode 

inibir o processo degenerativo e catabólico devido às suas propriedades anti-

inflamatórias
16,19,28-30 

e antioxidantes
31,32

.  

A condroitina encontra-se associada às proteínas como parte do agrecano da 

cartilagem. Ela desempenha papel importante na regulação da pressão osmótica que expande 

a matriz e coloca a rede de colágeno sob tensão, fornecendo resistência e elasticidade à 

cartilagem, o que lhe permite resistir a tensões de tração durante várias condições de 

carga
33,34

. De forma similar à glucosamina, a administração exógena de sulfato de condroitina 

tem efeitos anabólicos, estimulando a produção de matriz extracelular da cartilagem
10,11,13

, 

supressão de mediadores inflamatórios e provocando inibição da degeneração da 

cartilagem
9,12,19,35-38

. 

Os sulfatos de condroitina e de glucosamina podem ter efeitos aditivos quando 

consumidos associadamente. Lipiello et al.
7
 foram os primeiros a relatar efeitos sinérgicos 

desses nutracêuticos, uma vez que a utilização associada foi mais eficaz do que qualquer 

agente sozinho no retardo da degeneração da cartilagem de coelhos com doença articular 

degenerativa. Outros trabalhos posteriormente confirmaram que ambos os componentes 

podem melhorar a eficácia do outro
15,23,39-44

. Vasiliadis e Tsikopoulos
45

, apresentaram 

informações sobre a administração de glucosamina e condroitina para o tratamento da 

osteoartrite em humanos e animais, e demonstraram, que ambos, possuem efeitos clínicos e 

radiológicos que comprovam sua eficácia e segurança, sem eventos adversos graves 

reportados. 
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Sgavioli et al.
46

 demonstraram que frangos de corte, alimentados com rações 

suplementadas com glicosaminoglicanos, apresentaram melhor desenvolvimento do 

esqueleto. O que indica uma possível solução para evitar problemas de locomoção, 

responsáveis atualmente por perdas econômicas consideráveis na indústria avícola. Por 

conseguinte, objetivou-se avaliar o  desenvolvimento ósseo e cartilaginoso de frangos de corte 

suplementados com os glicosaminoglicanos polissulfatados, condroitina e glucosamina, na 

ração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1.    Local e Período de Realização 

Todos os procedimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética na 

Utilização de Animais da Universidade Federal de Goiás, conforme o protocolo registro 

CEUA/UFG 051/16. O experimento foi conduzido no Aviário Experimental de Frangos de 

Corte da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, 

Goiás, durante os meses de outubro e novembro de 2016. 

 

2.2. Aves e Instalações 

Foram utilizados 1.620 pintos de corte machos, da linhagem comercial Cobb 500
® 

com um dia de idade, com peso inicial médio de 43 ± 0,2 g, provenientes de um incubatório 

industrial (São Salvador Alimentos S/A, Itaberaí, Goiás, Brasil). 

Foram alojados em 54 boxes de tubos de PVC e telados, medindo 1,80 m x 1,60 

m (2,88 m²), montados na área central de um galpão comercial com 12 m x 125 m (1500 m²). 

O galpão era do tipo pressão negativa com sete exaustores, sistema de nebulização e entrada 

de ar com placa evaporativa. As muretas laterais de alvenaria de 0,40 m e tela de arame de 

2,80 m de altura, pé direito de 3,20 m e orientação leste-oeste. A densidade de alojamento em 

cada boxe foi de 10 aves/m² (30 aves/boxe). Cada boxe era equipado com uma linha com 10 

bebedouros do tipo nipple, um comedouro tubular infantil até o sétimo dia de idade e um 

adulto dos oito aos 42 dias de idade. A relação de comedouro e bebedouros por número de 

aves foi de 1:30 e 1:3, respectivamente.  

Os pintos foram vacinados no incubatório contra as doenças de Marek e Bronquite 

Aviária, e aos 14 dias de idade foram vacinados contra a doença de Gumboro, via água de 

bebida. Em todo o período experimental, as aves receberam ração e água ad libitum e foram 

criadas seguindo as recomendações de iluminação, temperatura, umidade e manejo do Guia 

de Manejo da Cobb-Vantress
47

, com a finalidade de garantir ambiência adequada durante todo 

o período experimental. 

 

2.3. Delineamento e Tratamentos Experimentais 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3 x 3 (três níveis de adição de sulfato de condroitina na ração: 0; 0,05; 

0,10%; e três níveis de adição de sulfato de glucosamina na ração: 0; 0,15 e 0,30%), cada 

tratamento com seis repetições de 30 aves, totalizando 54 parcelas experimentais. O sulfato de 
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condroitina [(C14H21NO14S)n, Biofac A/S, Englandsvej, Kastrup, Dinamarca] apresentou 

pureza de 91,27% e o sulfato de glucosamina de potássio [(C6H14NO5) 2SO4 x 2KCl, 

Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical Co. Ltd., Yuhuan, Zhejiang, China] 16% de sulfato. 

As rações foram formuladas à base de milho e de farelo de soja, baseadas nas 

recomendações propostas por Rostagno et al.
48

 para as respectivas fases de criação, pré-inicial 

(1 a 7 dias de idade), inicial (8 a 21 dias de idade), crescimento (22 a 35 dias de idade) e final 

(36 a 42 dias de idade), todas contendo uma porção variável de 0,4% (sulfato de condroitina 

e/ou sulfato de glucosamina e/ou inerte) conforme os tratamentos (Tabela 1).  

A composição nutricional das rações experimentais foi analisada, sendo realizadas 

análises de matéria seca, energia bruta, proteína bruta, cálcio e fósforo. A matéria seca foi 

determinada pelo método gravimétrico, com emprego de calor, baseando-se na perda de peso 

do material submetido ao aquecimento a 105 °C em estufa retilínea (modelo 315/3, Fanen®, 

Guarulhos, São Paulo, Brasil). A energia bruta foi determinada por meio do uso da bomba 

calorimétrica (modelo 6100, Parr® Instrument Company, Moline, Illinois, Estados Unidos). O 

teor de nitrogênio total foi analisado em um destilador de nitrogênio (modelo TE-036/1, 

Tecnal®, Piracicaba, São Paulo, Brasil), utilizando o método de Kjeldahl (INCT-CA N-

001/1) de acordo com Detmann et al.
49

. Um fator de 6,25 foi utilizado na conversão do valor 

de nitrogênio em proteína bruta, devido ao uso generalizado desse valor pelos laboratórios de 

nutrição. O cálcio e o fósforo foram analisados por espectrofotômetro de absorção atômica 

(modelo AA-7000, Shimadzu®, Barueri, São Paulo, Brasil) e espectrofotômetro UV/VIS 

(modelo UV-5100, Tecnal®, Piracicaba, São Paulo, Brasil), respectivamente, como proposto 

por Silva e Queiroz
50

. 

Os valores analisados de energia bruta, proteína bruta, cálcio e fósforo total foram 

3.755, 3.880, 4.010 e 4.100 kcal/kg; 23,85; 22,60; 21,25 e 19,00%; 0,99; 0,98; 0,90 e 0,83%; 

0,75; 0,73; 0,65 e 0,65%, respectivamente, para as fases pré-inicial, inicial, crescimento e 

final. 
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TABELA 1 – Ingredientes e composição nutricional calculada das rações basais das fases pré-

inicial (um a sete dias de idade), inicial (oito a 21 dias de idade), crescimento 

(22 a 35 dias de idade) e final (36 a 42 dias de idade) 

Ingredientes (%) Pré-inicial Inicial Crescimento Final 

Milho grão 54,46  59,80 63,77 69,94 

Farelo de soja (45,5%) 35,16 30,78 23,82 15,18 

Gordura de aves 1,13 1,40 1,87 2,07 

Farinha de carne e ossos (47%) 3,67 4,40 3,13 6,87 

Farinha de vísceras (62,5%) 3,00 1,13 3,53 1,80 

Farinha de penas (84,81%) - - 1,53 2,00 

Calcário calcítico 0,53 0,53 0,63 0,23 

Sal 0,39 0,35 0,27 0,21 

Bicarbonato de sódio 0,08 0,05 0,10 0,15 

Cloreto de colina (75%) 0,05 0,08 0,05 0,06 

DL-Metionina (99%) 0,41 0,35 0,27 0,25 

L-Lisina HCL (64%) 0,33 0,34 0,28 0,45 

L-Treonina (98%) 0,07 0,08 0,05 0,09 

L-Valina (96,5%) 0,02 0,01 - - 
a
Suplemento vitamínico  0,05 0,05 0,05 0,05 

b
Suplemento mineral 0,05 0,05 0,05 0,05 

c
Aditivos 0,20 0,20 0,20 0,20 

d
Porção variável 0,40 0,40 0,40 0,40 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional calculada     

Energia metabolizável (kcal/kg) 3.000 3.050 3.150 3.200 

Proteína bruta (%) 25,00 22,50 21,60 19,53 

Cálcio (%) 0,98 0,98 0,95 0,86 

Fósforo disponível (%) 0,49 0,48 0,46 0,44 

Sódio (%) 0,22 0,21 0,20 0,19 

Cloro (%) 0,30 0,27 0,23 0,20 

Potássio (%) 0,90 0,82 0,70 0,57 

Metionina + cistina digestível (%) 1,03 0,92 0,85 0,75 

Metionina digestível (%) 0,73 0,64 0,56 0,49 

Lisina digestível (%) 1,36 1,21 1,10 1,00 

Treonina digestível (%) 0,87 0,79 0,72 0,68 
a
Suplemento vitamínico (composição por kg do produto): pré-inicial e inicial (vitamina A 20.000.000,00 UI; 

vitamina D3 5.000.000,00 UI; vitamina E 50.000,00 UI; vitamina K3 4.000,00 mg; vitamina B1 5.000,00 mg; 

vitamina B2 13.000,00 mg; vitamina B6 7.000,00 mg; vitamina B12 36,00 mg; niacina 84.000,00 mg; 

pantotenato 30.000,00 mg; ácido fólico 2.400,00 mg; biotina 160,00 mg; selênio 600,00 mg); crescimento e final 

(vitamina A 16.000.000,00 UI; vitamina D3 3.800.000,00 UI; vitamina E 40.000,00 UI; vitamina K3 3.600,00 

mg; vitamina B1 3.600,00 mg; vitamina B2 11.000,00 mg; vitamina B6 5.200,00 mg; vitamina B12 30,00 mg; 

niacina 70.000,00 mg; pantotenato 26.000,00 mg; ácido fólico 1.800,00 mg; biotina 100,00 mg; selênio 600,00 mg).  
b
Suplemento mineral (composição por kg do produto): cobre 16,25 g; ferro 100,00 g; iodo 2.000,00 g; manganês 

150,00 g; zinco 125,00 g.  
c
Aditivos: pré-inicial, inicial e crescimento [maxiban (narasina + nicarbazina) 0,05 g; enradin (enramicina) 0,01 

g; microtech (fitase) 0,01 g; salmex (formaldeído, ácido propiônico, terpenos e surfactantes)  0,10 g; endox 

(etoxiquina e hidroxianisol butilado) 0,004 g; sulfato de cobre 0,03 g]; final [maxiban (narasina + nicarbazina) 

0,05 g; enradin (enramicina) 0,006 g; microtech (fitase) 0,01 g; salmex (formaldeído, ácido propiônico, terpenos 

e surfactantes) 0,10 g; endox (etoxiquina e hidroxianisol butilado)  0,004 g; sulfato de cobre 0,03 g].  
d
Porção variável: sulfato de condroitina [(C14H21NO14S)n, Biofac A/S, Englandsvej, Kastrup, Denmark] e/ou 

sulfato de glucosamina de potássio [(C6H14NO5) 2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical Co. Ltd., 

Yuhuan, Zhejiang, China] e/ou inerte (caulim) conforme os tratamentos. 
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2.4. Variáveis Analisadas 

 

2.4.1. Seleção dos frangos e abate 

Aos 21 e 42 dias de idade, duas aves por repetição, 12 por tratamento, com peso 

corporal médio da unidade experimental (± 5%), foram selecionadas, identificadas com lacres 

e submetidas a jejum alimentar de oito horas e depois insensibilizadas por eletronarcose e 

abatidas por deslocamento cervical. Os fêmures e tíbias foram removidos para posteriores 

análises. 

 

2.4.2. Macroscopia da tíbia e da cartilagem articular 

Após a separação das cartilagens articulares da tíbia esquerda, foi realizada a 

pesagem da tíbia em balança analítica (modelo AL500C, Marte®, Santa Rita do Sapucaí, 

Minas Gerais, Brasil), com precisão de 0,01 g, para obtenção do peso absoluto e relativo em 

relação ao peso vivo. O comprimento da tíbia, a largura da epífise proximal, da diáfise e da 

epífise distal foram determinados com o uso de um paquímetro digital (modelo 316119, 

MTX®, Vigário Geral, Rio de Janeiro, Brasil) com precisão de 0,01 mm. O índice de Seedor, 

que é um indicativo de densidade óssea, foi calculado ao se dividir o peso do osso (mg) por 

seu comprimento (mm), conforme proposto por Seedor et al.
51

.  

As cartilagens das epífises proximal e distal foram pesadas separadamente em 

balança analítica (modelo AL500C, Marte®, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil) e a 

espessura medida com paquímetro digital (modelo 316119, MTX®, Vigário Geral, Rio de 

Janeiro, Brasil) nas porções transversal e medial.  

 

2.4.3. Densitometria óssea 

As análises densitométricas, densidade mineral óssea (g/cm
2
), área óssea (cm

2
) e 

massa óssea (g) foram determinadas nas regiões proximal, distal e diafisária da tíbia esquerda, 

usando-se absortometria radiológica de energia dupla calibrada pelo fabricante (Discovery 

DXA System, Lunar® Hologic, Bedford, Massachusetts, Estados Unidos) e um software para 

animais de pequeno porte do próprio maquinário. Para isso, os ossos limpos foram colocados 

em um recipiente acrílico com água deionizada e digitalizados usando-se o densitômetro. O 

software de pequenos animais foi usado para selecionar a região para análises subsequentes de 

densitometria. 
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2.4.4. Resistência óssea 

A tíbia esquerda foi utilizada também para os testes mecânicos de resistência 

óssea, que consistiram em um ensaio de flexão de três pontos e compressão axial. Para tanto, 

foi utilizado um equipamento de teste universal (UTM) (DL 10.000, célula Trd 21, EMIC
®
, 

São José dos Pinhais, Paraná, Brasil), acoplado ao software Tesc 3.13. Os ossos foram 

posicionados na direção antero posterior em um suporte de dois pontos no equipamento, que 

foi calibrado para permitir que o comprimento livre da diáfise fosse de 6 cm para todos os 

ossos, pois esse valor corresponde ao espaçamento máximo possível entre os apoios para o 

menor osso encontrado. A força foi então aplicada no terço médio do osso entre os dois 

suportes e o equipamento registrou os resultados. A força de pré-carga aplicada foi de 10 N, o 

tempo de adaptação foi de 5 segundos, a velocidade de aplicação de carga foi de 5 mm/min
-1

, 

utilizando-se da força celular de 50 kg. O programa então forneceu os valores de força 

máxima (N) necessária para quebra do osso e o deslocamento na força (flexão) máxima (mm) 

e a rigidez (N/mm) foi calculado ao dividir a resistência óssea pelo deslocamento na força 

máxima.  

 

2.4.5. Perfil mineral ósseo  

Após as análises de densitometria e resistência, a tíbia esquerda foi usada para 

determinar a porcentagem de matéria mineral, de cálcio e de fósforo. Para tanto, foram 

desengorduradas em éter de petróleo por 48 horas, secas em estufa de ventilação forçada a 60 

°C (modelo MA 035/5, Marconi® Equipamentos para Laboratório, Piracicaba, São Paulo, 

Brasil) durante 48 horas e depois moídas em moinho de bolas (modelo MA-923, Marconi 

Equipamentos para Laboratório®, Piracicaba, São Paulo, Brasil). A matéria mineral foi 

determinada pela calcinação das amostras em mufla a 600 °C (modelo F-3, Fornitec®, São 

Paulo, São Paulo, Brasil). O cálcio e o fósforo foram analisados por espectrofotômetro de 

absorção atômica (modelo AA-7000, Shimadzu®, Barueri, São Paulo, Brasil) e 

espectrofotômetro UV/VIS (modelo UV-5100, Tecnal®, Piracicaba, São Paulo, Brasil), 

respectivamente, como proposto por Silva e Queiroz
50

. 

 

2.4.6. Número de condrócitos, proteoglicanos e colágeno tipo II na cartilagem 

Foram coletados fragmentos da epífise proximal até um centímetro após a 

metáfise da tíbia direita e realizados cortes longitudinais e fixados em solução tamponada de 

formaldeído a 10% por 24 horas, para confecções das lâminas histológicas. Após fixação, 

foram armazenados em álcool 70%, posteriormente, descalcificados e processados de acordo 
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com a metodologia de Luna
52

. Cortes semi-seriados com 5 µm de espessura foram realizados 

com micrótomo rotativo eletrônico (modelo RM2255, Leica Biosystems Inc., Buffalo Grove, 

Illinois, Estados Unidos). 

