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Já é bem documentado que a incidência de problemas de fertilidade é elevada em 
vacas de alta produção, porém pouca informação há em relação a novilhas do mesmo 
valor genético. Entender as diferenças metabólicas e moleculares entre novilhas e 
vacas em lactação nos ajudara a entender melhor a patogênese da infertilidade em 
vacas leiteiras. Os objetivos deste estudo foram determinar: (1) os níveis de IGF1 e 
ácidos biliares totais no plasma e no fluido folicular do folículo dominante de uma 
onda folicular sincronizada em vacas em lactação e novilhas nulíparas; (2) a 
abundância de RNA mensageiro (mRNA) de genes ligados ao IGF e outras proteínas 
que estão envolvidas no metabolismo de ácidos biliares, em células da granulosa do 
folículo dominante de uma onda folicular sincronizada, em vacas em lactação e 
novilhas nulíparas. Para este estudo foram utilizadas novilhas (n=10; 12,95 ± 0,99 
meses de idade) e vacas em lactação (n=12; 3-5 anos de idade; 44.69± 1.51 dias em 
lactação), de segunda ou terceira lactação e livres de doenças (ex. febre do leite, 
mastites, outras). Os animais foram sincronizados através de aspiração folicular de 
todos os folículos de diâmetro igual ou maiores que 5 mm. Após a aspiração folicular 
os animais foram tratados com PGF2α (2 ml, i.m. Lutalyse®) e um dispositivo 
intravaginal liberador de progesterona (CIDR®)  (Dia 0). No dia 6, o dispositivo foi 
removido e uma ultrasonografia foi realizada para mapear o tamanho de todos os 
folículos maiores ou iguais do que 3 mm e mensurar o tamanho do folículo 
dominante. O fluido folicular do folículo dominante foi aspirado, e centrifugado para 
isolar as células da granulosa. Um estado de estresse metabólico foi mais evidente em 
vacas em lactação em comparação com novilhas, devido a menor concentração de 
glicose e maior  Beta-hidroxibutirato. Foi observado uma menor concentração do 
IGF-1 no plasma e no fluido folicular do folículo dominante, e uma menor  expressão 
do PAPPA do inglês (Pregnancy-associated plasma protein A) nas células da 
granulosa de vacas em lactação quando comparado com novilhas. Este estudo 
também constatou um aumento dos níveis de ácidos biliares totais no fluido folicular 
do folículo dominante em vacas em lactação em comparação com novilhas. Em 
conclusão, a sinalização de IGF foi reduzida no microambiente folicular do folículo 
dominante em vacas em lactação, relacionada a menores concentrações de IGF e 
reduzida expressão de PAPPA nas células da granulosa. Este estudo também 
demonstra, pela primeira vez, que os ácidos biliares estão presentes no fluido folicular 
dos bovinos e estão em níveis aumentados em folículos dominantes de vacas em 
lactação. 
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