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RESUMO 

 
De Paula, B. M. F. Padrões de metilação e expressão do gene Pomc na prole de ratas 
submetidas às dietas deficiente e suplementada com ácido fólico. 2016. 72 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto. 

 

A epigenética é uma subárea da Genética, na qual são estudados mecanismos que são 

essenciais para o adequado desenvolvimento dos mamíferos, sendo que, alterações neste 

estágio podem levar a vários distúrbios metabólicos, como a obesidade. Atualmente a 

obesidade é um grave problema de saúde pública mundial, tem origem multifatorial 

envolvendo tanto fatores ambientais quanto genéticos. Existem alguns genes que estão 

envolvidos com a obesidade, como por exemplo, o gene da pró-opiomelanocortina (POMC). 

O objetivo do presente projeto de pesquisa é investigar os padrões de expressão e metilação 

do gene Pomc na prole de ratas submetidas às dietas deficiente e suplementada com ácido 

fólico. Os animais utilizados foram ratos Wistar. O estudo envolveu filhotes (n=24) machos e 

fêmeas que foram desmamados com a mesma dieta de suas respectivas mães, sendo três 

grupos de tratamento, o grupo controle (2,0 mg de ácido fólico/kg de ração), o grupo 

deficiente (0,5 mg de ácido fólico/kg de ração) e o grupo suplementado (8 mg de ácido 

fólico/kg de ração). Foram coletadas amostras do núcleo arqueado do hipotálamo, a partir das 

quais foram extraídos DNA, RNA e proteínas utilizando kits comerciais seguindo o protocolo 

do fabricante. Com o DNA foi realizada a análise do padrão de metilação. O mRNA foi 

utilizado para a análise da expressão gênica, por PCR em tempo real, pelo sistema TaqMan® 

(Life Technologies™). O estudo de proteômica foi realizado por Western blotting. De modo 

geral, observou-se que o peso corpóreo dos filhotes machos não apresentou diferença 

estatística entre os grupos. O consumo de ração do grupo deficiente em ácido fólico foi 

estatisticamente (p = 0,03) maior do que o grupo controle. Em relação aos filhotes fêmeas 

observou-se que o peso corpóreo do grupo suplementado foi estatisticamente (p = 0,01) maior 

do que o grupo controle, e referente ao consumo de ração, não houve diferença estatística 

significativa entre os grupos de tratamento. As análises de peso cerebral, expressão gênica, 

metilação e expressão proteica de Pomc não apresentaram diferenças estatísticas significativas 

entre os grupos de tratamento de ambos os sexos. Conclui-se que a intervenção com dietas 

com diferentes concentrações de ácido fólico não ocasionou alterações significativas na prole, 

em relação ao estudo de proteômica e aos padrões de metilação e expressão do gene Pomc. 

Quanto ao peso corpóreo e consumo de ração dos animais mostrou-se que a suplementação 
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com ácido fólico durante a gestação e no pós desmame foi capaz de alterar estes dois 

parâmetros, com resposta divergente entre os machos e fêmeas na prole adulta.  

Palavras-chave: Ácido Fólico. Proopiomelanocortina. Metilação. Epigenética. 
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ABSTRACT 

De Paula, B. M. F. Methylation and expression patterns of the Pomc gene in the offspring 

of rats subjected to deficient and supplemented with folic acid diets. 2016. 72 f. 

Dissertation (Master Degree), Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 

Brazil, Ribeirão Preto. 

Epigenetic mechanisms are essential for proper development in mammals, and that changes at 

this stage may lead to various metabolic disorders such as obesity. Currently obesity is a 

serious problem of public health worldwide, has a multifactorial origin involving both 

environmental and genetic factors. There are some genes that are involved with obesity, such 

as the proopiomelanocortin gene (POMC). The aim of this research project is to investigate 

the expression and methylation patterns of the Pomc gene in the offspring of rats subjected to 

deficient and supplemented diets with folic acid. Animals used were Wistar rats. The study 

involved males and females pups (n = 24) that were weaned at the same diet their mothers, 

three treatment groups, control group (2,0 mg/kg of folic acid), deficient group (0,5 mg/kg of 

folic acid) and the supplemented group (8,0 mg/kg of folic acid). The arcuate nucleus of the 

hypothalamus tissue were collected, from which was extracted DNA, RNA and proteins using 

commercially available kits following the manufacturer's protocol. The DNA methylation 

pattern analysis was performed. The mRNA was used for the analysis of gene expression by 

real time PCR, the TaqMan (Life Technologies ™) system. The proteomic study was carried 

out by Western blotting. In general, we found that the body weight of the male offspring 

showed no statistical difference between the groups. The feed intake of folic acid deficient 

group was statistically (p = 0.03) higher than the control group. In relation to female offspring 

was observed that the body weight of the supplemented group was statistically (p = 0.01) 

higher than the control group, and related to feed intake, there was no statistically significant 

difference between the treatment groups. The analysis of brain weight, gene expression, 

methylation and protein expression of Pomc no significant statistical differences among 

treatment groups of both sexes. Concluded that the intervention diets with different folic acid 

concentrations did not cause significant changes in the offspring compared to the study of 

proteomics and methylation and expression patterns of the Pomc gene. As for the body weight 

and feed consumption of animals it showed that supplementation with folic acid during 

pregnancy and post weaning was able to alter these two parameters with differing response 

between males and females in the adult offspring. 