Foram confeccionadas 108 lâminas por idade (12 por tratamento), coradas com 

Hematoxilina-Eosina para se avaliar o número de condrócitos da cartilagem articular, 

conforme Sgavioli et al.
46

. Dez imagens por corte foram obtidas para um total de 120 imagens 

por tratamento. As imagens foram obtidas em aumento de dez vezes, em sistema de registro e 

análise de imagem de microscópio óptico (DM4000B, Leica Microsystems, Wetzlar, Hessen, 

Alemanha) acoplado a um microcomputador. Para a contagem de células nas imagens, uma 

área de 86,8 μm
2
 foi estipulada. 

A histoquímica foi utilizada para detecção de proteoglicanos na cartilagem 

articular. Para isso, cortes obtidos das tíbias foram desparafinizados, hidratados em uma série 

decrescente de álcool etílico (100%, 90%, 80% e 70%) e água destilada por 5 minutos. Foram 

corados com Alcian Blue 1% em ácido acético 3%, pH de 2,5 por 15 minutos e contra-corados 

com Vermelho Neutro Aquoso 0,5% por 10 minutos, lavados em água destilada para retirar o 

excesso, desidratados, diafanizados e montados com Entellan® (Merck®, Kenilworth, New 

Jersey, Estados Unidos) e lamínula. 

Também foi realizada a análise imuno-histoquímica da cartilagem articular para 

detecção de colágeno tipo II. Os cortes obtidos das tíbias foram dispostos em lâminas 

polarizadas, desparafinizados, hidratados em uma série decrescente de etanol e água destilada. 

Posteriormente, as lâminas foram transferidas para cubetas com solução de SDS (1g de 

dodecil sulfato de sódio diluído em 100 mL de solução salina tamponada de fosfato (PBS)) e 

em estufa a 37ºC por 5 minutos.  

Em seguida, realizou-se o bloqueio da atividade da peroxidase endógena por 15 

minutos, incubando as lâminas com peróxido de hidrogênio (30 mL) álcool metílico (70 mL), 

acrescido de triton (0,1 mL). A recuperação antigênica ocorreu em solução de citrato, pH 6,0, 

em banho-maria (solução pré-aquecida a 96 °C), por 20 minutos. O bloqueio da marcação 

inespecífica foi feito com 3% de soro albumina bovina (BSA) sobre o fragmento, por uma 

hora, em câmara úmida e temperatura ambiente para prevenir ligações não específicas. 

O anticorpo primário específico para colágeno tipo II (Anti-Collagen II Antibory, 

código 34712, Abcan®, Cambridge, Inglaterra), diluído em BSA 1,5% (1:500), foi instilado 

sobre o fragmento e o material incubado overnight em câmara úmida, sob refrigeração a 4°C. 

Algumas lâminas foram utilizadas como controle, sendo incubadas somente com BSA 1,5%.  

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_enBR683BR684&q=Kenilworth+New+Jersey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEkzqChU4gIxjQzMStIstbSyk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWGamJKYWliUUlqUXFAOfEzs9FAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjOyvnqiovaAhUIWpAKHSvtDoYQmxMoATAYegUIABCRAg
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_enBR683BR684&q=Kenilworth+New+Jersey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEkzqChU4gIxjQzMStIstbSyk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWGamJKYWliUUlqUXFAOfEzs9FAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjOyvnqiovaAhUIWpAKHSvtDoYQmxMoATAYegUIABCRAg
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Após lavagens em PBS, as lâminas foram incubadas com o anticorpo secundário 

(Goat anti-rabbit, código 656140, Life Technologies, Carlsbad, Califórnia, Estados Unidos), 

diluição 1:1000 por 30 minutos. Posteriormente, foram lavadas com PBS e utilizado o Kit 

Imunoensaio Enzimático (Vector Laboratories, Burlingame, Califórnia, Estados Unidos) por 

30 minutos, em câmara úmida e temperatura ambiente. Em seguida, foram lavadas em PBS. A 

reação foi revelada com a adição do cromógeno diaminobenzidina-peroxidase (DAB, 

Abcan®, ab64238, GR313581-2, Cambridge, Inglaterra) por 4 minutos. Depois, lavados com 

PBS por 5 minutos, desidratados em soluções decrescentes de álcool e diafinizados. As 

lâminas foram montadas com Entellan® (Merck®, Kenilworth, New Jersey, Estados Unidos) 

e lamínulas histológicas. 

Foram confeccionadas 108 lâminas por idade (12 por tratamento) para a análise 

histoquímica e 108 para a imuno-histoquímica. Dez imagens por corte foram obtidas para um 

total de 120 imagens por tratamento. As imagens foram obtidas em aumento de 40 vezes, com 

o auxílio do microscópio óptico (DM4000B, Leica Microsystems, Wetzlar, Hessen, 

Alemanha) acoplado a um microcomputador. As imagens foram analisadas com o apoio do 

software ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, Estados Unidos; 

freeware, https://imagej.net/Welcome), com dez áreas selecionadas por imagem. O programa 

fornece o valor da densidade óptica na área selecionada pelo usuário, na unidade 

pixels/polegada, usando um método de escala de cinza. 

 

2.4.7. Expressão gênica da metaloproteinase de matriz 9 e seu inibidor na cartilagem 

Amostras da cartilagem articular do fêmur dos frangos, aos 42 dias de idade, 

foram coletadas imediatamente após o abate e armazenadas em nitrogênio líquido para 

determinação da expressão do RNAm dos genes da metaloproteinase de matriz 9 (MMP-9) e 

seu inibidor tecidual (TIMP-2), conforme metodologia de Bustin et al.
53

.  

O ácido ribonucleico (RNA) total foi extraído com uso do reagente Trizol® 

(Invitrogen®, Carlsbad, Califórnia, Estados Unidos) de acordo com as instruções do 

fabricante, na proporção de 1 mL para cada 100 mg de tecido, sendo homogeneizados até a 

completa dissociação. 

Posteriormente, foram adicionados 200 µL de clorofórmio e homogeneizado 

manualmente. As amostras foram, então, centrifugadas por 15 minutos a 12.000 rpm a 4ºC e a 

fase líquida coletada e transferida para tubo estéril com adição de 500 µL de isopropanol. As 

amostras foram homogeneizadas e centrifugadas por 10 minutos a 12.000 rpm, a 4ºC. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado em 1 mL de etanol 75%. O material foi 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_enBR683BR684&q=Kenilworth+New+Jersey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEkzqChU4gIxjQzMStIstbSyk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWGamJKYWliUUlqUXFAOfEzs9FAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjOyvnqiovaAhUIWpAKHSvtDoYQmxMoATAYegUIABCRAg
https://imagej.net/Welcome
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centrifugado novamente a 7.500 rpm por 5 minutos e o sobrenadante foi descartado. O pellet 

foi ressuspendido em água ultrapura livre de RNase.  A concentração total do RNA foi 

determinada utilizando-se do espectrofotômetro (NanoDrop ND 1000, NanoDrop 

Technologies, Wilmington, Delaware, Estados Unidos). Para avaliar a qualidade e integridade 

do RNA, foi realizada eletroforese em gel de agarose desnaturante e avaliadas as subunidades 

28S e 18S.  

Após a obtenção do RNA total, validade da sua integridade e qualidade, um 

micrograma de RNA foi tratado com DNAse-I livre de RNase (Invitrogen®, Carlsbad, 

Califórnia, Estados Unidos) para remover todas as contaminações com DNA genômico, e, 

posteriormente, a DNAse-I foi inativada pela adição de EDTA e aquecimento a 65°C por 5 

minutos. A primeira fita de cDNA foi amplificada através da enzima transcriptase reversa 

(High Capacity, Invitrogen®, Carlsbad, Califórnia, Estados Unidos) a partir do RNA tratado 

com DNase-I (Sinapse® Biotecnologia, Tatuapé, São Paulo, Brasil), seguindo-se as normas 

do fabricante.  

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para ampliação dos genes alvos 

(MMP-9 e TIMP-2) foram desenhados a partir das sequências obtidas do genoma de Gallus 

gallus. Para tanto, foi utilizado o programa Gene Runner, versão 3.01 (desenvolvido por 

Frank Buquicchio e Michael Spruyt, 1992-2018; freeware, http://www.generunner.net/). Foi 

utilizado o gene gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase (GAPDH) como controle endógeno 

(Tabela 2). Esses oligonucleotídeos foram utilizados para mensurar a expressão gênica por 

meio da reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (PCR). 

 

TABELA 2 – Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores específicos para frangos (F:    

aforward; R: reverse) 

Gene  Amplicom (pb)  Sequências dos primers (5’-3’)  

MMP-9 229 F: GCCATCACTGAGATCAATGGAG 

R: GATAGAGAAGGCGCCCTGAGT 

TIMP-2 169 F: GATGGAGAAGATCGTGGGCGG 

R: TGGGCTTTCCTACTGGCTACTG 

GAPDH  73 F: TCAGCAATGCATCGTGCAC 

  R: GCATGGACAGTGGTCATAAGAC 

 

A análise por PCR foi realizada utilizando-se o corante fluorescente SYBR Green, 

de acordo com as instruções do fabricante (SYBR Green PCR Master Mix, Applied 

Biosystems®, Foster City, Califórnia, Estados Unidos), no aparelho StepOnePlus Real Time 

PCR (Applied Biosystems®, Foster City, Califórnia, Estados Unidos). Cada reação, realizada 

em um volume final de 25 μL, continha 2,5 uM de cada oligonucleotídeo, 12,5 μL de SYBR 

http://www.generunner.net/
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Green (PCR Master Mix) e 1 μL de cDNA (50 ng). As condições de ciclagem foram um 

passo inicial de 2 minutos a 50 °C e 10 minutos a 95 °C, seguindo-se de 40 ciclos de 95 °C 

por 15 segundos e 60 °C por 1 min. A normalização dos dados foi realizada com o programa 

GenEx qPCR Data Analysis (MultiD Analyses AB, Göteborg, Kattegat, Suécia;  freeware, 

http://genex.gene-quantification.info/), sendo que, a quantificação relativa dos genes de 

interesse foi calculada pelo método de 2
-ΔΔCt

, normalizando-se os dados com um controle 

endógeno, também chamado de gene de referência, cuja expressão não variasse 

significativamente entre as amostras analisadas.  

A quantificação relativa da expressão gênica é usada para descrever variação na 

expressão do gene de interesse em um grupo de amostras em relação a uma amostra de 

referência, denominada calibrador, que neste caso, foi a amostra com menor ΔCt (cycle 

threshold). O cálculo dessa expressão relativa utiliza o valor de Ct do controle endógeno, 

neste caso GAPDH, e então o valor obtido foi subtraído pelos valores de Ct dos genes alvos, 

obtendo-se assim o ΔCt de cada amostra. O ΔCt do calibrador utilizado foi o de menor valor 

de expressão, que equivale ao maior valor de ΔCt. O valor de ΔCt do calibrador foi então 

subtraído do valor de ΔCt das demais amostras para se obter o ΔΔCt. Finalmente, as 

quantificações relativas dos genes foram expressas como 2
-ΔΔCt

 e convertidas em Log2. Os 

gráficos finais foram obtidos a partir dos valores de Log2. 

 

2.5. Análise Estatística 

Os efeitos da suplementação dos sulfatos de condroitina (CO) (0; 0,05 e 0,10%) e 

de glucosamina (GLU) (0; 0,15 e 0,30%), bem como a sua interação (CO x GLU), foram 

analisados de acordo com o modelo experimental:  

Yijk = μ + (CO) i + (GLU) j + (CO x GLU) ij + eijk 

em que, Y é a variável resposta; μ é a média da variável; CO sulfato de condroitina; GLU 

sulfato de glucosamina; CO x GLU é a interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

e eijk é o erro residual. 

Os dados para todas as variáveis foram verificados quanto à presença de outliers 

(Box-and-Whisker Plot), homogeneidade das variâncias (teste de Bartlett) e normalidade dos 

resíduos (teste de Cramér-von Mises). Após as correções, os dados foram submetidos à 

análise de variância usando-se o procedimento do Modelo Linear Geral (GLM) do SAS® 

(SAS Institute Inc., Cary, Carolina do Norte, Estados Unidos)
54

. Quando as médias diferiram 

significativamente pelo teste F a 5% de probabilidade, a análise ortogonal foi realizada para 

testar os efeitos lineares e quadráticos dos níveis dos sulfatos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Macroscopia da Tíbia e da Cartilagem Articular 

Aos 21 dias de idade o peso absoluto da tíbia, foi maior com 0,22% de inclusão de 

sulfato de glucosamina (p = 0,0277; Equação 3) na ração. Aos 42 dias de idade, observou-se 

efeito quadrático (p = 0,0320; Equação 4) dos níveis do sulfato de glucosamina sobre o 

comprimento da tíbia, com maior comprimento para 0,15% de inclusão. O peso relativo e o 

índice de Seedor não foram influenciados (p > 0,05) pelos tratamentos (Tabela 3). 

Sgavioli et al.
46

 também verificaram efeito da inclusão do sulfato de glucosamina 

na ração de frangos de corte no peso da tíbia, demonstrando a eficiência desse 

glicosaminoglicano exógeno no desenvolvimento ósseo.  

Aos 21 dias de idade, houve interação (p > 0,0001) dos sulfatos de condroitina e 

de glucosamina para comprimento da tíbia (Tabela 3). Observou-se que em frangos 

suplementados com 0,30% de sulfato de glucosamina obteve-se o menor comprimento da 

tíbia  com 0,03% de sulfato de condroitina (p = 0,0020; Equação 5). Frangos que não 

receberam sulfato de condroitina na ração e que receberam 0,05% de sulfato de condroitina, a 

inclusão de 0,23 (p = 0,0174; Equação 6) e 0,24% (p = 0,0084; Equação 7) de sulfato de 

glucosamina, respectivamente, proporcionou maior comprimento da tíbia. E frangos 

suplementados com 0,10% de sulfato de condroitina, a suplementação concomitante com 

sulfato de glucosamina aumentou linearmente (p = 0,0005) o comprimento da tíbia, conforme 

Equação 8 (Tabela 4). 

Portanto, a suplementação com os sulfatos de condroitina e de glucosamina 

promoveu maior comprimento da tíbia. A associação desses glicosaminoglicanos 

polissulfatados aumenta a proliferação de condrócitos na placa de crescimento epifisário, 

promovendo assim, o crescimento ósseo longitudinal
23

. 

Estudos de Tat et al.
41

 indicaram que esses compostos modulam a expressão de 

osteoprotegerina (OPG) e do receptor ativador do fator nuclear kappa-B ligante (RANKL), os 

dois principais fatores envolvidos no processo de remodelação óssea. Aumentando a OPG e 

diminuindo a expressão gênica de RANKL, aumentando assim, a relação de mRNA 

de OPG/RANKL, com efeito protetor na perda óssea.  

Pecchi et al.
38

 demonstraram que no processo inflamatório, o sulfato de 

condroitina inibe a produção de prostaglandina e metaloproteinases não apenas na cartilagem, 

mas também no osso subcondral.  
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Kim et al.
55

 encontraram que o sulfato de glucosamina pode aumentar a atividade 

de fosfatase alcalina, síntese de colágeno, secreção de osteocalcina e mineralização em células 

osteoblásticas in vitro. Além disso, os autores também observaram efeito anti-inflamatório 

que reduziram processos catabólicos, o que pode promover a diferenciação celular em células 

osteoblásticas. 

 

TABELA 3 – Comprimento, peso absoluto, peso relativo e índice Seedor da tíbia de frangos 

de corte aos 21 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina 

e de glucosamina na ração 

 Comprimento 

(mm) 

Peso absoluto 

(g) 

Peso relativo 

(%) 

Índice Seedor 

(mg/mm) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO%)     

0 75,14 5,22 0,48 70,02 

0,05 74,99 5,39 0,48 71,56 

0,10 76,50 5,33 0,48 69,65 

Glucosamina
2
 (GLU,%)     

0 73,61 5,08 0,47 68,91 

0,15 75,85 5,44 0,49 71,40 

0,30 77,17 5,42 0,49 70,91 

Probabilidade     

Regressão CO ns ns ns ns 

Regressão GLU ns Q
3 

(0,0277) ns ns 

Regressão CO x GLU < 0,0001 ns ns ns 

EPM 0,53 0,09 0,01 1,16 

CV (%) 3,92 10,09 7,39 9,66 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO%)     

0 103,53 16,64 0,50 159,49 

0,05 103,43 16,70 0,51 162,19 

0,10 104,06 16,54 0,51 158,91 

Glucosamina
2
 (GLU,%)     

0 102,78 16,52 0,50 160,74 

0,15 105,31 16,81 0,51 158,33 

0,30 102,91 16,54 0,50 161,52 

Probabilidade     

Regressão CO ns ns ns ns 

Regressão GLU Q
4 

(0,0320) ns ns ns 

Regressão CO x GLU ns ns ns ns 

EPM 0,59 0,22 0,01 1,76 

CV (%) 3,55 7,73 8,82 6,99 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação; ns: não significativo. Q: quadrático. 
3
Peso absoluto 21 dias = - 8,4444 GLU

2
 + 3,6667 GLU + 5,08; R

2 
= 0,99. 

4
Comprimento 42 dias = - 109,56 GLU

2
 + 33,3 GLU + 102,78; R

2 
= 0,99. 
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TABELA 4 – Desdobramento da interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para 

comprimento da tíbia de frangos de corte aos 21 dias de idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Comprimento (mm) 

21 dias 

0 72,83 76,25 76,33 Q
6
 (0,0174) 

0,05 73,33 75,73 75,92 Q
7
 (0,0084) 

0,10 74,67 75,58 79,25 L
8
 (0,0005) 

Regressão ns ns Q
5
 (0,0020)  

1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. Q: quadrático. 
5
Comprimento 21 dias 0,30% GLU = 748 CO

2
 - 45,6 CO + 76,33; R

2 
= 0,99 

6
Comprimento 21 dias 0% CO = - 74,222 GLU

2
 + 33,933 GLU + 72,83; R

2 
= 0,99 

7
Comprimento 21 dias 0,05% CO = - 49,111 GLU

2
 + 23,367 GLU + 73,33; R

2 
= 0,99. 

8
Comprimento 21 dias 0,10% CO = 15,267 GLU + 74,21; R

2 
= 0,90. 

 

Houve interação (p < 0,05) dos sulfatos para largura da epífise proximal da tíbia 

aos 21 e 42 dias e para epífise distal aos 42 dias de idade. Nenhum efeito (p > 0,05) foi 

observado para largura da diáfise em ambas as idades e para epífise distal aos 21 dias de idade 

(Tabela 5).  

No desdobramento das interações (Tabela 6), a largura da epífise proximal da tíbia 

de frangos aos 21 dias de idade que não receberam sulfato de glucosamina na ração 

apresentou aumento linear (p = 0,0002) com a inclusão de sulfato de condroitina. Na mesma 

idade a inclusão de sulfato de glucosamina nas rações sem sulfato de condroitina apresentou 

efeito quadrático na epífise proximal (p = 0,0014; Equação 10; maior largura com 0,19% de 

sulfato e glucosamina), e nas rações com 0,05% de sulfato de condroitina um aumento linear 

(p = 0,0118; Equação 11). Aos 42 dias de idade a inclusão de 0,12% de sulfato de 

glucosamina nas rações com 0,05% de sulfato de condroitina, aumentou a largura da epífise 

proximal da tíbia (p = 0,0085; Equação 12).  

A largura da epífise distal da tíbia aos 42 dias de idade de frangos alimentados 

com rações sem sulfato de glucosamina e com 0,15% de sulfato de glucosamina apresentou 

efeito linear crescente (p = 0,0184; Equação 13) e quadrático (p = 0,0485; Equação 14; com 

maior valor para 0,07% de sulfato de condroitina), respectivamente, com a inclusão de sulfato 

de condroitina. A inclusão de sulfato de glucosamina, em rações com 0; 0,05 e 0,010% de 

sulfato de condroitina, apresentou efeito linear crescente (p < 0,0001; Equação 15), quadrático 

(p = 0,0013; Equação 16; com maior valor para 0,20% de glucosamina) e quadrático (p = 

0,0036; Equação 17; com maior valor para 0,19% de glucosamina), respectivamente, na 

largura da epífise distal da tíbia (Tabela 6).  
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TABELA 5 – Largura da epífise proximal, da diáfise e da epífise distal da tíbia de frangos de 

corte aos 21 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 Epífise proximal  

(mm) 

Diáfise  

(mm) 

Epífise distal  

(mm) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO%)    

0 20,62 6,39 14,83 

0,05 21,05 6,29 14,92 

0,10 20,97 6,20 14,86 

Glucosamina
2
 (GLU,%)    

0 20,41 6,13 14,86 

0,15 21,07 6,33 14,93 

0,30 21,17 6,42 14,82 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

Regressão CO x GLU < 0,0001 ns ns 

EPM 0,17 0,08 0,12 

CV (%) 3,74 7,88 4,83 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO%)    

0 30,35 9,35 19,56 

0,05 30,68 9,70 19,68 

0,10 30,70 9,35 19,88 

Glucosamina
2
 (GLU,%)    

0 30,61 9,51 18,75 

0,15 30,74 9,46 20,20 

0,30 30,38 9,44 20,17 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

Regressão CO x GLU 0,0133 ns <,0001 

EPM 0,19 0,11 0,15 

CV (%) 3,59 6,69 3,98 
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. 

 

Os resultados obtidos para largura das epífises proximal e distal e da diáfise foram 

parcialmente semelhantes aos de Sgavioli et al.
46

, que constataram que a inclusão de 0,24% de 

glucosamina teve um efeito linear crescente na largura da epífise proximal e diáfise tibial em 

frangos de corte aos 42 dias de idade.  
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TABELA 6 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para largura da epífise proximal da tíbia de frangos de corte aos 21 e 42 dias 

de idade e distal da tíbia de frangos de corte aos 42 dias de idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Epífise proximal 

(mm) 

21 dias 

0 19,70 21,30 20,88 Q
10

 (0,0014) 

0,05 20,48 21,16 21,51 L
11 

(0,0118) 

0,10 21,04 20,76 21,12 ns 

Regressão L
9
 (0,0002) ns ns  

Epífise proximal 

(mm) 

42 dias 

0 30,45 30,15 30,45 ns 

0,05 30,72 31,07 30,25 Q
12

 (0,0085) 

0,10 30,66 31,00 30,45 ns 

Regressão ns ns ns  

Epífise distal 

(mm) 

42 dias 

0 18,44 19,83 20,41 L
15 

(< 0,0001) 

0,05 18,53 20,42 20,08 Q
16

 (0,0013) 

0,10 19,28 20,35 20,02 Q
17

 (0,0036) 

Regressão L
13 

(0,0184) Q
14 

(0,0485) ns  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. Q: quadrático. 
9
Epífise proximal 21 dias 0% GLU = 13,4 CO + 19,737; R

2
 = 0,99. 

10
Epífise proximal 21 dias 0% CO = - 44,889 GLU

2
 + 17,4 GLU + 19,7; R

2 
= 0,99. 

11
Epífise proximal 21 dias 0,05% CO = 3,4333 GLU + 20,535; R

2 
= 0,97. 

12
Epífise proximal 42 dias 0,05% CO = - 26 GLU

2
 + 6,2333 GLU + 30,72; R

2 
= 0,99. 

13
Epífise distal 42 dias 0% GLU = 8,4 CO + 18,33; R

2
 = 0,83. 

14
Epífise distal 42 dias 0,15% GLU = - 132 CO

2
 + 18,4 CO + 19,83; R

2
 = 0,99. 

15
Epífise distal 42 dias 0% CO = 6,5667 GLU + 18,575; R

2 
= 0,95. 

16
Epífise distal 42 dias 0,05% CO = - 49,556 GLU

2
 + 20,033 GLU + 18,53; R

2 
= 0,99. 

17
Epífise distal 42 dias 0,10% CO = - 31,111 GLU

2
 + 11,8 GLU + 19,28; R

2 
= 0,99. 

 

Espera-se que o aumento do comprimento da tíbia correlacione positivamente 

com a largura da tíbia, indicando um osso absolutamente maior
56

, que foi o que ocorreu neste 

estudo com a inclusão dos sulfatos. Yalçin et al.
57

 encontraram correlação positiva entre a 

força óssea, o peso e o comprimento do osso para suportar maior carga durante o processo de 

crescimento, em que ossos estreitos levam ao aumento das fraturas. Uma hipótese poderia ser 

desenvolvida, a de que o comprimento do osso continua a aumentar sem mudanças 

proporcionais na largura do osso e isso poderia predispor as aves ao aumento dos problemas 

esqueléticos. 

Não houve efeito (p > 0,05) dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para o 

peso da cartilagem articular proximal da tíbia. Verificou-se interação (p < 0,0001) dos 

sulfatos de condroitina e de glucosamina para a espessura transversal e medial da cartilagem 

articular da epífise proximal a tíbia dos frangos aos 21 dias de idade (Tabela 7).   
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TABELA 7 – Peso, espessura transversal e medial da cartilagem articular da epífise proximal 

da tíbia de frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade, suplementados com 

sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração 

 Peso  

(g) 

Espessura transversal  

(mm) 

Espessura medial  

(mm) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 1,58 20,92 16,04 

0,05 1,64 21,50 16,56 

0,10 1,68 21,44 16,51 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 1,65 20,70 15,88 

0,15 1,61 21,53 16,58 

0,30 1,64 21,62 16,65 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns < 0,0001 < 0,0001 

EPM 0,03 0,17 0,13 

CV (%) 10,14 3,99 4,16 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 4,07 31,31 24,13 

0,05 4,05 31,97 24,64 

0,10 4,00 31,59 24,36 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 3,90 31,86 24,57 

0,15 4,11 31,70 24,43 

0,30 4,12 31,31 24,14 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 0,08 0,31 0,14 

CV (%) 11,75 3,46 3,47 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. ns: não significativo. 

 

No desdobramento das interações (Tabela 8), a inclusão de sulfato de condroitina 

nas rações sem sulfato de glucosamina aumentou linearmente a espessura transversal (p < 

0,0001; Equação 18) e medial (p = 0,0001; Equação 21) da cartilagem da epífise proximal da 

tíbia aos 21 dias de idade. A inclusão de 0,19% de sulfato de glucosamina nas rações sem 

sulfato de condroitina ocasionou maior espessura transversal (p = 0,0002; Equação 19) e 

medial (p = 0,0002; Equação 22) da cartilagem. Em frangos que foram suplementados com 

0,05% de sulfato de condroitina, a suplementação com sulfato de glucosamina aumentou 
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linearmente a espessura transversal (p = 0,0119; Equação 20) e medial (p = 0,0119; Equação 

23) da cartilagem. 

 

TABELA 8 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para espessura transversal e medial da cartilagem articular da epífise proximal 

da tíbia de frangos de corte aos 21 dias de idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Espessura transversal 

(mm) 

21 dias 

0 19,67 21,82 21,26 Q
19 

(0,0002) 

0,05 20,82 21,67 22,01 L
20

 (0,0119) 

0,10 21,63 21,09 21,61 ns 

Regressão L
18

 (< 0,0001) ns ns  

Espessura medial 

(mm) 

21 dias 

0 14,95 16,80 16,37 Q
22

 (0,0002) 

0,05 16,03 16,69 16,95 L
23

 (0,0119) 

0,10 16,65 16,24 16,64 ns 

Regressão L
21

 (0,0001) ns ns  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. Q: quadrático. 
18

Espessura transversal 21 dias 0% GLU = 19,6 CO + 19,727; R
2 
= 0,99. 

19
Espessura transversal 21 dias 0% CO = - 60,222 GLU

2
 + 23,367 GLU + 19,67; R

2 
= 0,99. 

20
Espessura transversal 21 dias 0,05% CO = 3,9667 GLU + 20,905; R

2 
= 0,94. 

21
Espessura medial 21 dias 0% GLU = 17 CO + 15,027; R

2 
= 0,98. 

22
Espessura medial 21 dias 0% CO = - 50,667 GLU

2
 + 19,933 GLU + 14,95; R

2 
= 0,99. 

23
Espessura medial 21 dias 0,05% CO = 3,0667 GLU + 16,097; R

2 
= 0,94. 

 

Verificou-se aumento linear (p = 0,0322; Equação 24) do peso da cartilagem 

articular da epífise distal da tíbia de frangos que receberam sulfato de glucosamina na ração 

de 1 a 42 dias de idade (Tabela 9).  

Houve interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para a espessura 

transversal e medial (p < 0,0001) da cartilagem articular da epífise distal da tíbia aos 42 dias 

de idade (Tabela 9).  

A suplementação com sulfato de condroitina nas rações sem sulfato de 

glucosamina demonstrou aumento linear (p = 0,0371; Equação 29) da espessura medial da 

cartilagem articular da epífise distal da tíbia. A suplementação de sulfato de condroitina nas 

rações com 0,15% de sulfato de glucosamina apresentou efeito quadrático para a espessura 

transversal (p = 0,0293; Equação 25) e espessura medial (p = 0,0293; Equação 30), com maior 

espessura transversal e medial para 0,07% de sulfato de condroitina. Nas rações com 0; 0,05 e 

0,10% de sulfato de condroitina, a adição de 0,30; 0,22 e 0,20% de sulfato de glucosamina, 

respectivamente, resultaram em maior espessura transversal e medial, conforme Equações 26, 

27, 28, 31, 32 e 33 (Tabela 10). 
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TABELA 9 – Peso, espessura transversal e medial da cartilagem articular da epífise distal da 

tíbia de frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos 

de condroitina e de glucosamina na ração 

 Peso  

(g) 

Espessura transversal  

(mm) 

Espessura medial  

(mm) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 1,48 15,38 11,54 

0,05 1,52 15,32 11,56 

0,10 1,55 15,30 11,53 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 1,53 15,32 11,48 

0,15 1,52 15,41 11,58 

0,30 1,49 15,27 11,57 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 0,02 0,12 0,09 

CV (%) 10,00 4,68 5,24 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 3,74 20,50 15,42 

0,05 3,77 20,79 15,63 

0,10 3,71 20,87 15,70 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 3,65 19,69 14,86 

0,15 3,74 21,25 15,93 

0,30 3,83 21,22 15,96 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU L
24 

(0,0322) ns ns 

CO x GLU ns < 0,0001 < 0,0001 

EPM 0,07 0,15 0,11 

CV (%) 10,73 3,51 3,44 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. ns: não significativo. L: linear. 
24

Peso 42 dias = 0,6 GLU + 3,65; R
2 
= 0,99. 
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TABELA 10 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para espessura transversal e medial da cartilagem articular da epífise distal da 

tíbia de frangos de corte aos 42 dias de idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Espessura 

transversal 

(mm) 

42 dias 

0 19,44 20,83 21,24 L
26 

(< 0,0001) 

0,05 19,53 21,50 21,33 Q
27 

(< 0,0001) 

0,10 20,11 21,39 21,10 Q
28 

(0,0002) 

Regressão ns Q
25 

(0,0293) ns  

Espessura 

medial 

(mm) 

42 dias 

0 14,67 15,62 15,97 L
31 

(< 0,0001) 

0,05 14,65 16,13 16,10 Q
32 

(< 0,0001) 

0,10 15,25 16,04 15,82 Q
33 

(0,0026) 

Regressão L
29 

(0,0371) Q
30 

(0,0293) ns  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. Q: quadrático. 
25

Espessura transversal 42 dias 0,15% GLU = - 156 CO
2
 + 21,2 CO + 20,83; R

2
 = 0,99. 

26
Espessura transversal 42 dias 0% CO = 6 GLU + 19,603; R

2 
= 0,91. 

27
Espessura transversal 42 dias 0,05% CO = - 47,556 GLU

2
 + 20,267 GLU + 19,53; R

2 
= 0,99. 

28
Espessura transversal 42 dias 0,10% CO = - 34,889 GLU

2
 + 13,767 GLU + 20,11; R

2 
= 0,99. 

29
Espessura medial 42 dias 0% GLU = 5,8 CO + 14,567; R

2
 = 0,72. 

30
Espessura medial 42 dias 0,15% GLU = - 120 CO

2
 + 16,2 CO + 15,62; R

2
 = 0,99. 

31
Espessura medial 42 dias 0% CO = 4,3333 GLU + 14,77; R

2 
= 0,93. 

32
Espessura medial 42 dias 0,05% CO = - 33,556 GLU

2
 + 14,9 GLU + 14,65; R

2 
= 0,99. 

33
Espessura medial 42 dias 0,10% CO = - 22,444 GLU

2
 + 8,6333 GLU + 15,25; R

2 
= 0,99. 

 

Os glicosaminoglicanos polissulfatados, condroitina e glucosamina podem ter 

influenciado a macroscopia da cartilagem, visto que a associação desses dois nutracêuticos 

tem efeito condroprotetor e condroestimulante sinergético claramente evidenciado. Estimulam 

os processos anabólicos da cartilagem, como a síntese de proteoglicanos, colágeno
7,15

 e 

proliferação de condrócitos
23

, evitando a degeneração da cartilagem por meio de vários 

mecanismos anti-inflamatórios e inibitórios
7,39,40,42-44

.  

Wenz et al.
25

 avaliaram o efeito do sulfato de glucosamina intra-articular e oral 

versus placebo na osteoartrite de um modelo canino. Nos achados macroscópicos, as 

articulações tratadas com placebo apresentaram superfície articular mais rugosa e irregular em 

comparação com as articulações tratadas com sulfato de glucosamina, com a espessura da 

cartilagem sendo visivelmente mais fina nas articulações cuidadas com placebo.   