Keywords: Folic Acid. Proopiomelanocortin. Methylation. Epigenetic.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 EPIGENÉTICA 

A palavra epigenética traz consigo distintas definições no campo da pesquisa, todavia, 

a definição mais clara e empregada é “o estudo dos fenômenos e mecanismos que está 

limitado ao cromossomo, que causa mudanças hereditárias para expressão gênica que não são 

dependentes de alterações na sequência de DNA” (DEANS; MAGGERT, 2015). 

As influências ambientais sobre a epigenética, provavelmente, são mais importantes 

durante o período pré-natal e início do desenvolvimento pós-natal, quando os mecanismos 

epigenéticos sofrem estabelecimento e maturação. O acúmulo de erros na manutenção da 

informação epigenética contribuirá para a variação interindividual conforme a idade 

(WATERLAND; MICHELS, 2007; ERIKSSON, 2016). 

Vários estudos mostram que existem fortes evidências de que os fatores ambientais, 

como alimentação, atividade física, estresse, exposição ao álcool e tabaco durante a gestação 

podem ocasionar grandes impactos na saúde dos seus descendentes, por meio de alterações 

nos mecanismos epigenéticos, como metilação de DNA e modificação de histonas, levando ao 

quadro de inúmeras doenças, como cardiopatias, alergias, doenças neurodegenerativas e 

alguns tipos de câncer (ALEGRIA-TORRES et al., 2011). 

Sendo assim, a nutrição materna, durante a concepção, tem grande relevância para o 

adequado desenvolvimento do feto e refletirá em sua saúde a longo prazo, visto que é neste 

período que o desenvolvimento e função da placenta estão fortemente ligados e dependentes 

da alimentação da mãe (KING, 2016). 

Além da nutrição materna ser extremamente importante para prole, atualmente, alguns 

estudos tem mostrado que a nutrição paterna também apresenta sua contribuição significativa, 

influenciando na saúde e na doença dos filhos (STUPPIA et al., 2015).  

A nutriepigenômica (interação do nutriente com o DNA) com o adequado manejo 

nutricional, por meio da alimentação saudável, equilibrada e personalizada, é um dos fatores 

que pode evitar o surgimento de determinadas doenças e complicações decorrentes, provendo 

desta forma a saúde (REMELY et al., 2015). 

A epigenética engloba três mecanismos distintos: metilação do DNA, modificação de 

histonas e a ação de microRNAs (miRNA), que atuam na regulação da expressão gênica, 

como mostrado na figura 1. Estes mecanismos são essenciais para o desenvolvimento de 

mamíferos e tem um papel de grande relevância na programação fetal, uma vez que 

modificações em quaisquer estágios do desenvolvimento podem levar ao surgimento de 



17 
 

inúmeras patologias (BERNAL; JIRTLE, 2010). Entre estas patologias estão a obesidade, 

doenças cardiovasculares, diabetes e síndrome metabólica (SMITH; RYCKMAN, 2015). 

 

Figura 1 – Regulação epigenética 

 

Fonte: modificada de Desai; Jellyman e Ross (2015). 

Há três mecanismos distintos na regulação epigenética: 1) Metilação do DNA: 

grupos metil se ligam nas ilhas CpG e regulam a atividade do gene. A metilação 

torna o DNA inacessível e assim suprime a expressão gênica; 2) Modificação de 

histonas: metilação (Me) ou acetilação (Ac) de histonas determina a atividade do 

DNA envolvido em torno da histona; e 3) microRNA: moléculas de RNA não 

codificante que afeta o silenciamento do RNA e a regulação pós-transcricional da 

expressão gênica. 

 

Metilação do DNA 

A metilação do DNA é um mecanismo epigenético de regulação da expressão gênica 

que ocorre em dinucleotídeos CpG (pares de Citosina-fosfato-Guanina), esta modificação 

covalente contribui para a regulação transcricional e estrutura da cromatina interferindo com a 

afinidade de proteínas sensíveis à metilação que se ligam ao DNA e, desse modo, 

desempenham importante papel, além da expressão gênica tecido-específica, no imprinting 

genômico e inativação do cromossomo X (MESSERSCHMID; KNOWLES; SOLTER, 2014). 

Além da metilação do DNA, mecanismos epigenéticos incluem modificações na estrutura das 

histonas, como acetilação e desacetilação, que participam do empacotamento e regulam a 

conformação espacial da cromatina e, consequentemente, controlam o acesso de fatores de 
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transcrição ao DNA (JAENISCH; BIRD, 2003). 