Wildi et al.
58

 demonstraram que o sulfato de condroitina reduziu a perda de 

volume da cartilagem e as lesões da medula óssea em pacientes com osteoartrite do joelho, 

sugerindo um efeito protetor da estrutura articular com o sulfato de condroitina. Kamarul et 

al.
15

 avaliaram os efeitos dos sulfatos de glucosamina e de condroitina na cicatrização e reparo 

da cartilagem articular danificada de coelhos.  Os autores observaram maior regeneração da 

cartilagem danificada ao longo do tempo com a suplementação dos sulfatos. 
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3.2. Densitometria Óssea 

Os valores densitométricos da tíbia dos frangos aos 21 e 42 dias de idade não 

foram influenciados (p > 0,05) pela adição dos sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

ração (Tabela 11), semelhante ao demonstrado anteriormente no índice de Seedor (Tabela 3), 

um indicativo da densidade óssea. Diferentemente dos resultados dessa pesquisa, Muraleva et 

al.
18

 demonstraram que a combinação de glucosamina e diidroquercetina aumentou a 

densitometria óssea e a força em fêmures de ratos. 

 

TABELA 11 – Massa óssea, área óssea e densidade mineral da tíbia de frangos de corte aos 

21 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 Massa óssea (g) Área (cm
2
) Densidade mineral (g/cm

2
) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 0,64 3,86 0,17 

0,05 0,66 3,88 0,17 

0,10 0,66 4,03 0,16 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 0,63 3,85 0,16 

0,15 0,67 3,98 0,17 

0,30 0,67 3,94 0,17 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 0,02 0,01 0,07 

CV (%) 15,33 10,26 11,89 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 2,05 10,01 0,20 

0,05 2,16 10,32 0,21 

0,10 1,97 9,80 0,20 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 2,06 10,05 0,20 

0,15 2,00 9,97 0,20 

0,30 2,11 10,12 0,21 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 0,06 0,18 0,01 

CV (%) 15,97 10,88 9,50 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. 
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3.3. Resistência Óssea 

Na Tabela 12, observa-se que a força máxima, deslocamento e rigidez das tíbias 

aos 21 e 42 dias de idade não foram influenciados pelos sulfatos (p > 0,05). Os resultados da 

resistência à quebra seguiram padrão semelhante aos resultados da densitometria do referido 

osso (Tabela 11), o que indica que a resistência relaciona-se com a densidade e corrobora com 

o trabalho de Sgavioli et al.
46

, que também não encontraram diferenças para densitometria e 

resistência óssea na tíbia de frangos de corte, com a suplementação dos sulfatos de 

condroitina e de glucosamina na ração. 

 

TABELA 12 – Força máxima, deslocamento na força máxima e rigidez da tíbia de frangos de 

corte aos 21 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e 

de glucosamina na ração 

 Força máxima (N) Deslocamento (mm) Rigidez (N/mm) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 177,82 2,67 75,48 

0,05 171,72 2,56 79,20 

0,10 168,40 2,53 72,54 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 167,44 2,58 75,52 

0,15 174,65 2,61 75,88 

0,30 175,47 2,58 75,82 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 4,71 0,06 1,87 

CV (%) 16,53 14,99 14,65 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 367,97 3,22 146,19 

0,05 378,47 3,26 149,10 

0,10 369,78 3,34 145,78 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 373,85 3,24 151,45 

0,15 368,68 3,25 140,81 

0,30 373,38 3,33 148,45 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 9,16 0,07 3,31 

CV (%) 15,03 12,54 13,29 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média.  CV: coeficiente de variação.  ns: não significativo. 
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Os aspectos biomecânicos, como tenacidade e resistência à flexão, devem ser 

considerados para corrigir e evitar o aparecimento das desordens ósseas provenientes do 

aumento de peso em frangos de corte
59,60

. Reis et al.
60

 concluíram que, de forma geral, aves 

mais pesadas, seja consequência da genética ou do dimorfismo sexual, apresentaram ossos de 

maiores dimensões. Entretanto, ficou demonstrado que taxas de crescimento elevadas podem 

resultar em ossos menos resistentes e rígidos. O que não foi constatado neste trabalho, pois 

apesar dos sulfatos aumentarem o comprimento da tíbia (Tabelas 3 e 4), os valores de 

resistência óssea não foram afetados negativamente.  

Segundo Williams et al.
61

, a porosidade aumentada, junto com a mineralização 

reduzida, são prováveis explicações para as piores propriedades mecânicas dos ossos e 

aumento de fraturas observadas em linhagens selecionadas para crescimento rápido. 

 

3.4. Perfil Mineral Ósseo 

Não se observou efeito (p > 0,05) dos sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

matéria mineral total da tíbia de frangos de corte, em ambas as idades. Entretanto, verificou-se 

maior porcentagem de cálcio (p = 0,0009; Equação 34) e de fósforo  (p = 0,0007; Equação 35) 

aos 21 dias de idade com a inclusão do sulfato de glucosamina na ração (Tabela 13).  

Houve interação (p < 0,0001) dos sulfatos para porcentagem de cálcio na tíbia de 

frangos de corte aos 42 dias de idade (Tabela 13). A inclusão de sulfato de condroitina nas 

rações com 0,30% de sulfato de glucosamina aumentou linearmente (p < 0,0001; Equação 36) 

a porcentagem de cálcio na tíbia. Frangos que receberam rações com 0; 0,05 e 0,10% de 

sulfato de condroitina, a inclusão de sulfato de glucosamina paralelamente, aumentou 

linearmente a porcentagem de cálcio na tíbia, conforme Equações 37, 38 e 39, 

respectivamente (Tabela 14). 

O cálcio e o fósforo são os minerais que estão em maior quantidade nos ossos na 

forma de cristais de hidroxiapatita
62,63

. Ambos são transportados para a placa de crescimento 

epifisária, necessitando estar em concentrações adequadas para precipitarem em cristais de 

hidroxiapatita e completarem o processo de calcificação óssea. Com a redução da 

disponibilidade do cálcio, esse processo poderia ser prejudicado, favorecendo o aumento da 

área da zona hipertrófica, pela não calcificação dos condrócitos, os quais permaneceriam pré-

hipertróficos, levando ao acúmulo de uma massa cartilaginosa não calcificada nessa área, 

indicando a ocorrência de lesão
64

. Portanto, o aumento mineral ósseo pode prevenir o 

aparecimento de deformidades e/ou enfermidades ósseas em frangos de corte.  
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O aumento na quantidade desses minerais com a adição dos sulfatos na ração 

pode ser explicado pela capacidade dos glicosaminoglicanos se complexarem com íons, 

devido à alta densidade de cargas negativas conferidas pelos grupamentos sulfatos e 

carboxílicos
65-67

. Ao se ligar a esses íons, os glicosaminoglicanos poderiam alterar a 

disponibilidade e bioatividade dos mesmos nos tecidos ósseos pré-calcificados.  

 

TABELA 13 – Porcentagem de matéria mineral, cálcio e fósforo nas cinzas da tíbia de 

frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de 

condroitina e de glucosamina na ração 

 Matéria mineral (%) Cálcio (%) Fósforo (%) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 47,35 36,72 17,52 

0,05 47,55 36,65 17,61 

0,10 47,53 36,19 17,33 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 47,59 36,35 17,48 

0,15 47,55 36,99 17,67 

0,30 47,30 37,21 17,87 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns L
34

 (0,0009) L
35

 (0,0007) 

CO x GLU ns ns ns 

EPM 0,28 0,28 0,25 

CV (%) 3,61 4,39 8,69 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 45,88 38,73 18,78 

0,05 46,07 38,87 19,16 

0,10 46,42 40,50 19,11 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 45,80 37,24 18,64 

0,15 46,02 40,14 19,25 

0,30 46,53 40,72 19,16 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU ns < 0,0001 ns 

EPM 0,43 0,29 0,17 

CV  5,65 3,01 5,44 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. ns: não significativo. L: linear.  
34

Cálcio 21 dias = 2,8667 GLU + 36,42; R
2 
= 0,93. 

35
Fósforo 21 dias =  1,3 GLU + 17,478; R

2 
= 0,99. 
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TABELA 14 – Desdobramento da interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para 

porcentagem de cálcio nas cinzas da tíbia de frangos de corte aos 42 dias de 

idade  

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

 

Cálcio (%) 

42 dias 

0 36,98 39,58 39,64 L
37 

(0,0003) 

0,05 37,11 39,49 40,01 L
38

 (< 0,0001) 

0,10 37,64 41,34 42,52 L
39

 (< 0,0001) 

 Regressão ns ns L
36

 (< 0,0001)  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. 
36

Cálcio 42 dias 0,30% GLU = 28,8 CO + 39,283; R
2 
= 0,84. 

37
Cálcio 42 dias 0% CO = 8,8667 GLU + 37,403; R

2 
= 0,77. 

38
Cálcio 42 dias 0,05% CO = 9,6667 GLU + 37,42; R

2 
= 0,88. 

39
Cálcio 42 dias 0,10% CO = 16,267 GLU + 38,06; R

2 
= 0,92. 

 

O aumento nas quantidades de cálcio e fósforo nas cinzas não foi acompanhado 

do aumento da porcentagem de matéria mineral total. Isso caracteriza uma mudança na 

distribuição dos constituintes minerais nas cinzas dos ossos em relação a outros minerais 

presentes. De acordo com Müller et al.
68

, a composição dos minerais nos ossos não é fixa, 

entretanto reflete o estado de equilíbrio químico do organismo animal. Portanto, em casos de 

distúrbios severos, haverá mobilizações dos minerais, as quais alteram suas concentrações. 

Variações nas relações entre cálcio e fósforo no osso têm pouco efeito na 

competência mecânica, a proporção entre colágeno e mineral total são mais importantes do que a 

exata forma do cristal para determinação da força óssea
69

. Neste estudo, a composição de cálcio e 

fósforo da tíbia aumentada pelos sulfatos não afetou a densidade e a resistência óssea (Tabelas 11 

e 12, respectivamente), semelhante aos resultados de Sgavioli et al.
46

.  

A resistência à quebra da tíbia não está correlacionada com as concentrações dos 

minerais de forma individual, mas correlaciona-se negativamente com as concentrações de 

proteínas colagenosas e não colagenosas
70

. Rath et al.
71

 demonstraram a existência de 

correlações positivas entre a resistência óssea e o conteúdo de cinzas, a densidade mineral, as 

ligações cruzadas de piridinolina e a fluorescência da matriz orgânica. Contudo, os maiores 

valores foram obtidos para as ligações cruzadas de piridinolina e a fluorescência da matriz, 

sugerindo que essa variável é altamente influenciada pela quantidade de ligações cruzadas 

entre as fibras de colágeno. Esses resultados evidenciam que não apenas o conteúdo mineral, 

mas também fatores ligados à matriz orgânica do osso são responsáveis pela resistência óssea. 

A matriz inorgânica, principalmente hidroxiapatita, fornece a resistência à compressão e à 

matriz orgânica, composta predominantemente por colágeno, provém a resistência à tensão. 

Se toda a matriz orgânica óssea fosse removida, os minerais manteriam a forma visível do 
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osso, contudo, o osso perderia sua resistência tênsil e ficaria quebradiço. Por outro lado, se os 

minerais fossem removidos, a matriz orgânica ficaria muito flexível e perderia sua dureza
63

.  

 

3.5. Número de Condrócitos, Proteoglicanos e Colágeno Tipo II na Cartilagem 

Houve interação (p < 0,05) dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para 

número de condrócitos, concentração de colágeno tipo II e de proteoglicanos na cartilagem 

articular da epífise proximal da tíbia de frangos de corte aos 21 e 42 dias de idade (Tabela 15). 

 

TABELA 15 – Número de condrócitos, concentração de colágeno tipo II e de proteoglicanos 

na cartilagem articular da epífise proximal da tíbia de frangos de corte aos 21 

e 42 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 Condrócitos 

(número em 86,8 μm
2
) 

Colágeno II 

(pixel/polegada) 

Proteoglicanos  

(pixel/polegada) 

 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 11,97 208.501 171.933 

0,05 11,99 212.258 177.322 

0,10 12,00 210.759 175.928 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 11,31 209.911 174.135 

0,15 12,12 211.589 179.558 

0,30 12,54 210.018 171.490 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

EPM 0,18 0,48 1,55 

CV 7,68 1,12 4,75 

 42 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 9,39 211.815 174.308 

0,05 9,92 212.281 179.769 

0,10 10,45 212.396 183.746 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 9,13 210.955 177.876 

0,15 10,32 211.818 180.009 

0,30 10,31 213.719 179.938 

Probabilidade    

Regressão CO ns ns ns 

Regressão GLU ns ns ns 

CO x GLU < 0,0001 < 0,0001 0,0007 

EPM 0,16 0,62 2,15 

CV 8,64 1,28 6,59 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. ns: não significativo. 
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No desdobramento das interações (Tabela 16), o maior número de condrócitos na 

cartilagem articular de frangos aos 21 dias de idade que receberam rações com 0,15% de 

sulfato de glucosamina ocorreu com a inclusão de 0,06% de sulfato de condroitina (p = 

0,0004, Equação 40). A inclusão de sulfato de glucosamina, nas rações com 0; 0,05 e 0,10% 

de sulfato de condroitina, apresentou efeito linear crescente (p = 0,0187; Equação 41), 

quadrático (p = 0,0006; Equação 42; maior número para 0,26% de sulfato de glucosamina) e 

linear crescente (p = 0,0022; Equação 43), respectivamente, para número de condrócitos. Aos 

42 dias, a inclusão de sulfato de condroitina, em rações com 0; 0,15 e 0,30% de sulfato de 

glucosamina, aumentou linearmente o número dos condrócitos conforme as Equações 51, 52 e 

53. Enquanto a inclusão de 0,22 (p = 0,0018; Equação 54), 0,26 (p = 0,0028; Equação 55) e 

0,21% (p = 0,0153; Equação 56) de sulfato de glucosamina em rações com 0; 0,05 e 0,10% de 

sulfato de condroitina, respectivamente, provocou maior número de condrócitos. 

Aos 21 dias, observou-se que na cartilagem de frangos alimentados com rações 

com 0 e 0,15% de sulfato de glucosamina, a maior concentração de colágeno (densidade 

óptica em pixels/polegada) ocorreu com a adição de 0,07 (Equação 44) e 0,05% (Equação 45) 

de sulfato de condroitina, respectivamente. O mesmo ocorreu com a adição de 0,13% de 

sulfato de glucosamina nas rações com 0,05% (p = 0,0007; Equação 46). Com 42 dias de 

idade, a cartilagem de frangos, que não receberam sulfato de glucosamina apresentou maior 

concentração de colágeno com a suplementação de 0,03% de sulfato de condroitina na ração. 

A adição de sulfato de condroitina nas rações com 0,30% de sulfato de glucosamina, e de 

sulfato de glucosamina nas rações com 0,10% de sulfato de condroitina aumentou linearmente 

a concentração de colágeno, conforme as Equações 58 e 59, respectivamente (Tabela 16). 

A suplementação com sulfato de condroitina em rações com 0; 0,15 e 0,30% de 

sulfato de glucosamina, apresentou efeito quadrático na concentração de proteoglicanos na 

cartilagem de frangos aos 21 dias, conforme Equações 47, 48 e 49, respectivamente. O 

mesmo ocorreu com 0,17% de sulfato de glucosamina nas rações com 0,05% de sulfato de 

condroitina (p < 0,0001; Equação 50). Aos 42 dias, a concentração de proteoglicanos 

aumentou linearmente com a inclusão do sulfato de condroitina nas rações sem sulfato de 

glucosamina (p = 0,0314; Equação 60) e com a inclusão do sulfato de glucosamina em rações 

com 0,05% de sulfato de condroitina (p = 0,0188; Equação 63). A maior concentração de 

proteoglicanos na cartilagem de frangos que receberam rações com 0,30% de sulfato de 

glucosamina ocorreu com a inclusão de 0,07% de sulfato de condroitina (p = 0,0019; Equação 

61) e que não receberam sulfato de condroitina com a inclusão de 0,13% de sulfato de 

glucosamina (p < 0,0001; Equação 62). 
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TABELA 16 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para número de condrócitos, concentração de colágeno tipo II e de 

proteoglicanos na cartilagem articular da epífise proximal da tíbia de frangos 

de corte aos 21 e 42 dias de idade 

 Condroitina
1
 

(CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

Condrócitos 

(número em 

86,8 μm
2
) 

21 dias 

0 11,33 11,45 13,12 L
41

 (0,0187) 

0,05 11,31 12,92 11,76 Q
42

 (0,0006) 

0,10 11,28 11,98 12,76 L
43

 (0,0022) 

Regressão ns Q
40 

(0,0004) ns  

Colágeno 

(pixel/polegada) 

21 dias 

0 208.056 207.943 209.504 ns 

0,05 211.884 214.252 210.638 Q
46 

(0,0007) 

0,10 209.795 212.572 209.912 ns 

Regressão Q
44

 (0,0057) Q
45

 (< ,0001) ns  

Proteoglicanos 

(pixel/polegada) 

21 dias 

0 175.716 173.464 166.619 ns 

0,05 169.558 186.315 176.094 Q
50 

(< ,0001) 

0,10 177.132 178.895 171.757 ns 

Regressão Q
47

 (0,0361) Q
48

 (0,0002) Q
49 

(0,0443)  

Condrócitos 

(número em 

86,8 μm
2
) 

42 dias 

0 8,62 9,79 9,76 Q
54 

(0,0018) 

0,05 9,11 10,22 10,42 Q
55 

(0,0028) 

0,10 9,66 10,93 10,75 Q
56

 (0,0153) 

Regressão L
51

 (0,0127) L
52

 (0,0032) L
53 

(0,0192)  

Colágeno 

(pixel/polegada) 

42 dias 

0 212.331 213.407 209.706 ns 

0,05 212.649 211.736 212.458 ns 

0,10 207.884 210.310 218.994 L
59 

(< ,0001) 

Regressão Q
57

 (< ,0001) ns L
58 

(< ,0001)  

Proteoglicanos 

(pixel/polegada) 

42 dias 

0 172.705 182.635 167.584 Q
62

 (< ,0001) 

0,05 174.790 177.834 186.683 L
63

 (0,0188) 

0,10 186.132 179.559 185.548 ns 

Regressão L
60

 (0,0314) ns Q
61 

(0,0019)  
1[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 2[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical Co. 

Ltd.] teor de sulfato de 16%. ns: não significativo. L: linear. Q: quadrática. 
40Condrócitos 21 dias 0,15% GLU = - 482 CO2 + 53,5 CO + 11,45; R2 = 0,99. 
41Condrócitos 21 dias 0% CO = 5,9667 GLU + 11,072; R2 = 0,80. 
42Condrócitos 21 dias 0,05% CO = - 61,556 GLU2 + 19,967 GLU + 11,31; R² = 0,99. 
43Condrócitos 21 dias 0,10% CO = 4,9333 GLU + 11,267; R² = 0,99. 
44Colágeno 21 dias 0% GLU = - 1E + 06 CO2 + 135730 CO + 208056 R2 = 0,99. 
45Colágeno 21 dias 0,15% GLU = - 2E + 0,6 CO2 + 206070 CO + 207943 R2 = 0,99. 
46Colágeno 21 dias 0,05% CO = - 132933 GLU2 + 35727 GLU + 211884; R² = 0,99. 
47Proteoglicanos 21 dias 0% GLU = 3E + 06 CO2 + 260480 CO + 175716 R2 = 0,99. 
48Proteoglicanos 21 dias 0,15% GLU = - 4E + 06 CO2 + 459730 CO + 173464 R2 = 0,99. 
49Proteoglicanos 21 dias 0,30% GLU = - 3E + 06 CO2 +  327620 CO + 166619 R2 = 0,99. 
50Proteoglicanos 21 dias 0,05% CO = - 599511 GLU2 + 201640 GLU + 169558; R² = 0,99. 
51Condrócitos 42 dias 0% GLU = 10,4 CO + 8,61; R² = 0,99. 
52Condrócitos 42 dias 0,15% GLU = 11,4 CO + 9,7433; R² = 0,98. 
53Condrócitos 42 dias 0,30% GLU = 9,9 CO + 9,815; R² = 0,96. 
54Condrócitos 42 dias 0% CO = - 26,667 GLU2 + 11,8 GLU + 8,62; R² = 0,99. 
55Condrócitos 42 dias 0,05% CO = - 20,222 GLU2 + 10,433 GLU + 9,11; R² = 0,99. 
56Condrócitos 42 dias 0,10% CO = - 32,222 GLU2 + 13,3 GLU + 9,66; R² = 0,99. 
57Colágeno 42 dias 0% GLU = - 1E + 06 CO2 + 57190 CO + 212331; R2 = 0,99. 
58Colágeno 42 dias 0,30% GLU = 92880 CO + 209075; R2 = 0,95. 
59Colágeno 42 dias 0,10% CO = 37033 GLU + 206841; R2 = 0,90. 
60Proteoglicanos 42 dias 0% GLU = 134270 CO + 171162; R2 = 0,86. 
61Proteoglicanos 42 dias 0,30% GLU = - 4E + 06 CO2 + 584320 CO + 167584; R2 = 0,99. 
62Proteoglicanos 42 dias 0% CO = - 555133 GLU2 + 149470 GLU + 172705; R² = 0,99. 
63Proteoglicanos 42 dias 0,05% CO = 39643 GLU + 173823; R² = 0,93.  
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Sgavioli et al.
46

 também encontraram maior celularidade de condrócitos na 

cartilagem articular tibial de frangos de corte com a inclusão dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração. 

Segundo Wen et al.
14

, a glucosamina modula o metabolismo de condrócitos, 

possivelmente por inibição da expressão de proteínas quinases ativadas por mitógenos, que 

afetam negativamente o processo mitótico dos condrócitos. Já Chiusaroli et al.
17

 e Imagawa et 

al.
30

 evidenciaram, através de modelos in vitro, um mecanismo do efeito do sulfato de 

glucosamina na proliferação dos condrócitos, em que se pôde perceber que a glucosamina 

atenuou a ativação do fator nuclear kappa B (NF-κB), um marcador de inflamação e 

degradação da matriz. Enquanto Jang et al.
29

 demonstraram que a glucosamina também reduz 

a síntese da enzima cicloxigenase 2 (COX-2), um mediador inflamatório responsável pela 

redução da biossíntese da matriz. 

Em geral, o sulfato de condroitina inibe os processos de destruição da cartilagem e 

estimula os processos anabólicos envolvidos na nova formação de cartilagem. Além disso, 

quando adicionado a culturas de condrócitos, este composto produz um aumento dependente 

da dose na proliferação celular
34

. Gonçalves et al.
11

 verificaram maior taxa de proliferação dos 

condrócitos em cães tratados com sulfato de condroitina, minimizando as lesões resultantes da 

doença articular degenerativa. 

A capacidade anti-inflamatória do sulfato de condroitina também foi testada em 

um modelo de aterosclerose de coelho. Nesse modelo, foram reduzidas as proteínas pró-

inflamatórias, proteína C-reativa e IL-6 no soro, bem como a expressão de proteína 

quioatrativa de monócitos (MCP-1) e COX-2 nas células mononucleares do sangue periférico, 

influenciando o NF-κB, que é responsável pela indução de processos inflamatórios
9
. 

Evidências corroborativas demonstraram que a associação do sulfato de 

condroitina e de glucosamina reduzem fatores jusante de NF-κB, incluindo 

protaglandinas
39,40,44

, proteína C-reativa
44

, óxido nítrico
39,40

, ciclooxigenase-2 e 

interleucinas
39

. 

Além de sua ação anti-inflamatória, os sulfatos de glucosamina e de condroitina 

exibem ação antioxidante que leva à redução significativa na expressão e atividade da óxido 

nítrico sintase
32

. Essa é uma explicação por que a glucosamina e a condroitina reduzem a 

morte celular dos condrócitos induzida pelo óxido nítrico. Em comparação com a 

glucosamina e o sulfato de condroitina, o ácido hialurônico exerceu efeito anti-inflamatório e 

antiapoptótico muito pequeno, ao mesmo tempo em que reduziu os níveis de óxido nítrico
36

. 
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Os condrócitos são altamente especializados e sua principal função é produzir e 

manter as propriedades biomecânicas da cartilagem pela síntese dos componentes da matriz 

extracelular
63,72

. Assim, espera-se que o incremento no número de condrócitos aumente a 

quantidade de proteoglicanos e colágeno tipo II na matriz extracelular. Ao se relacionar o 

aumento do número de condrócitos a essas variáveis, pode-se inferir que os sulfatos de 

condroitina e de glucosamina estimularam os condrócitos a se proliferarem e a produzirem 

matriz extracelular, o que determinou o aumento da espessura da cartilagem articular (Tabelas 

7,8,9 e 10). 

Além disso, pode-se inferir que a flexibilidade da cartilagem articular pode ser 

melhorada com os sulfatos de condroitina e de glucosamina, pois os proteoglicanos têm 

funções hidrodinâmicas
63,72

 e seu conteúdo aumentado poderia proteger a cartilagem articular 

contra a degeneração, permitindo que ela resista às forças de compressão em linhagens de 

frangos de crescimento rápido. 

Karamul et al.
15

 reportaram que esses glicosaminoglicanos proporcionaram alta 

expressão de proteoglicanos e colágeno tipo II em áreas de reparo, e concluíram que a 

combinação dos sulfatos pode ser benéfica para a cicatrização de cartilagem danificada. 

Lippiello et al.
7
, em estudo in vitro, também encontraram que a combinação de glucosamina e 

condroitina atuou sinergicamente no estímulo da síntese de proteoglicanos.  

Igarashi et al.
73

 demonstraram que a glucosamina aumentou acentuadamente a 

expressão do mRNA de colágeno tipo II (COL2A1) em uma linha celular de condrócitos 

humanos, exibindo portanto uma ação condroprotetora na osteoartrite. 

Conforme o estudo de Gouze et al.
28

 o efeito deletério da interleucina-1beta no 

anabolismo dos proteoglicanos poderia envolver a repressão da galactose-beta-1,3-

glucuronosiltransferase I , enzima chave na biossíntese dos glicosaminoglicanos. A 

glucosamina foi altamente eficaz na prevenção desses efeitos supressores mediados pela 

interleucina-1beta.  Essa ação poderia explicar o possível efeito benéfico da glucosamina na 

cartilagem articular osteoartrítica. A glucosamina também inibe a agrecanase pela supressão 

de proteínas ligadas a glicosilfosfatidilinositol e com isso reduz a degradação dos 

proteoglicanos. 

Varghese et al.
26

 demonstraram que a glucosamina aumenta a produção de 

componentes da matriz de cartilagem na cultura de condrócitos, tais como agrecano e 

colágeno tipo II, por causa da regulação no fator de crescimento transformante beta1 (TGF-

β1). O trabalho de Tiku et al.
31

 demonstrou que a glucosamina previne a degeneração do 
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colágeno em cultura de condrócitos, isso devido à inibição das reações de lipoxidação e a 

oxidação de proteínas. 

Além do sulfato de glucosamina ter efeito anabólico estimulando os condrócitos a 

sintetizar proteoglicanos e colágeno, foi relatado que este é um substrato para a nova síntese 

de sulfato de condroitina
28,40

. Juntamente com o seu efeito indireto no metabolismo da 

cartilagem, sendo precursor dos glicosaminoglicanos, também é possível que a suplementação 

com glucosamina possa ajudar a promover a síntese de glicosaminoglicanos ou reduzir sua 

degradação. Outro estudo relata a eficácia da glucosamina em retardar a degradação da 

cartilagem, a progressão e a gravidade da osteoartrite
14

. 

Melo et al.
10

 e Vieira et al.
13

 verificaram que o sulfato de condroitina aumentou a 

capacidade biossintética da cartilagem articular em cães com doença articular degenerativa. 

Estudo de e Legendre et al.
35

 demonstrou que o sulfato de condroitina neutraliza a ação da IL-

1β, que é um fator que provoca a inflamação articular e a degeneração da cartilagem, 

desempenhando assim, um papel condroprotetor.  

O estudo de Lippiello
74

 sugere que os benefícios da condroitina e da glucosamina 

em condrócitos sob condições simuladas de estresse articular são maiores do que aqueles em 

condrócitos normais. Isso justifica a utilização desses glicosaminoglicanos para linhagens de 

frangos de corte de crescimento rápido, pois pode contribuir para prevenir o desenvolvimento 

de lesões estruturais ou reduzir a progressão das alterações patológicas da estrutura óssea e 

articular ainda em formação. 

Esses resultados reforçam o efeito benéfico dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina como nutracêuticos condroprotetores e condroestimulantes, podendo agir na 

prevenção de problemas locomotores em frangos de corte. 

 

3.6. Expressão Gênica da Metaloproteinase de Matriz 9 e seu Inibidor na Cartilagem  

Verificou-se interações (p < 0,0001) dos sulfatos para a expressão dos genes da 

metaloproteinase de matriz 9 (MMP-9) e seu inibidor tecidual (TIMP-2) na cartilagem 

articular da epífise proximal do fêmur de frangos aos 42 dias de idade (Tabela 17). 

Ao analisar o desdobramento das interações na Tabela 18, pode-se observar, que a 

combinação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina proporcionou melhores efeitos. A 

inclusão do sulfato de condroitina em rações com 0; 0,15 e 0,30% de sulfato de glucosamina, 

e do sulfato de glucosamina em rações com 0; 0,05 e 0,10% de sulfato de condroitina, reduziu 

linearmente a expressão do gene MMP-9 e aumentou o TIMP-2 na cartilagem articular do 

fêmur.  
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TABELA 17 – Expressão gênica da metaloproteinase MMP-9 e seu inibidor TIMP-2 na 

cartilagem articular da epífise proximal do fêmur de frangos de corte aos 42 

dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina 

na ração 

 MMP-9 TIMP-2 

Condroitina
1
 (CO, %)   

0 7,50 3,51 

0,05 5,78 5,61 

0,10 3,45 8,70 

Glucosamina
2
 (GLU, %)   

0 9,32 2,29 

0,15 4,48 7,17 

0,30 2,91 8,35 

Probabilidade   

Regressão CO ns ns 

Regressão GLU ns ns 

CO x GLU < 0,0001 < 0,0001 

EPM 0,45 0,48 

CV 5,78 7,23 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. ns: não significativo. 

 

TABELA 18 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para expressão gênica da metaloproteinase MMP-9 e seu inibidor TIMP-2 na 

cartilagem articular da epífise proximal do fêmur de frangos de corte aos 42 

dias de idade 

 Condroitina
1
  

(CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) Regressão 

 0 0,15 0,30 

MMP-9 0 10,46 7,37 4,67 L
67

 (0,0013) 

0,05 9,36 4,57 3,41 L
68

 (< 0,0001) 

0,10 8,16 1,51 0,67 L
69

 (< 0,0001) 

Regressão L
64

 (0,0002) L
65

 (< 0,0001) L
66

 (< 0,0001)  

TIMP-2 0 0,78 4,52 5,23 ns 

0,05 2,54 6,58 7,71 L
73

 (0,0003) 

0,10 3,56 10,43 12,11 L
74

 (< 0,0001) 

Regressão L
70

 (0,0016) L
71

 (< 0,0001) L
72

 (< 0,0001)  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

ns: não significativo. L: linear. 
64

MMP-9 42 dias 0% GLU = - 23 CO + 10,477; R
2 
= 0,99. 

65
MMP-9 42 dias 0,15% GLU = - 58,6 CO + 7,4133; R

2 
= 0,99. 

66
MMP-9 42 dias 0,30% GLU = - 40 CO + 4,9167; R

2 
= 0,96. 

67
MMP-9 42 dias 0% CO = - 19,3 GLU + 10,395; R

2 
= 0,99. 

68
MMP-9 42 dias 0,05% CO = - 19,833 GLU + 8,755; R

2 
= 0,89. 

69
MMP-9 42 dias 0,10% CO = - 24,967 GLU + 7,1917; R

2 
= 0,83. 

70
TIMP-1 42 dias 0% GLU = 27,8 CO + 0,9033; R

2 
= 0,98. 

71
TIMP-1 42 dias 0,15% GLU = 59,1 CO + 4,2217; R

2 
= 0,97. 

72
TIMP-1 42 dias 0,30% GLU = 68,8 CO + 4,91; R

2 
= 0,97. 

73
TIMP-1 42 dias 0,05% CO = 17,233 GLU + 3,025; R

2 
= 0,90. 

74
TIMP-1 42 dias 0,10% CO = 28,5 GLU + 4,425; R

2 
= 0,89. 
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Metaloproteinases de matriz (MMPs) constituem uma família de enzimas zinco-

dependentes com atividade proteolítica predominante na cartilagem. Diferem-se 

estruturalmente e em suas habilidades em degradar um grupo particular de proteínas da matriz 

extracelular, sendo que, juntas, podem degradar todos os seus componentes proteicos. As 

MMPs da classe das gelatinases, como as MMPs dos tipos 2 (MMP-2) e 9 (MMP-9), 

apresentam capacidade peculiar de degradar o colágeno que compõe a lâmina basal. Por outro 

lado, a expressão dos inibidores teciduais (TIMPs) das MMPs é observada durante a 

remodelação tecidual fisiológica, contribuindo para a manutenção do equilíbrio metabólico e 

estrutural da matriz extracelular. Os TIMPs dos tipos 1 (TIMP-1) e 2 (TIMP-2) representam 

membros bem caracterizados dessa família de inibidores e apresentam atividade inibitória 

contra as formas ativas de toda a família de MMPs, embora a TIMP-1 forme 

preferencialmente complexo com a MMP-9, enquanto o TIMP-2 atua sobre a MMP-2
75

. 

Assim, os sulfatos de condroitina e de glucosamina mostraram-se capazes de 

inibir a síntese da MMP-9 e, portanto, a degradação da matriz da cartilagem articular é 

evitada, o que poderia ser benéfico para evitar doenças como a degeneração femoral. Como 

reportado por Olkowski et al.
4
, ocorre declínio no conteúdo proteico no osso das aves 

afetadas, que pode estar associado à síntese inadequada ou destruição excessiva da matriz. 

Taniguchi et al.
19

 reportaram que a administração em longo prazo de glucosamina 

e sulfato de condroitina reduziu a degeneração da cartilagem em um modelo de osteoartrite 

espontânea em porquinhos-da-índia, devido à inibição na expressão da metaloproteinase 

MMP-3. Enquanto Chou et al.
39

 mostraram que o tratamento com sulfato de condroitina 

isolado e associado à glucosamina inibiram a produção de edema e preveniram os níveis 

elevados de MMP-9 articular associada à artrite em ratos.  