Nas fases embrionárias iniciais, os padrões de metilação são apagados e, então, 

reestabelecidos de maneira linhagem-específica (DESHMUKH et al., 2011). O processo de 

diferenciação celular envolve o estabelecimento de marcas epigenéticas tecido-específicas que 

são necessárias para a manutenção de padrões apropriados de expressão gênica por vários 

ciclos de replicação do DNA durante o desenvolvimento embrionário e, em muitos tecidos, 

por toda a vida. Vale ressaltar que após o seu estabelecimento, padrões tecido-específicos de 

metilação do DNA, geralmente, são mantidos com alta fidelidade (BHUTANI et. al., 2011). 

Durante a metilação de dinucleotídeos CpG, a enzima DNA metiltransferase (DNMT) 

converte S-adenosilmetionina (SAM) em S-adenosilhomocisteína (SAH). É importante 

considerar que os mecanismos fundamentais pelos quais fatores nutricionais afetam o 

suprimento de SAM e/ou a remoção de SAH poderiam afetar a metilação do DNA (SU et al., 

2016). Durante o desenvolvimento pré-natal e no início do desenvolvimento pós-natal, 

quando os padrões de metilação tecido-específicos estão sendo estabelecidos, qualquer fator 

que iniba a eficiência de DNMT pode resultar em deficiência permanente de metilação dos 

dinucleotídeos CpG. Até mesmo durante a fase adulta, padrões estabelecidos de metilação do 

DNA devem ser mantidos nos tecidos em proliferação e, portanto, deficiências nutricionais 

afetando o metabolismo do carbono-1 poderiam induzir hipometilação do DNA. A 

suplementação nutricional durante o início do desenvolvimento pode aumentar a metilação de 

genes específicos e causar mudanças permanentes na expressão gênica (WATERLAND; 

JIRTLE, 2003; XU; SINCLAIR, 2015;). Isto é possível porque em certos loci, o 

estabelecimento do epigenótipo exibe uma dinâmica estocástica que pode ser influenciada 

pela dieta (INGROSSO et al., 2003). 

Perturbações no metabolismo do carbono-1 podem afetar diretamente a integridade do 

genoma pela produção de inserções inadequadas de uracila ao DNA e alterar seus padrões de 

metilação (CHOI et al., 2004). Nutrientes como o ácido fólico, vitaminas B12, B6, 

riboflavina, colina, betaína e metionina desempenham importantes papéis nesta via 

bioquímica (MILLIAN; GARROW, 1998; ZEISEL et al., 2003; JI et al., 2016). O 

metabolismo do carbono-1 é uma rede de reações bioquímicas inter-relacionadas em que o 

carbono-1 de um doador é transferido para o tetrahidrofolato, para subsequente redução ou 

oxidação e/ou transferência do carbono para as vias bioquímicas essenciais para a síntese e 

reparo do DNA ou metilação. No metabolismo do carbono-1 a reação da metionina sintetase 

exerce um papel central porque ela fornece meios para que a homocisteína possa ser 

remetilada e, desse modo, haja a síntese de metionina. A metionina é, então, adenilada para 
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formar SAM, que por sua vez doa seu grupo metil para aproximadamente 80 reações de 

metilação, incluindo a metilação do DNA, RNA e de proteínas (Figura 2) (CHOI et al., 2004; 

VENÂNCIO; BURINI; YOSHIDA, 2010). 

 

Figura 2 – Representação esquemática das vias de metabolização da homocisteína 

 
Fonte: Venâncio; Burini e Yoshida (2010). 

BHMT =betaína-homocisteína metiltransferase; MTHF = metilenotetrahidrofolato; MTHFR = 

metilenotetrahidrofolato redutase; NADPH = nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato na forma 

reduzida; NADP+ = nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato.  

 

O ciclo da metionina, como mostrado anteriormente, envolve vários mecanismos que 

também influencia na epigenética. Muitas pesquisas realizadas recentemente mostraram que a 

restrição de metionina pode influenciar beneficamente vários aspectos da saúde de roedores 

como, resistência contra adiposidade, melhora no metabolismo lipídico e de glicose hepática, 

preservação da função cardíaca, diminuição do estresse oxidativo, além de reduzir o peso 

corpóreo. A restrição dietética de metionina ocasiona alterações na metilação do DNA e nos 

miRNAs (ABLES; HENS; NICHENAMETLA, 2016). 

Em mamíferos, após a fertilização, os padrões de metilação dos gametas dos pais são 

apagados por demetilação do genoma e durante o período de implantação embrionário, esses 

padrões são reestabelecidos através de metilação de novo. Estas marcas são importantes para 
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o início do desenvolvimento embrionário e estabelecimento da toti ou pluripotência celular 

(ARAND et al., 2015). Curiosamente, a exposição embrionária e fetal a nutrientes que são 

principalmente oriundos da dieta materna, pode influenciar este mecanismo epigenético 

afetando o desenvolvimento do organismo e podendo trazer consequências tardias sobre o 

estado de saúde do descendente (TANG; HO, 2007; JIAO et al., 2016). 