Chan et al.
40

 manifestaram que o sulfato de condroitina e a glucosamina em 

combinação suprimem a síntese e expressão de genes que codificam mediadores inflamatórios 

e enzimas proteolíticas (MMP-13 e agrecanases), enquanto o TIMP-3 foi regulado 

positivamente. Isso fornece um mecanismo plausível para as supostas propriedades anti-

inflamatórias e condroprotetoras dos sulfatos de condroitina e glucosamina. Legendre et al.
40

 

revelaram que o sulfato de condroitina reprimiu a expressão de genes que codificam enzimas 

proteolíticas (MMP-1, MMP-3, MMP-13, ADAMTS-1 e ADAMTS-2), além de inibir a 

expressão induzida de genes pró-inflamatórios.  O sulfato de glucosamina sozinho mostrou 

inibir o processo de ativação da expressão de MMP-2 e MMP-9, via regulação negativa da via 

do NF- κB
76

 e de MMP-1, MMP-3 e MMP-13, afetando a fosforilação das proteínas quinases 

ativadas por mitógenos
77

. 
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4. CONCLUSÃO 

A suplementação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração de 

frangos de corte apresentou efeito benéfico no desenvolvimento ósseo e cartilaginoso, 

contribuindo para um equilíbrio adequado entre anabolismo e catabolismo nesses tecidos. 
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CAPÍTULO 5 – DESEMPENHO, METABOLIZABILIDADE DE NUTRIENTES E 

HISTOMORFOMETRIA INTESTINAL DE FRANGOS DE CORTE 

SUPLEMENTADOS COM SULFATOS DE CONDROITINA E DE 

GLUCOSAMINA NA RAÇÃO 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o desempenho, a metabolizabilidade de nutrientes e a histomorfometria 

intestinal de frangos de corte suplementados com sulfatos de condroitina e de glucosamina na 

ração. Foi conduzido um experimento em um delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 2 x 2 (dois níveis de sulfato de condroitina: 0 e 0,10%; e dois níveis de 

sulfato de glucosamina: 0 e 0,30%), com oito repetições de 10 aves.  Foi avaliado o 

desempenho aos sete e 21 dias de idade, a metabolização dos nutrientes da ração realizada de 

18 a 21 dias e a histomorfometria do intestino delgado aos 21 dias de idade. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste t a 5% de probabilidade. 

Foi realizada análise de correlação de Pearson entre as variáveis de metabolizabilidade de 

nutrientes e histomorfometria intestinal utilizando o teste t a 5% de probabilidade. O peso 

final e o ganho de peso foram influenciados pelo sulfato de glucosamina (p = 0,0221 e p = 

0,0229, respectivamente) aos 21 dias de idade, com maiores valores para os frangos que 

receberam suplementação. Houve interação (p < 0,05) dos sulfatos para os coeficientes de 

metabolização de nitrogênio, de matéria mineral e de cálcio. A inclusão de 0,10% de sulfato 

de condroitina na ração sem sulfato de glucosamina apresentou menor coeficiente de 

metabolização de nitrogênio (p = 0,0020). Rações com sulfatos de condroitina ou de 

glucosamina apresentaram maiores coeficientes de metabolização de matéria mineral (p = 

0,0375 e p = 0,0009, respectivamente) e de cálcio (p = 0,0478 e p = 0,0002, respectivamente). 

Houve interação (p = 0,0118) dos sulfatos para altura de vilo do jejuno. Frangos 

suplementados com sulfato de glucosamina, sem sulfato de condroitina (p = 0,0209) e com 

0,10% de sulfato de condroitina (p = 0,0131), apresentaram maior altura de vilo que as aves 

que não receberam sulfato de glucosamina. Observou-se fortes correlações positivas (p < 

0,05) entre coeficiente de metabolizabilidade de matéria seca e relação vilo:cripta do duodeno 

(r = 0,93) e do jejuno (r = 0,88). Entre coeficiente de metabolizabilidade de nitrogênio e 

energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (r = 0,99), e a relação 

vilo:cripta do duodeno (r = 0,87) e do jejuno (r = 0,97). Entre coeficiente de 

metabolizabilidade de minerais e altura de vilo e profundidade de cripta do jejuno (r = 0,96 e r 

= 0,94, respectivamente) e do íleo (r = 0,96 e r = 0,98, respectivamente). Entre coeficiente de 

metabolizabilidade de minerais e altura de vilo e profundidade de cripta do jejuno (r = 0,98 e r 

= 0,97, respectivamente) e do íleo (r = 0,93 e r = 0,99, respectivamente). E entre energia 

metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio e relação vilo:cripta do duodeno 

(r = 0,89) e do jejuno (r = 0,98). Conclui-se, que a suplementação com sulfato de glucosamina 

na ração de frangos de corte aumentou o ganho de peso, e estimulou a histomorfometria 

intestinal. Os sulfatos isoladamente promoveram maior metabolização de minerais. 

 

Palavras-chave: digestibilidade, glicosaminoglicanos polissulfatados, saúde intestinal. 
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CHAPTER 5 – PERFORMANCE, NUTRIENTS METABOLIZABILITY AND 

INTESTINAL HISTOMORPHOMETRY OF BROILERS 

SUPPLEMENTED WITH CHONDROITIN AND GLUCOSAMINE 

SULFATES ON RATION 

 

ABSTRACT 

 

The objective was to evaluate performance, nutrient metabolizability and intestinal 

histomorphometry of broilers supplemented with chondroitin and glucosamine sulfates on 

ration. The experiment was conducted in a completely randomized design, in a 2 x 2 factorial 

scheme (two levels of chondroitin sulfate: 0 and 0.10%, and two levels of glucosamine 

sulfate: 0 and 0.30%), with eight replicates of 10 birds. Performance was evaluated at seven 

and 21 days old, feed nutrient metabolization performed from 18 to 21 days old, and small 

intestine histomorphometry at 21 days old. Data were submitted to variance analysis and 

means were compared by t test at 5% probability. Pearson correlation analysis was performed 

between the variables of nutrient metabolizability and intestinal histomorphometry using the t 

test 5% probability.  Final weight and weight gain were influenced by glucosamine sulfate (p 

= 0.0221 and p = 0.0229, respectively) at 21 days old, with higher values for the chickens that 

received supplementation. There was interaction (p < 0.05) of sulfates for nitrogen metabolic 

coefficients, mineral matter and calcium. Inclusion of 0.10% of chondroitin sulfate in the 

sulfate-free diet of glucosamine presented a lower coefficient of nitrogen metabolism (p = 

0.0020). Chondroitin sulfate or glucosamine sulfate ratios had higher mineral matter 

metabolic coefficients (p = 0.0375 and p = 0.0009, respectively) and calcium (p = 0.0478 and 

p = 0.0002, respectively). There was interaction (p = 0.0118) of sulfates for jejunum villus 

height. Broilers supplemented with glucosamine sulfate, without chondroitin sulfate (p = 

0.0209) and 0.10% chondroitin sulfate (p = 0.0131), presented higher villus height than birds 

that were not supplemented glucosamine sulfate. There were strong positive correlations (p < 

0.05) between dry matter metabolizable coefficient and ratio villus:crypt duodenum (r = 0.93) 

and jejunum (r = 0.88). Between nitrogen metabolizable coefficient and apparent 

metabolizable energy corrected by nitrogen balance (r = 0.99), and the ratio villus:crypt 

duodenum (r = 0.87) and jejunum (r = 0.97). Between mineral metabolizability coefficient 

and villus height and jejunum crypt depth (r = 0.96 and r = 0.94, respectively) and ileum (r = 

0.96 and r = 0.98, respectively). Between coefficient of minerals and metabolizable villus 

height and crypt depth of jejunum (r = 0.98 and r = 0.97 respectively) and ileum (r = 0.93 and 

r = 0.99 respectively). E between apparent metabolizable energy corrected by nitrogen 

balance and ratio villus:crypt duodenum (r = 0.89) and jejunum (r = 0.98).  It was concluded 

that supplementation with glucosamine sulfate in broiler ration increased weight gain, and 

stimulated instestinal histomorphometry. Sulfates alone promoted greater metabolismo of 

minerals. 

 

Key words: digestibility, intestinal health, polysulfated glycosaminoglycans. 
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1. INTRODUÇÃO 

A avicultura industrial é um dos mais relevantes e sólidos setores da produção 

animal, caracterizada por uma evolução contínua em seus diversos segmentos. Entre os 

fatores que contribuem para a eficiência da produção avícola, a nutrição tem desempenhado 

importante papel, com intensa busca da melhora no aproveitamento dos nutrientes da dieta e 

do conhecimento das exigências nutricionais. 

A compreensão dos mecanismos que regulam a saúde do trato gastrintestinal é de 

fundamental importância na manipulação dos diferentes fatores que levam à maximização do 

aproveitamento dos nutrientes contidos na dieta, e, consequentemente, do desempenho de 

frangos de corte. Mori et al.
1
 demonstraram que o conhecimento dos parâmetros de 

metabolizabilidade dos nutrientes pode ser uma ferramenta útil para avaliar as condições de 

saúde intestinal, pois quando associados aos valores de histomorfometria, ampliam as 

possibilidades de compreensão do funcionamento do trato gastrintestinal frente a desafios 

microbiológicos e químicos.  

Os glicosaminoglicanos polissulfatados, condroitina e glucosamina, têm sido 

amplamente utilizados como nutracêuticos na prevenção e/ou no tratamento de patologias nas 

estruturas óssea e articular de animais
2-20

. Entretanto, tem sido reportado que, além do seu 

papel condroprotetor e condroestimulante, esses glicosaminoglicanos podem potencialmente 

aumentar as defesas epiteliais, contribuindo para a integridade intestinal
21-23 

e a biossíntese de 

mucinas
21

. 

Estudos  indicam que esses suplementos têm propriedades anti-inflamatórias
22-25 

e 

antioxidantes no intestino em modelos animais
23

, sugerindo maior plausibilidade à associação 

entre o uso desses glicosaminoglicanos exógenos na proteção e manutenção da integridade da 

mucosa intestinal.  

Segundo Liu et al.
26

, os glicosaminoglicanos podem promover a estabilização da 

barreira da mucosa intestinal por meio do aumento do metabolismo celular.  Além disso, há 

evidências demonstrando que a condroitina e a glucosamina podem atuar como compostos 

bioativos e modular a proliferação da microbiota intestinal
27-30

. O que, concomitante, 

poderia contribuir para o tropismo intestinal e, consequentemente, para maior 

metabolizabilidade de nutrientes e desempenho do animal. O intestino saudável é capaz 

de digerir e absorver nutrientes de forma mais eficaz. No entanto, quando o trato 

gastrointestinal é colonizado por patógenos entéricos, danos ao revestimento intestinal 

prejudicam a função da mucosa e consequentemente a utilização de nutrientes que podem 

se tornar disponíveis para a utilização de bactérias patogênicas. 
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Ademais, a alta densidade de cargas negativas conferidas pelos grupamentos 

sulfatos e carboxílicos dos glicosaminoglicanos torna possível atraírem diversas substâncias, 

que são osmoticamente ativas
31-33

. Sugerindo que se adicionados na ração, os sulfatos de 

condroitina e de glucosamina poderiam também atrair nutrientes e contribuir para maior 

metabolizabilidade. 

Dadas às evidências promissoras, do potencial efeito modulador microbiano, 

citoprotetor e estimulador, objetivou-se avaliar o desempenho, a metabolizabilidade de 

nutrientes e a histomorfometria intestinal de frangos de corte suplementados com os 

nutracêuticos sulfatos de condroitina e de glucosamina. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local e Período de Realização 

O experimento foi conduzido no galpão experimental do Setor de Avicultura do 

Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás em Goiânia, Goiás, no período de 09 a 30 de outubro de 2017. Todos os procedimentos 

nesse estudo foram realizados conforme o Protocolo Registro CEUA/UFG 051/16, aprovado 

pelo Comitê de Ética na Utilização de Animais da Universidade Federal de Goiás. 

 

2.2. Aves e Instalações 

Foram utilizados 320 pintos de corte machos, da linhagem comercial Cobb 500
®

, 

com um dia de idade, com peso inicial médio de 39 ± 0,2 g, provenientes de um incubatório 

industrial (São Salvador Alimentos S/A, Itaberaí, Goiás, Brasil). Estes foram alojados em 

baterias metálicas, contendo gaiolas de arame galvanizado, com dimensões de 0,25 m H x 

0,75 m L x 0,80 m C, piso de tela, bandejas coletoras de excretas e equipadas com bebedouros 

e comedouros tipo calha. As baterias se localizavam em um galpão de alvenaria, com 

cobertura de telha de barro, piso em concreto, laterais com mureta, tela e cortinas. 

Os pintos foram vacinadas no incubatório contra as doenças de Marek e Bronquite 

Aviária, e aos 14 dias de idade foram vacinados contra a doença de Gumboro, via água de 

bebida. Em todo o período experimental, as aves receberam ração e água à vontade. Foram 

criadas seguindo as recomendações de iluminação, temperatura, umidade e manejo do Guia 

de Manejo da Cobb-Vantress
34

. 

 

2.3. Delineamento e Tratamentos Experimentais 

Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 

2 (dois níveis de inclusão de sulfato de condroitina: 0 e 0,10%; e dois níveis de inclusão de 

sulfato de glucosamina: 0 e 0,30%), cada tratamento com oito repetições de 10 aves, 

totalizando 32 parcelas experimentais.  O sulfato de condroitina [(C14H21NO14S)n, Biofac 

A/S, Englandsvej, Kastrup, Dinamarca] apresentou pureza de 91,27% e o sulfato de 

glucosamina de potássio [(C6H14NO5) 2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical 

Co. Ltd., Yuhuan, Zhejiang, China] 16% de sulfato. 

As rações foram formuladas à base de milho e de farelo de soja, seguindo as 

recomendações de Rostagno et al.
35

 para as respectivas fases de criação, pré-inicial (1 a 7 dias 
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de idade) e inicial (8 a 21 dias de idade), com uma porção variável de 0,4% (sulfato de 

condroitina e/ou sulfato de glucosamina e/ou inerte), conforme os tratamentos (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Ingredientes e composição nutricional calculada das rações basais das fases pré-

inicial (um a sete dias de idade) e inicial (oito a 21 dias de idade) 

Ingredientes (%) Pré-inicial Inicial 

Milho grão 54,46  59,80 

Farelo de soja (45,5%) 35,16 30,78 

Gordura de aves 1,13 1,40 

Farinha de carne e ossos (47%) 3,67 4,40 

Farinha de vísceras (62,5%) 3,00 1,13 

Calcário calcítico 0,53 0,53 

Sal 0,39 0,35 

Bicarbonato de sódio 0,08 0,05 

Cloreto de colina (75%) 0,05 0,08 

DL-Metionina (99%) 0,41 0,35 

L-Lisina HCL (64%) 0,33 0,34 

L-Treonina (98%) 0,07 0,08 

L-Valina (96,5%) 0,02 0,01 
a
Suplemento vitamínico  0,05 0,05 

b
Suplemento mineral 0,05 0,05 

c
Aditivos 0,20 0,20 

d
Porção variável 0,40 0,40 

Total  100,00 100,00 

Composição nutricional calculada   

Energia metabolizável (kcal/kg) 3.000 3.050 

Proteína bruta (%) 25,00 22,50 

Cálcio (%) 0,98 0,98 

Fósforo disponível (%) 0,49 0,48 

Sódio (%) 0,22 0,21 

Cloro (%) 0,30 0,27 

Potássio (%) 0,90 0,82 

Metionina + cistina digestível (%) 1,03 0,92 

Metionina digestível (%) 0,73 0,64 

Lisina digestível (%) 1,36 1,21 

Treonina digestível (%) 0,87 0,79 
a
Suplemento vitamínico (composição por kg do produto): vitamina A 20.000.000,00 UI; vitamina D3 

5.000.000,00 UI; vitamina E 50.000,00 UI; vitamina K3 4.000,00 mg; vitamina B1 5.000,00 mg; vitamina B2 

13.000,00 mg; vitamina B6 7.000,00 mg; vitamina B12 36,00 mg; niacina 84.000,00 mg; pantotenato 30.000,00 

mg; ácido fólico 2.400,00 mg; biotina 160,00 mg; selênio 600,00 mg. 

 
b
Suplemento mineral (composição por kg do produto): cobre 16,25 g; ferro 100,00 g; iodo 2.000,00 g; manganês 

150,00 g; zinco 125,00 g.  
c
Aditivos: maxiban (narasina + nicarbazina) 0,05 g; enradin (enramicina) 0,01 g; microtech (fitase) 0,01 g; 

salmex (formaldeído, ácido propiônico, terpenos e surfactantes)  0,10 g; endox (etoxiquina e hidroxianisol 

butilado) 0,004 g; sulfato de cobre 0,03 g.  
d
Porção variável: sulfato de condroitina [(C14H21NO14S)n, Biofac A/S, Englandsvej, Kastrup, Denmark] e/ou 

sulfato de glucosamina de potássio [(C6H14NO5) 2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell Pharmaceutical Co. Ltd., 

Yuhuan, Zhejiang, China] e/ou inerte (caulim) conforme os tratamentos. 
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A composição nutricional das rações experimentais foi analisada, para conteúdo 

de matéria seca, energia bruta, proteína bruta, cálcio e fósforo. A matéria seca foi determinada 

pelo método gravimétrico, com emprego de calor, baseando-se na perda de peso do material 

submetido ao aquecimento a 105 °C em estufa retilínea (modelo 315/3, Fanen®, Guarulhos, 

São Paulo, Brasil). A energia bruta foi determinada por meio da bomba calorimétrica (modelo 

6100, Parr® Instrument Company, Moline, Illinois, Estados Unidos). O teor de nitrogênio 

total foi analisado em destilador de nitrogênio (modelo TE-036/1, Tecnal®, Piracicaba, São 

Paulo, Brasil), utilizando-se o método de Kjeldahl (INCT-CA N-001/1) de acordo com 

Detmann et al.
36

. Um fator de 6,25 foi utilizado na conversão do valor de nitrogênio em 

proteína bruta devido ao uso generalizado desse valor pelos laboratórios de nutrição. O teor de 

cinzas foi determinado pela calcinação das amostras em mufla a 600 °C (modelo F-3, 

Fornitec®, São Paulo, São Paulo, Brasil). O cálcio e o fósforo foram analisados por 

espectrofotômetro de absorção atômica (modelo AA-7000, Shimadzu®, Barueri, São Paulo, 

Brasil) e espectrofotômetro UV/VIS (modelo UV-5100, Tecnal®, Piracicaba, São Paulo, 

Brasil), respectivamente, como proposto por Silva e Queiroz
37

. 

Os valores analisados de energia bruta, proteína bruta, cálcio e fósforo total foram 

3.800 e 3.400 kcal/kg; 24,00 e 22,00%; 0,96 e 0,95%; 0,75 e 0,73%, respectivamente, para as 

fases pré-inicial e inicial. 

 

2.4. Variáveis Analisadas 

 

2.4.1. Desempenho 

Foram avaliadas as variáveis de desempenho (peso médio final, ganho de peso 

médio, consumo médio de ração, conversão alimentar e viabilidade criatória) aos sete e 21 

dias de idade. Para tal, foram conduzidas as pesagens das aves, da oferta e sobra das rações 

semanalmente e registrados o número e o peso das aves mortas diariamente.   

O peso médio final foi obtido dividindo-se o peso total das aves da gaiola pelo 

número de aves ao final do período experimental.  O ganho de peso calculado pela diferença 

entre o peso final e o peso inicial das aves. O consumo médio de ração pela diferença de peso 

da ração oferecida e a sobra resultante a cada fase, dividido pelo número de aves. A conversão 

alimentar foi obtida a partir da razão entre o consumo médio de ração e do ganho de peso 

médio das aves, corrigida pela mortalidade de acordo com Sakomura e Rostagno
38

. A 

viabilidade criatória foi calculada como porcentagem das aves sobreviventes em relação ao 

número inicial de aves alojadas.    



158 
 

2.4.2. Coeficiente de metabolização dos nutrientes e da energia 

A determinação dos coeficientes de metabolização dos nutrientes e da energia das 

rações foi realizada pelo método da coleta total de excretas, conforme descrito por Sibbald e 

Slinger
39

 e adaptada por Sakomura e Rostagno
38

, no período de 18 a 21 dias de idade das 

aves, correspondendo a quatro dias de coleta. Durante o período experimental, foram 

mensurados o consumo de ração, o total de excretas produzidas e o ganho de peso das aves. 

Foram realizadas duas coletas diárias de excretas (8h00min e 16h00min) para se evitar a 

fermentação.  

As excretas foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e 

armazenadas em freezer até o final do período de coleta. Posteriormente, as amostras foram 

descongeladas, homogeneizadas e retiradas alíquotas. Em seguida, foram pré-secas em estufa 

ventilada (modelo MA 035/5, Marconi Equipamentos para Laboratório Ltda., Piracicaba, São 

Paulo, Brasil) a 55ºC, por 72 horas, na sequência foram realizadas as análises de conteúdo de 

matéria seca em estufa retilínea (modelo 315/3, Fanen®, Guarulhos, São Paulo, Brasil) a 

105°C; do teor de nitrogênio em um destilador de nitrogênio (modelo TE-036/1, Tecnal®, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil), utilizando-se do método de Kjeldahl (INCT-CA N-001/1) de 

acordo com Detmann et al.
36

; energia bruta por meio da bomba calorimétrica (modelo 6100, 

Parr® Instrument Company, Moline, Illinois, Estados Unidos); do teor de cinzas pela 

calcinação das amostras em mufla a 600 °C (modelo F-3, Fornitec®, São Paulo, São Paulo, 

Brasil); e do cálcio por meio do espectrofotômetro de absorção atômica (modelo AA-7000, 

Shimadzu®, Barueri, São Paulo, Brasil), como proposto por Silva e Queiroz
37

. 

Foram calculados os valores de coeficiente de metabolização dos nutrientes por 

meio de equações propostas por Sakomura e Rostagno
38

 e energia conforme Matterson et 

al.
40

. 

 

2.4.3. Histomorfometria intestinal 

Aos 21 dias de idade, uma ave por repetição, totalizando oito aves por tratamento, 

representando o peso médio da parcela (± 5%), foram insensibilizadas por eletronarcose e, 

posteriormente, eutanasiadas por deslocamento cervical após oito horas de jejum alimentar. 

Para confecção das lâminas histológicas, foram coletados segmentos de 2,0 cm do 

duodeno (na porção distal da alça duodenal), do jejuno (2,0 cm antes do divertículo ileal), do 

íleo (2,0 cm depois do divertículo ileal) e fixados em solução tamponada de formaldeído a 

10% por 24 horas. Após fixação, foram armazenados em álcool 70%, processados de acordo 

com a metodologia de Luna
41

 e corados pelo método de Hematoxilina-Eosina. Cortes semi-
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seriados com cinco micrômetros de espessura foram realizados com micrótomo rotativo 

eletrônico (modelo RM2255, Leica Biosystems, Buffalo Grove, Illinois, Estados Unidos).   

As imagens foram obtidas em aumento de cinco vezes, com o auxílio do 

microscópio óptico (DM4000B, Leica Microsystems, Wetzlar, Hessen, Alemanha) acoplado a 

um microcomputador. As imagens foram analisadas com o auxílio do software ImageJ 

(National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, Estados Unidos; freeware, 

https://imagej.net/Welcome), no qual foram realizadas 20 medidas de altura de vilos e 20 de 

profundidade de criptas de cada segmento, por repetição, totalizando 160 medidas para cada 

segmento no tratamento e 640 no total para cada medida e segmento. As medidas de altura de 

vilosidades foram tomadas a partir da região basal dos vilos até o seu ápice, e as criptas da sua 

base até a região de transição vilosidade/cripta
42

. A relação vilo/cripta foi calculada dividindo 

a altura das vilosidades pela profundidade das criptas. 

 

2.5. Análise Estatística 

Os efeitos da inclusão dos sulfatos de condroitina (CO) (0 e 0,10%) e de 

glucosamina (GLU) (0 e 0,30%), bem como a sua interação (CO x GLU), foram analisados de 

acordo com o modelo experimental:  

Yijk = μ + (CO) i + (GLU) j + (CO x GLU) ij + eijk 

em que, Y é a variável resposta; μ é a média da variável; CO sulfato de condroitina; GLU 

sulfato de glucosamina; CO x GLU é a interação dos sulfatos de condroitina e de 

glucosamina; e eijk é o erro residual. 

Os dados foram verificados quanto à presença de outliers (Box-and-Whisker Plot), 

homogeneidade das variâncias (Teste de Bartlett) e normalidade dos resíduos (Cramér-von 

Mises). Posteriormente, foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste t de Student à 5% de probabilidade, usando-se o Procedimento do 

Modelo Linear Geral (GLM) do software SAS® (SAS Institute Inc., Cary, Carolina do Norte, 

Estados Unidos)
43

.  

Foi realizada análise de correlação de Pearson entre as variáveis de 

metabolizabilidade de nutrientes e histomorfometria intestinal utilizando o teste t à 5% de 

probabilidade. 

 

 

 

https://imagej.net/Welcome
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1.   Desempenho 

Não houve interação dos sulfatos e efeito isolado (p > 0,05) do sulfato de 

condroitina para peso final, ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar e 

viabilidade dos frangos aos sete e 21 dias de idade. Entretanto, observou-se que os frangos 

suplementados com sulfato de glucosamina apresentaram maior peso final (p = 0,0221) e 

ganho de peso (p = 0,0229) em relação aos que não foram suplementados, aos 21 dias de 

idade (Tabela 2). 

 

TABELA 2 – Peso médio final (PMF), ganho de peso médio (GPM), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) e viabilidade criatória (VC) de frangos de corte aos 

sete e 21 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e de 

glucosamina na ração 

 PMF (g) GPM (g) CR (g) CA (g/g) VC (%) 

 1 a 7 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 188,43 148,64 160,99 1,082 100,00 

0,10 186,64 147,36 154,43 1,041 100,00 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 188,28 148,86 160,78 1,073 100,00 

0,30 186,79 147,14 154,64 1,050 100,00 

Probabilidade      

CO 0,6853 0,7710 0,2029 0,0996 - 

GLU 0,7334 0,6982 0,2393 0,3567 - 

CO x GLU 0,3304 0,3436 0,1118 0,2552 - 

EPM 3,12 3,14 3,79 0,02 0,00 

CV (%) 6,14 7,81 8,53 5,98 0,00 

 1 a 21 dias de idade 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 940,14 900,21 1197,43 1,329 98,41 

0,10 968,50 929,00 1202,14 1,301 98,29 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 926,57b 887,07b 1175,79 1,321 99,14 

0,30 982,07ª 942,14a 1223,79 1,313 97,62 

Probabilidade      

CO 0,2233 0,2161 0,8891 0,1711 1,0000 

GLU 0,0221 0,0229 0,1643 0,4378 0,3269 

CO x GLU 0,0651 0,0652 0,5362 0,4694 0,5938 

EPM 16,55 16,54 22,80 0,02 1,09 

CV (%) 6,29 6,55 7,38 4,96 4,18 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. a-b: médias seguidas por letras distintas, na mesma 

coluna, diferem significativamente pelo teste t a 5% de probabilidade. 
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O sulfato de glucosamina pode ter determinado o aumento no ganho de peso, 

pois essa hexosamina pode aumentar o transporte de nutrientes e regular o metabolismo 

intermediário, aumentando os níveis hepáticos de uridina difosfato N-acetilglucosamina 

(UDP-GlcNAc), substrato necessário em diversas vias de glicosilação de proteínas. Este 

efeito foi verificado recentemente por Ryczko et al.
44

 em que a administração oral de 

glucosamina aumentou o peso corporal sem afetar o consumo de alimentos, atividade física 

e gasto energético em camundongos.  

Também em camundongos, Hwang et al.
45

 demonstraram que a administração 

de glucosamina em ração comercial estimulou o ganho de peso corporal, aumentou a massa 

adiposa e reduziu a resposta à insulina para manutenção da glicose no fígado. No entanto, o 

tratamento com glucosamina em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica levou à 

redução do ganho de peso e a resistência à insulina induzida pela obesidade. Os autores 

concluíram que a glucosamina age conforme o estado nutricional, regulando o acúmulo de 

gordura. 

Além disso, a suplementação exógena de glucosamina pode estimular a síntese 

dos componentes na cartilagem
9,12,46

 e no líquido sinovial
47

, visto que promove a restauração 

do sistema locomotor em caso de lesão. Pode também inibir o processo degenerativo e 

catabólico devido suas propriedades anti-inflamatórias
11,14,48-50 

e antioxidantes
51,52

. Dessa 

forma, colaboram para o desenvolvimento esquelético e prevenção de patologias, o que 

poderia também contribuir para o desempenho, como verificado por Sgavioli et al.
53

, em que a 

inclusão de glicosaminoglicanos na alimentação de frangos de corte foi eficiente na promoção 

do desenvolvimento esquelético, levando a um melhor desempenho. Assim, o ganho de peso 

pode estar relacionado com a locomoção das aves, pois, conforme Kestin et al.
54

, apesar da 

relação positiva entre o peso corporal e a presença de anormalidades de grau médio, as aves 

com graves anormalidades tendem a pesar menos. 

 

3.2.   Coeficiente de Metabolização dos Nutrientes e da Energia 

Observou-se interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para os 

coeficientes de metabolização de nitrogênio (p = 0,0173), de matéria mineral (p = 0,0089) e 

de cálcio (p = 0,0028) no período de 18 a 21 dias de idade.  Para o coeficiente de 

metabolização de matéria seca e energia metabolizável corrigida pelo balanço de nitrogênio, 

não houve diferenças entre os tratamentos (p > 0,05) (Tabela 3).   

 



162 
 

TABELA 3 – Coeficiente de metabolização de matéria seca (CMMS), de nitrogênio (CMN), 

da matéria mineral (CMM), de cálcio (CMCa) e energia metabolizável 

aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn) de frangos de corte no 

período de 18 a 21 dias de idade, suplementados com sulfatos de condroitina e 

de glucosamina na ração 

 CMMS 

(%) 

CMN  

(%) 

CMM 

(%) 

CMCa  

(%) 

EMAn 

(kcal/kgMS) 

Condroitina
1
 (CO, %)      

0 79,22 74,69 62,71 70,01 3.260,68 

0,10 78,65 72,04 63,40 70,30 3.223,43 

Glucosamina
2
 (GLU, %)      

0 79,17 73,40 60,18 65,15 3.243,78 

0,30 78,64 73,32 65,93 75,16 3.240,33 

Probabilidade      

CO 0,1894 0,0086 0,7591 0,9261 0,1467 

GLU 0,2465 0,9378 0,0169 0,0034 0,8904 

CO x GLU 0,2764 0,0173 0,0089 0,0028 0,3040 

EPM 0,29 0,72 1,81 2,57 17,41 

CV (%) 1,35 3,35 9,39 11,61 2,03 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. 

 

No desdobramento das interações (Tabela 4), observou-se que a inclusão de 

0,10% de sulfato de condroitina na ração sem sulfato de glucosamina apresentou menor 

coeficiente de metabolização de nitrogênio (p = 0,0020). Rações com sulfatos de condroitina 

ou de glucosamina apresentaram maiores coeficientes de metabolização de matéria mineral (p 

= 0,0375 e p = 0,0009, respectivamente) e de cálcio (p = 0,0478 e p = 0,0002, respectivamente).  

 

TABELA 4 – Desdobramento das interações dos sulfatos de condroitina e de glucosamina 

para coeficiente de metabolização de nitrogênio (CMN), de matéria mineral 

(CMM) e de cálcio (CMCa) de frangos de corte no período de 18 a 21 dias de 

idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) P valor 

 0 0,30  

CMN (%) 0 75,68a 73,70 0,1454 

0,10 71,13b 72,94 0,1817 

P valor 0,0020 0,5659  

CMM (%) 0 56,70bB 68,72A 0,0009 

0,10 63,67a 63,14 0,8684 

P valor 0,0375 0,0905  

CMCa (%) 0 60,61bB 79,41A 0,0002 

 0,10 69,69a 70,90 0,7829 

 P valor 0,0478 0,0625  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

 a-b e A-B: médias seguidas por letras distintas, na mesma coluna e na mesma linha, respectivamente, diferem 

significativamente pelo teste t a 5% de probabilidade. 
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Grupamentos sulfatos e carboxílicos dos glicosaminoglicanos apresentam alta 

densidade de cargas negativas, o que permite ligar-se a diversas substâncias, dentre essas, 

cátions, como cálcio e sódio, que são osmoticamente ativos
31-33

. Assim sendo, infere-se que 

a inclusão dos sulfatos de condroitina e de glucosamina na ração pode ter melhorado a 

metabolização de minerais e de cálcio devido à capacidade de se complexarem a íons. 

Além disso, há evidências demonstrando que a condroitina e a glucosamina 

podem atuar como compostos bioativos e modular a proliferação da microbiota intestinal, 

reduzindo microrganismos patogênicos
27-30

, e aumentar a biossíntese de mucinas pelas 

células caliciformes
21

, o que poderia afetar a digestibilidade dos nutrientes. O intestino 

saudável é capaz de digerir e absorver nutrientes de forma mais eficaz. No entanto, 

quando o trato gastrointestinal é colonizado por patógenos entéricos, danos ao 

revestimento intestinal prejudicam a função da mucosa e consequentemente a utilização 

de nutrientes que podem se tornar disponíveis para a utilização de bactérias patogênicas. 

Devido às diversas e importantes funções biológicas que os minerais exercem 

no organismo do animal
55

, a melhora na metabolização dos minerais com a inclusão do 

sulfato de glucosamina pode ter contribuído para melhorar o ganho de peso dos animais 

aos 21 dias de idade (Tabela 2), uma vez que essa análise foi realizada no período de 18 a 

21 dias de idade das aves. Como demonstrado em alguns trabalhos que o aumento na 

metabolizabilidade de minerais contribuiu para melhorar o desempenho de frangos de 

corte
56-59

. 