Waterland e Michels (2007) propuseram dois mecanismos possíveis para explicar o 

efeito epigenético de nutrientes maternos sobre os fenótipos de sua prole: a) redução da 

disponibilidade de grupos metil pode alterar o estabelecimento de metilação do DNA afetando 

tanto o metabolismo do carbono-1 ou a atividade da enzima DNA metiltransferase 1 

(DNMT1) e b) a repressão de genes críticos podem ocorrer durante a metilação de novo do 

DNA no início do desenvolvimento fetal. Além disso, este efeito nutricional pode resultar em 

defeito permanente da regulação da metilação do DNA sugerindo um possível mecanismo 

para o desenvolvimento de doenças futuras durante a vida do organismo (STEEGERS-

THEUNISSEN et al., 2013). 

Entre muitos fatores que influenciam a saúde do organismo no ambiente intrauterino e 

no início da vida adulta estão os eventos epigenéticos. Uma adequada metilação do DNA é 

essencial para a embriogênese e início do desenvolvimento fetal, uma vez que o 

estabelecimento inadequado dos padrões de metilação do DNA influenciados pela dieta 

materna insuficiente, como por exemplo, uma dieta pobre em ácido fólico pode induzir 

doenças pediátricas e até mesmo levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, visto que, 

estudos epidemiológicos indicam que interferências no crescimento e desenvolvimento 

intrauterinos estão associados a um maior risco de obesidade, doença cardiovascular, diabetes 

mellitus tipo 2 e osteoporose na vida adulta dos filhos. (WATERLAND; JIRTLE, 2004; 

GLUCKMAN et al., 2008; ROCHTUS et al., 2015). 

 

1.2 ÁCIDO FÓLICO 

Uma das vitaminas mais utilizadas por mulheres durante o período gestacional é o 

ácido fólico (também conhecida como vitamina B9). Esta vitamina é consumida, 

primeiramente, para evitar os defeitos no tubo neural na prole. Todavia, esta suplementação 

também está envolvida com outros mecanismos, que podem trazer efeitos benéficos ou 

maléficos para os seus descendentes (BARUA; KUIZON; JUNAID, 2014). 

O ácido fólico está envolvido na via metabólica do carbono-1, o qual desempenha um 

importante papel no desenvolvimento e programação fetais. Esta via controla a síntese e 
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degradação de homocisteína e fornece grupos metil para as reações de metilação associadas 

com o controle da integridade e da regulação epigenética do genoma (ZEISEL, 2009). 

Estudos com animais demonstraram que a deficiência ou a suplementação no período 

periconcepcional da dieta materna com ácido fólico e vitamina B12 pode afetar o 

estabelecimento dos padrões de metilação do DNA, alterando a expressão de genes e do 

fenótipo da prole (WATERLAND; JIRTLE, 2003; SINCLAIR et al., 2007). 

Kim et al. (2009) observaram que houve uma hipermetilação do DNA da placenta 

quando ratas recebiam uma dieta suplementada com ácido fólico e uma hipometilação quando 

a dieta era deficiente. Houve também uma correlação positiva entre a metilação do DNA 

dessas placentas com o folato hepático e a SAM. 

Além disso, perturbações no metabolismo de folato, como mutação da enzima 

metionina sintetase redutase, apresentam herança epigenética trangeracional que são 

responsáveis pelo processo de desenvolvimento específico na prole (PADMANABHAN et 

al., 2013). 

Um estudo mostrou que a suplementação com ácido fólico durante a gestação de ratas 

ocasionou o fenótipo obesogênico na prole, contudo, este episódio foi corrigido quando a 

prole consumiu dieta suplementada com ácido fólico no pós-desmame. Desta forma, sugere-se 

que há efeito epigenético com a ingestão de folato não somente no útero, mas também após o 

nascimento (CHO et al., 2013). 

Isto posto, é de grande relevância o estudo sobre a ingestão de ácido fólico para 

modular os padrões adequados de metilação do DNA, visto que esta vitamina está envolvida  

com mecanismos que tem potencial impacto no desenvolvimento de doenças crônicas, 

portanto, seu consumo adequado acarreta  no desenvolvimento e manutenção da saúde 

(CRIDER et al., 2012; CASAS-AGUSTENCH; IGLESIAS-GUTIERREZ; DAVALOS, 

2015). 
     
1.3 OBESIDADE 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2016), o sobrepeso e a obesidade 

são definidos como acúmulo de gordura anormal e excessivo, podendo ser aferida pelo índice 

de massa corporal (IMC), sendo o peso de um indivíduo (em kg) dividido pelo quadrado de 

sua altura (em metros). Se a pessoa apresentar IMC igual ou superior a 25 kg/m² é 

considerado excesso de peso, e se for igual ou acima de 30 kg/m² é classificado obeso. 