Contudo, a escassez de informações a respeito do modo de ação dos 

glicosaminoglicanos in vivo na digestibilidade dos nutrientes da ração, reforça a necessidade 

de estudos que elucidem as vias fisiológicas de utilização desses compostos. 

 

3.3.   Histomorfometria Intestinal 

Os resultados da avaliação histomorfométrica do intestino delgado dos frangos 

aos 21 dias de idade estão apresentados na Tabela 5. Houve interação (p = 0,0118) dos 

sulfatos para altura de vilo do jejuno. Porém, para cripta e relação vilo:cripta do mesmo 

segmento, não houve efeitos dos tratamentos (p > 0,05), assim como, para nenhuma variável 

histomorfométrica do duodeno e do íleo. 
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TABELA 5 – Altura de vilo, profundidade de cripta e relação vilo:cripta do duodeno, jejuno e 

íleo de frangos de corte aos 21 dias de idade, suplementados com sulfatos de 

condroitina e de glucosamina na ração 

 Vilo (µm)  Cripta (µm) Vilo:Cripta 

 Duodeno 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 1.537,57 180,15 8,74 

0,10 1.478,56 172,20 8,72 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 1.489,92 173,88 8,73 

0,30 1.525,22 178,48 8,72 

Probabilidade    

CO 0,3098 0,4971 0,9682 

GLU 0,5679 0,7206 0,9714 

CO x GLU 0,6173 0,7474 0,9866 

EPM 36,80 7,58 0,40 

CV (%) 9,02 15,98 17,29 

 Jejuno 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 1.031,68 161,86 6,66 

0,10 1.008,38 157,52 6,51 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 951,33 150,10 6,61 

0,30 1.088,72 169,62 6,57 

Probabilidade    

CO 0,5397 0,7590 0,7574 

GLU 0,0013 0,1825 0,9630 

CO x GLU 0,0118 0,5604 0,9259 

EPM 28,95 9,46 0,31 

CV (%) 9,32 12,25 17,89 

 Íleo 

Condroitina
1
 (CO, %)    

0 686,01 134,40 5,21 

0,10 712,32 132,98 5,40 

Glucosamina
2
 (GLU, %)    

0 666,45 126,02 5,39 

0,30 728,59 140,87 5,22 

Probabilidade    

CO 0,5220 0,8310 0,5258 

GLU 0,1068 0,1146 0,5667 

CO x GLU 0,3642 0,4439 0,8018 

EPM 25,52 6,25 0,20 

CV (%) 13,57 17,57 14,40 
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

EPM: erro padrão da média. CV: coeficiente de variação. 

 

Frangos que foram suplementados com sulfato de glucosamina, sem sulfato de 

condroitina (p = 0,0209) e com 0,10% de sulfato de condroitina (p = 0,0131), apresentaram 
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maior altura de vilo do jejuno comparado às aves que não foram suplementadas (Tabela 6). 

Ou seja, o sulfato de glucosamina aumentou a altura de vilo do jejuno independente da 

suplementação com sulfato de condroitina. 

 

TABELA 6 – Desdobramento da interação dos sulfatos de condroitina e de glucosamina para 

altura de vilo do jejuno de frangos de corte aos 21 dias de idade 

 
Condroitina

1
 (CO, %) 

Glucosamina
2
 (GLU, %) P valor 

 0 0,30  

Vilo (µm) 0 968,41B 1094,90A 0,0209 

0,10 934,25B 1082,50A 0,0131 

P valor 0,5251 0,8162  
1
[(C14H21NO14S)n, Biofac A/S] pureza de 91,27%. 

2
[(C6H14NO5)2SO4 x 2KCl, Zhejiang Golden-Shell 

Pharmaceutical Co. Ltd.] teor de sulfato de 16%. 

A-B: médias seguidas por letras distintas, na mesma linha, diferem significativamente pelo teste t a 5% de 

probabilidade. 

 

Quanto maior o tamanho e a quantidade de vilosidades intestinais, 

consequentemente, maior a área de absorção, o que reflete na maior capacidade de absorção 

de nutrientes
60

. Mori et al.
1
 demonstraram correlação positiva entre a metabolização de 

nutrientes e a histomorfometria intestinal do jejuno de frangos de corte. Portanto, a maior 

altura do vilo do jejuno, provocada pela inclusão do sulfato de glucosamina, suporta os 

resultados obtidos para maior metabolizabilidade dos minerais e cálcio (Tabela 4). Segundo 

Mutucumarana et al.
61

, em frangos de corte, o jejuno e o íleo superior são os principais locais 

de digestão e absorção de minerais, cálcio e fósforo, respectivamente. 

Infere-se que o sulfato de glucosamina pode agir aumentando as defesas epiteliais, 

contribuindo para a integridade e histomorfometria intestinal em frangos de corte, assim como 

verificado anteriormente, em humanos
21

. O principal mecanismo dos glicosaminoglicanos na 

prevenção de danos nos tecidos pela proteção da mucosa digestiva são os efeitos anti-

inflamatórios
22-25 

e antioxidantes
23

. Segundo Bak et al.
25

, a glucosamina suprime a ativação do 

fator nuclear Kappa B (NF-κB), bloqueando as respostas inflamatórias relacionadas. 

Além disso, segundo Ryczko et al.
44

, a glucosamina, uma vez absorvida pelas 

células, entra na via biossintética da hexosamina gerando UDP-GlcNAc, substrato para 

formação de glicoproteínas. As glicoproteínas constituem o glicocálice, que recobre os 

microvilos intestinais com muco e forma a camada aquosa estacionária na mucosa intestinal, 

que pode ter contribuído para proteção mecânica e contra agressões químicas e físicas, e 

consequentemente para integridade do vilo. 

Liu et al.
26

 concluíram que a glucosamina pode efetivamente melhorar a disfunção 

da barreira da mucosa intestinal, que reduz a penetração de endotoxinas intestinais e 
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metabólitos de alimentos e bactérias, por meio do aumento do metabolismo celular das células 

na mucosa. Segundo Day e Forbes
62

, os glicosaminoglicanos podem contribuir para a 

restituição epitelial por ligação a fatores de crescimento. 

Assim, o sulfato de glucosamina poderia ser um agente trófico, agindo na mucosa 

intestinal e estimulando o processo mitótico que ocorre na região da cripta e ao longo dos 

vilos, e, consequentemente, aumentando o tamanho dos vilos e a área de absorção dos 

nutrientes, favorecendo indiretamente os mecanismos de manutenção da integridade epitelial 

por meio de uma maior saúde intestinal. De acordo com Maiorka et al.
63

, agentes tróficos são 

substâncias capazes de estimular o desenvolvimento e proliferação de tecidos em 

desenvolvimento e regeneração. Assim, substâncias que tenham ação trófica sobre a mucosa 

intestinal, aumentando sua capacidade funcional, poderão propiciar melhor desempenho das 

aves, dando-lhes maior capacidade de digerir e absorver os nutrientes da dieta.  

 

3.4. Correlações entre as Variáveis de Metabolizabilidade de Nutrientes e Histomorfometria  

Ao correlacionar as variáveis de metabolizabilidade de nutrientes e 

histomorfometria intestinal de frangos de corte aos 21 dias de idade (Tabela 7), observou-se 

fortes correlações positivas (p < 0,05) entre coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca 

e relação vilo:cripta do duodeno (r = 0,93) e do jejuno (r = 0,88). Entre coeficiente de 

metabolizabilidade de nitrogênio e energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de 

nitrogênio (r = 0,99), e a relação vilo:cripta do duodeno (r = 0,87) e do jejuno (r = 0,97). Entre 

coeficiente de metabolizabilidade de minerais e altura de vilo e profundidade de cripta do 

jejuno (r = 0,96 e r = 0,94, respectivamente) e do íleo (r = 0,96 e r = 0,98, respectivamente). 

Entre coeficiente de metabolizabilidade de minerais e altura de vilo e profundidade de cripta 

do jejuno (r = 0,98 e r = 0,97, respectivamente) e do íleo (r = 0,93 e r = 0,99, 

respectivamente). E entre energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio 

e relação vilo:cripta do duodeno (r = 0,89) e do jejuno (r = 0,98) 

Essas correlações positivas podem demonstrar que, quanto maior a altura do vilo 

do intestino e de sua relação vilo:cripta, a absorção do intestino está sendo aumentada, 

refletindo em maior metabolizabilidade dos nutrientes. O desenvolvimento intestinal 

influenciado pela suplementação de sulfato de glucosamina, verificado com o aumento da 

altura de vilo do jejuno (Tabela 6) refletiu em melhores coeficientes de metabolizabilidade de 

minerais e de cálcio (Tabela 4) aos 21 dias de idade. Esses resultados são compatíveis com 

Mori et al.
1
, que observaram correlação positiva entre as variáveis de metabolizabilidade e 

histomorfometria em frangos de corte. 
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Observou-se na Tabela 7, forte correlação positiva significativa entre coeficiente 

de metabolizabilidade de minerais e coeficiente de metabolizabilidade de cálcio (r = 0,99).  

Verificou-se que rações com sulfatos de condroitina ou de glucosamina contribuíram para 

maiores coeficientes de metabolização de cálcio e consequentemente de minerais (Tabela 4).  

Foram verificadas correlações positivas (p < 0,05) entre altura de vilo do duodeno 

e profundidade de cripta do duodeno (r = 0,99). Entre relação vilo:cripta do duodeno e relação 

vilo:cripta do jejuno (r = 0,92). Entre altura de vilo do jejuno e profundidade de cripta do 

jejuno (r = 0,99) e do íleo (r = 0,98). Entre profundidade de cripta do jejuno e profundidade de 

cripta do íleo (r = 0,99). E entre altura de vilo do íleo e profundidade de cripta do íleo (r = 

0,88). Entretanto, a altura de vilo e a profundidade de cripta do jejuno apresentaram 

correlação negativa (r = - 0,98) com a relação vilo:cripta do íleo (Tabela 7)  

O equilíbrio entre os processos de extrusão e proliferação celular determina o 

turnover e assegura a manutenção do número de células e da capacidade funcional do epitélio. 

No entanto, quando o intestino responde a algum agente estimulador a favor desses processos, 

pode ocorrer a modificação na altura dos vilos. Se ocorrer um aumento na taxa de proliferação 

com ausência, diminuição ou manutenção da taxa de extrusão, então, haverá um aumento no 

número de células, consequentemente, um aumento na altura e densidade dos vilos e 

microvilos, resultando na maior taxa de digestão e absorção. Logo, caso ocorra um aumento 

na taxa de extrusão, haverá uma redução no tamanho do vilo e ocorrerá um aumento na 

produção de células da cripta, com consequente aumento na profundidade de cripta
6
. 
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TABELA 7 – Matriz de correlação entre as variáveis de coeficiente de metabolização de matéria seca (CMMS), de nitrogênio (CMN), de matéria 

mineral (CMM) e de cálcio (CMCa), energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn), altura de vilo, 

profundidade de cripta e relação vilo:cripta (V:C) do duodeno (D), jejuno (J) e íleo (I) de frangos de corte aos 21 dias de idade 

 CMMS  CMN CMMM  CMCa EMAn Vilo D Cripta D V:C D Vilo J Cripta J V:C J Vilo I Cripta I V:C I 

CMMS  0,75 - 0,76 - 0,70 0,79 0,28 0,29 0,93* - 0,55 - 0,51 0,88* - 0,81 - 0,61 - 0,09 

CMN   - 0,15 - 0,06 0,99* 0,84 0,85 0,87* 0,14 0,19 0,97* - 0,42 0,07 - 0,72 

CMMM     0,99* - 0,21 0,41 0,39 - 0,52 0,96* 0,94* - 0,37 0,96* 0,98* - 0,57 

CMCa     - 0,12 0,49 0,48 - 0,45 0,98* 0,97* - 0,29 0,93* 0,99* - 0,64 

EMAn      0,81 0,82 0,89* 0,08 0,13 0,98* - 0,47 0,00 - 0,68 

Vilo D       0,99* 0,52 0,65 0,69 0,70 0,14 0,59 - 0,98* 

Cripta D        0,52 0,64 0,68 0,71 0,12 0,58 - 0,98* 

V:C D         - 0,28 - 0,23 0,92* - 0,71 - 0,34 - 0,35 

Vilo J          0,99* - 0,09 0,84 0,98* - 0,78 

Cripta J           - 0,04 0,81 0,99* - 0,81 

V:C J            - 0,61 - 0,17 - 0,55 

Vilo I             0,88* - 0,32 

Cripta I              - 0,73 

V:C I               
*Correlação de Pearson significativa a 5% de probabilidade. 
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6
8 

4. CONCLUSÃO 

A suplementação com sulfato de glucosamina na ração de frangos de corte 

aumentou o ganho de peso e estimulou a histomorfometria intestinal aos 21 dias de idade. Os 

sulfatos de condroitina e de glucosamina isoladamente promoveram maior metabolização de 

minerais. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido à vertiginosa velocidade de crescimento corporal e deposição de carne, os 

frangos de corte passaram a apresentar distúrbios no sistema esquelético, aumentando a 

ocorrência de enfermidades de locomoção, afetando negativamente o bem-estar e a eficiência 

zootécnica e econômica. 

Os resultados obtidos demonstraram que os glicosaminoglicanos polissulfatados, 

condroitina e glucosamina, utilizados como nutracêuticos, possuem efeitos condroprotetores e 

condroestimulantes, auxiliando no desenvolvimento ósseo e cartilaginoso, podendo assim, 

prevenir enfermidades no sistema locomotor em frangos de corte.  Essas substâncias 

aumentaram a proliferação de condrócitos e, consequentemente, estimularam a síntese da 

matriz e reduziram a perda de proteoglicanos e de colágeno, inibindo enzimas degradativas na 

cartilagem articular. Mostraram-se essenciais e eficientes no processo de ossificação 

endocondral, promovendo o aumento no conteúdo ósseo dos minerais cálcio e fósforo. Além 

disso, o sulfato de glucosamina isoladamente contribuiu para maior proliferação de 

condrócitos na placa de crescimento epifisário tibial, favorecendo o crescimento ósseo 

longitudinal.  

O sulfato de glucosamina contribuiu para reduzir a incidência de degeneração 

femoral e da discondroplasia tibial, e quando associado ao sulfato de condroitina reduziram as 

deformidades angulares de valgus e varus e melhoraram a locomoção avaliada pelo método 

de gait score. Esses resultados indicam, portanto, que a adição de sulfatos de condroitina e de 

glucosamina nas rações de frangos de corte pode ser uma alternativa para redução dos 

problemas locomotores que atualmente causam consideráveis perdas econômicas na indústria 

avícola. 

O sulfato de glucosamina melhorou o desempenho dos frangos de corte, 

proporcionando aumento do ganho de peso, porém sem afetar o consumo de ração, e quando 

associado ao sulfato de condroitina, melhoraram o rendimento de carcaça e cortes (peito sem 

pele e osso, coxas + sobrecoxas) e reduziram a gordura abdominal. A redução dos problemas 

locomotores com a utilização dos glicosaminoglicanos pode ter sido determinante para maior 

eficiência zootécnica. 

Contudo, são escassos os trabalhos na literatura que visam prevenir alterações no 

sistema locomotor de frangos de corte com a utilização dos glicosaminoglicanos na ração. 

Sendo assim, é pertinente ressalvar a importância de mais investigações dessas substâncias, 

uma vez que sua utilização pode favorecer a melhora da estrutura óssea e cartilaginosa, 
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evitando possíveis problemas locomotores e consequente benefício para produtividade e o 

bem-estar de frangos de corte. 

Além do seu papel condroprotetor e condroestimulante, esses glicosaminoglicanos 

isoladamente promoveram maior metabolização de minerais e o sulfato de glucosamina 

estimulou a histomorfometria intestinal, o que pode potencialmente aumentar as defesas 

epiteliais, contribuindo para a integridade intestinal. Evidências que poderiam sugerir um 

potencial efeito modulador microbiano, citoprotetor e estimulador. Mais pesquisas devem ser 

realizadas para melhor compreensão dos efeitos dessas substâncias no metabolismo de 

frangos e o presente estudo pode servir de subsídio e incentivo. 

Vale ressaltar que os níveis testados para os sulfatos de condroitina e de 

glucosamina revelaram serem seguros para utilização, uma vez que foi encontrada 

uniformidade nos níveis das enzimas aspartato aminotransferase (AST) e gama 

glutamiltransferase (GGT), e os níveis de proteínas séricas totais (PST) estavam dentro do 

esperado para aves. 

Em geral, o sulfato de glucosamina apresentou maiores efeitos, isso 

provavelmente porque, diferente da condroitina, a glucosamina é uma molécula menor que 

penetra nas células e, portanto, provoca seus efeitos anabólicos e anticabólicos de forma 

direta. Entretanto, um efeito sinérgico foi encontrado entre os sulfatos de condroitina e de 

glucosamina em muitos resultados, o que apoia a suplementação combinada por ser mais 

eficaz do que administração individual, isso devido às diferenças nos mecanismos de ação. 

 