A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial que envolve fatores 
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genéticos e determinantes ambientais, sendo caracterizada por alterações na composição 

corporal com um aumento do tecido adiposo e do risco de co-morbidades que afetam a 

qualidade e a expectativa de vida (SERRA-MAJEM; BAUTISTA-CASTAÑO, 2013). 

A obesidade em ratos e em seres humanos está associada com a infiltração de 

macrófagos no tecido adiposo (ESSANDOH et al., 2016). Assim, este excesso de gordura é 

caracterizado por uma inflamação crônica de baixo grau, que predispõe à resistência a 

insulina, levando ao quadro de diabetes mellitus tipo 2, complicações cardiovascular, entre 

outras. (ESSER et al., 2014). 

O comitê da sociedade do Japão para estudos da obesidade definiu-a como uma 

doença clínica causada por si só devido ao sedentarismo e aumento do consumo energético 

ou, ainda, associada a outras doenças que podem induzi-la. Por uma questão de saúde, a 

pessoa com excesso de peso deve perdê-lo, ficando dentro dos valores do IMC adequado 

(TAKAHASHI; MORI, 2013). Quando o IMC não se encontra dentro da faixa de 

normalidade (entre o ≥ percentil 3 e ≤ ao percentil 85), mas em parâmetros acima desta, que 

representa sobrepeso e obesidade, há riscos significativos para desenvolver doenças 

cardiovasculares em crianças e adolescentes (FRIEDEMANN et al., 2012). 

Must et al. (2012) mostraram que homens e mulheres que apresentaram excesso de 

peso antes da puberdade o risco de morte por doença isquêmica do coração foi de 1,4 e 2 

vezes, respectivamente, maior que aqueles que não tiveram sobrepeso na infância. 

A prevalência da obesidade em crianças e adolescentes tem aumentado na maior parte 

dos países e tem-se traduzido em um dos mais significativos problemas nutricionais da 

atualidade (HONORATO, 2010). 

Caso a obesidade permaneça em continuum as doenças cardiovasculares vão aumentar 

em mais de 30% nos próximos 15 anos, resultando em significativa morbidade e mortalidade 

nos futuros adultos (BIBBINS-DOMINGO et al., 2007). 

Além das características clínicas a obesidade também traz prejuízo no aspecto 

financeiro. Atualmente, no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) gasta R$ 488 milhões por 

ano com o tratamento da obesidade e suas doenças relacionadas como hipertensão, diabetes, 

cardiopatias e alguns tipos de câncer (UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 2013). 

Para combater esta patologia várias pesquisas têm sido realizadas. Estudos 

identificaram alguns genes envolvidos com a obesidade como, por exemplo, o gene da pró-

opiomelanocortina (POMC) (MARTINEZ et al., 2008). 
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1.4 GENE POMC 

O gene POMC encontra-se expresso nos lobos anterior e intermediário da hipófise e 

também em vários outros tecidos, como cérebro, placenta, trato gastrintestinal, aparelho 

reprodutor, pulmões e linfócitos (LEVITOV; DALLAS; SLONIM, 2013), e mapeado no 

cromossomo 2p23.3 em humanos e em ratos no cromossomo 6q14 (COMUZZIE et al., 1997; 

MARQUES-LOPES et al., 2004; KOHL, 2010). 

A poliproteína codificada pelo gene POMC dá origem às melanocortinas, que são 

neuropeptídeos encontrados no núcleo arqueado do hipotálamo, núcleo do trato solitário, 

hipófise e outros tecidos periféricos. Após clivagem proteolítica da POMC formam-se as 

várias melanocortinas: o hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e os hormônios alfa, beta e 

gama estimuladores de melanócitos (MSH). O sistema das melanocortinas engloba ainda dois 

antagonistas endogenamente expressos, o Agouti e a Proteína Relacionada ao Agouti (AgRP). 

Estes neuropeptídeos são reconhecidos por cinco receptores das melanocortinas (MCRs), 

classificados de 1 a 5 (MC1R-MC5R) (JACOBOWITZ; O’DONOHUE, 1978; GEE et al., 

1983; LU et al., 1994; OLLMAN et al.,1997; TAN et al., 2004). 

Em neurônios hipotalâmicos, a expressão de POMC é regulada por diversos 

hormônios, nutrientes e citocinas. Um dos mecanismos melhor estudados compreende a 

regulação mediada pela leptina, secretada pelos adipócitos (CHEUNG; CLIFTON; 

STEINER, 1997; MOUNTJOY, 2010). 

De uma forma sucinta, a leptina liberada pelos adipócitos inibe a expressão de AgRP e 

estimula a síntese de POMC e, consequentemente, promove a liberação de alfa-MSH pelos 

neurônios melanocortinérgicos no hipotálamo. O alfa-MSH atua sobre o MC3R e MC4R 

expressos nestes neurônios inibindo a ingestão alimentar e aumentando o dispêndio 

energético (MIZUNO; MOBBS, 1999; COWLEY et al., 2001; STEVENS et al., 2011). Como 

ilustrado a seguir na figura 3. 
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Figura 3 – Controle do balanço energético hipotalâmico 

 

Fonte: Stevens et al. (2011). 

ARC = núcleo arqueado; PVN = núcleo paraventricular; AGRP = peptídeo 

relacionado a Agouti; POMC = pro-opiomelanocortina; CART = transcrito regulado 

pela cocaína e anfetamina. NPY = neuropeptídeo Y; MC4-R = receptor-4 de 

melanocortina; MC3-R = receptor-3 de melanocortina. 

 

Em humanos, a primeira evidência do envolvimento das melanocortinas no controle 

da ingestão alimentar surgiu da descrição de dois pacientes que desenvolveram uma 

obesidade muito precoce e que possuíam mutações no gene POMC. Igualmente, murinos 

knockout para o gene Pomc também são obesos, hiperfágicos e apresentam, ainda, 

deficiências na pigmentação e função da glândula supra-renal (KRUDE et al., 1998; 

CHALLIS et al., 2002; COLL; LORAINE TUNG, 2009). 

No núcleo arqueado do hipotálamo, a deficiência de POMC é capaz de aumentar a 

ingestão alimentar e reduzir o gasto energético, resultando em obesidade, desordens 

metabólicas e endócrinas. Em um estudo realizado por Zhan et al. (2013), observou-se 

diferentes funções comportamentais dos neurônios POMC no núcleo arqueado do hipotálamo 

e no núcleo do trato solitário, sugerindo que os neurônios POMC regulam a alimentação e a 

homeostase energética, integrando sinais de adiposidade a longo prazo, a partir do 

hipotálamo, e sinais de saciedade, a curto prazo, a partir do tronco cerebral. 

Durante o envelhecimento ocorre a perda seletiva de autofagia em neurônios 

hipotalâmicos, como POMC, fazendo com que diminuam os níveis de alfa-MSH, 
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promovendo então, adiposidade, prejudicando a lipólise e alterando a homeostase da glicose. 

Assim sendo, a modulação da autofagia hipotalâmica (processo que regula a homeostase 

celular), pode ter implicações na prevenção da obesidade e síndrome metabólica, durante esta 

fase da vida (KAUSHIK et al., 2012). 

Leptina e insulina são dois hormônios anorexígenos que têm papel-chave na regulação 

do peso corporal e homeostase energética, uma vez que vários pacientes obesos desenvolvem 

resistência a esses hormônios. No cérebro, os neurônios POMC e AgRP do núcleo arqueado 

do hipotálamo foram identificados como os principais alvos da leptina e ação da insulina. A 

via de ambos os hormônios no núcleo arqueado, ocorre da seguinte maneira: o transdutor de 

sinal e ativador de transcrição 3 (STAT3) é ativado e fosforilado quando a leptina se liga ao 

receptor b de leptina (LEPR-b). No núcleo, o STAT3 fosforilado liga-se aos promotores 

POMC e AgRP, estimulando a expressão de POMC e inibindo AgRP. A via de sinalização da 

insulina e leptina convergem para o transdutor de sinal e ativador da transcrição PI3K 

(fosfatidilinositol 3-quinase). A ativação de PI3K leva a fosforilação e inativação do fator 

FoxO1 (Forkhead Box O1), um repressor da expressão de POMC. A fosforilação de FoxO1 

provoca sua exportação nuclear e permite que STAT3 se ligue aos promotores POMC e AgRP 

(Figura 4) (VARELA; HORVATH, 2012). 
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Figura 4 – Via de sinalização da leptina e da insulina no núcleo arqueado do 

hipotálamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Varela e Horvath (2012). 
AgRP, proteína relacionada a Agouti; AKT, proteína quinase B; AMPK, AMP-quinase 
dependente; FoxO1, Forkhead box protein O1; HIF, fator de hipóxia induzida; InsR, 
receptor de insulina; IRS, receptor de substrato de insulina; JAK, Janus quinase; LepR-b, 
receptor b de leptina; mTOR, alvo de rapamicina em mamíferos; PDK1, 3-
phosphoinositide-dependent protein kinase 1; PI3K, phosphatidylinositol-3-kinase; POMC, 
proopiomelanocortina; S6K,; STAT3, transdutor de sinal e ativador de transcrição 3.  

 

POMC e AgRP também são reguladas por nutrientes, como glicose, aminoácidos e 

ácidos graxos. A glicose, por exemplo, é transportada ativamente, através da barreira 

hematoencefálica e, dependendo da área do cérebro, pode aumentar ou diminuir a capacidade 

dos neurônios para detectar alterações na glicemia. Os neurônios do núcleo arqueado, como 

POMC e AgRP, devido às suas localizações são capazes de responder a alterações nas 

concentrações de glicose no ambiente, sendo glicose ativada (aumento da glicose leva a um 

aumento da queima) ou glicose inibida (aumento da glicose leva uma diminuição da queima). 

Além disso, o canal de potássio dependente de ATP (KATP) é um importante mecanismo 

para o funcionamento normal do neurônio POMC, a inibição da sensibilidade de KATP pode 

prejudicar POMC na detecção de glicose. Então, desta maneira, a regulação do canal de 

KATP pode ser um mecanismo de controle relevante na homeostase da glicose que é alterado 

no desenvolvimento da obesidade (BELGARDT; OKAMURA; BRÜNING, 2009). 

Em um estudo, mostrou-se que o tratamento com leptina durante a lactação promove 

modificação epigenética no promotor Pomc com efeitos duradouros sobre a ingestão 

alimentar e protetor no ganho peso corpóreo na fase adulta, particularmente, quando estes 

animais são expostos a uma dieta com alto teor de gordura. Estes dados fornecem dicas sobre 

os possíveis mecanismos que afetam a expressão do gene no sistema nervoso central em 
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animais que foram submetidos a tratamento com leptina por via oral durante o período de 

aleitamento (PALOU et al., 2011). 

Heuvel et al. (2014) estudaram ratos tratados com leptina (intracerebral ventricular) e 

observaram que esta diminuiu a ingestão calórica, tanto em ratos que receberam a dieta com 

alto teor de gordura e açúcar, como naqueles que se alimentaram da dieta controle. Este 

hormônio também foi capaz de causar aumento de Pomc e diminuição de NPY (neuropeptídio 

Y) em animais que receberam dieta controle. 

Outro estudo observou que as proles de mães obesas ganharam mais peso do que as 

magras, independente da dieta (normal ou com alto teor de gordura) pós desmame. A prole de 

ratas que foram expostas à dieta com alto teor de gordura apresentaram maiores níveis de 

hiperfagia, adiposidade, hiperlipidemia, e intolerância à glicose, consequentemente, houve um 

aumento hipotalâmico da sinalização de NPY e resistência à leptina nessa prole quando 

adultos (CHEN; SIMAR; MORRIS, 2009). 

A hipermetilação na região promotora do gene Pomc pode surgir em períodos pós-

lactação e interferir com a ligação do fator de transcrição, bloqueando os efeitos de níveis 

elevados de leptina, levando à obesidade (MARCO et al., 2013). O gene MECP2 (Methyl 

CpG Binding Protein 2), codifica a proteína MECP2, que é essencial para a função neural e 

também é capaz de desligar e ativar outros genes. Como exemplo, a mesma regula 

positivamente a expressão do gene Pomc no hipotálamo. A ausência de MECP2 em neurônios 

Pomc leva ao aumento da metilação do DNA deste promotor, que por sua vez, diminui a 

expressão de Pomc, levando ratos à obesidade com acentuado grau de resistência à leptina, 

incluindo aumento da ingestão alimentar, diminuição da queima de gordura e maior peso 

corpóreo (WANG et al., 2014).  

Durante a análise da metilação do DNA do gene POMC, através de amostra de sangue, 

em indivíduos que foram acompanhados do nascimento até os vinte anos de idade, observou-

se um aumento significativo na metilação em crianças obesas, em comparação com aquelas 

que apresentaram peso normal. Esta hipermetilação do DNA levou a modificação da 

expressão do gene POMC aumentando o risco individual em desenvolver a obesidade 

(KUEHNEN et al., 2012). 

Os mecanismos epigenéticos também são fatores de alta relevância para a 

programação do tecido adiposo durante o período perinatal. Em roedores, o desenvolvimento 

do tecido adiposo é particularmente ativo durante este período, especialmente no decorrer da 

última semana de gestação e durante a vida pós-natal precoce (LUKASZEWSKI et al., 2013) 

Plagemann et al. (2009) através de seus estudos propuseram um conceito geral de um 
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“círculo vicioso epigenético” da programação da obesidade durante os períodos críticos pré e 

pós-natais. Inicialmente, este conceito consiste em sobrepeso e obesidade materna, 

acompanhado de desnutrição hipercalórica e diabetes durante a gravidez, causado por 

superalimentação na fase pré e/ou pós-natal (período crítico do desenvolvimento do 

hipotálamo), o que levaria a hiperglicemia, hiperinsulinemia e hiperleptinemia, por 

conseguinte, vulnerabilidade de resíduos de CpG dentro de sítios de ligação do fator de 

transcrição dos respectivos promotores de genes hipotalâmicos. A hiper ou hipometilação 

resultaria em atividade permanentemente alterada de regiões promotoras do genes de neuro-

hormônios do hipotálamo e/ou seus receptores (como exemplo, POMC e MC4R). Esta má 

programação adquirida da regulação neuroendócrina da ingestão de alimentos, do 

metabolismo, do peso corporal, resulta em disposição permanente da obesidade. Este 

mecanismo pode contribuir substancialmente para a epidemia da obesidade e suas doenças 

correlacionadas, como doenças cardiovasculares e síndrome metabólica, porém, podem ser 

prevenidas por normalização da oferta de alimentos no início da vida. 

Um estudo mostrou-se que a restrição de crescimento fetal intra-uterino (RCIU) em 

ratos recém-nascidos ocasionou hiperfagia, redução da saciedade e adultos obesos. Isso 

ocorreu, pois, em resposta ao jejum, a atividade da AMPK aumenta a expressão de peptídeos 

orexígenos (NPY e AgRP) e diminui peptídeos anorexígenos (Pomc), contribuindo desta 

forma para o desenvolvimento de hiperfagia e obesidade (FUKAMI et al., 2012).  

Outros estudos, que corroboram com o de Fukami, et al. (2012), porém, estudando 

ovelhas e babuínos, apontaram que a desnutrição materna periconcepcional induz 

hipometilação nos genes Pomc e receptor de glicocorticóide (GR) no feto, levando à alteração 

da fisiologia das vias hipotalâmicas e, consequentemente, da regulação do balanço energético. 

Como consequência, estes animais apresentaram uma maior propensão para desenvolver 

obesidade e diabetes mellitus tipo 2 na fase adulta (BEGUM et al.,2012; LI et al., 2014). 
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2 JUSTIFICATIVA 

Na literatura há trabalhos que evidenciaram a influência da dieta materna no 

desenvolvimento da obesidade em sua prole na idade adulta. Os dados gerados pelo presente 

projeto poderão auxiliar a compreensão em nível molecular do desenvolvimento da 

obesidade, uma vez que na literatura há escassas informações acerca do efeito isolado da 

suplementação e deficiência do ácido fólico sobre a metilação e expressão do gene Pomc na 

prole de mães sujeitas a esses dois tipos de dieta. Os resultados obtidos pelo presente projeto 

abrirão caminho e darão suporte para futuras pesquisas na área da nutrigenômica, 

principalmente a respeito da influência do ácido fólico fornecido pela dieta materna sobre a 

metilação e expressão gênica que ocorrem durante o período de desenvolvimento embrionário 

e que podem trazer consequências tardias para o indivíduo na idade adulta. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Investigar os padrões de expressão e de metilação do gene Pomc na prole de ratas 

submetidas às dietas deficiente e suplementada com ácido fólico. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Investigar, por PCR em tempo real, o padrão de expressão do gene Pomc na prole de 

ratas submetidas às dietas deficiente e suplementada com ácido fólico. 

-Investigar, por PCR em tempo real, o padrão de metilação do gene Pomc na prole de 

ratas submetidas às dietas deficiente e suplementada com ácido fólico. 

-Identificar e quantificar a proteína Pomc na prole de ratas submetidas às dietas 

deficiente e suplementada com ácido fólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto de pesquisa de Mestrado intitulado “Padrões de metilação e expressão do 

gene Pomc na prole de ratas submetidas às dietas deficiente e suplementada com ácido fólico” 

está de acordo com os Princípios Éticos em Experimentação Animal adotado pelo Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foi aprovado em reunião no 

dia 30 de junho de 2014, com número de protocolo 005/2014-1 (ANEXO A). 

 

4.1 ANIMAIS DO ESTUDO 

Os animais foram obtidos do Biotério Central da Universidade de São Paulo/USP do 

campus de Ribeirão Preto.  

Estes animais eram ratos Wistar e de início foram solicitados 9 ratos, 6 fêmeas e 3 

machos. Quando chegaram ao Biotério da Clínica Médica da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/FMRP, os animais permaneceram em caixas plásticas (44cm de largura, 50cm 

de comprimento e 27cm de altura), sendo no máximo 3 animais por caixa e separados por 

sexo, o ambiente era climatizado (22°C) e ciclo de 12 horas escuro, 12 horas claro e recebiam 

a dieta e água ad libitum, além disso, o peso destes animais e o consumo das rações eram 

aferidos três vezes por semana durante todo o tratamento. 

A princípio, os animais foram submetidos ao consumo da ração comercial por 3 dias, 

para se ambientarem ao novo local. Posteriormente, foi iniciado o consumo das dietas 

modificadas e, desta forma, os animais foram divididos em três grupos distintos de 

tratamento, sendo grupo de dieta controle (fêmeas 1 e 2 e macho1), grupo de dieta deficiente 

em ácido fólico (fêmeas 3 e 4 e macho 2) e grupo de dieta suplementada com ácido fólico 

(fêmeas 5 e 6 e macho 3). Após uma semana, as fêmeas que estavam separadas foram 

colocadas nas caixas junto com os machos, sendo o protocolo de acasalamento duas fêmeas 

para um macho como supracitado. Estes animais permaneceram juntos por, aproximadamente, 

uma semana e depois de confirmada a prenhez das fêmeas, foram separados. 

Durante o período de gestação e lactação, que durou aproximadamente 42 dias (sendo 

21 dias cada), às mães foram mantidas as dietas modificadas. 

Após o desmame, os filhotes passaram a consumir as dietas modificadas, 

correspondentes ao seu grupo de tratamento, por 3 meses. 

No total, foram analisados 24 filhotes, sendo 4 machos e 4 fêmeas de cada grupo de 

estudo. Seguem os grupos de tratamento: 
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-Grupo dieta controle (n=8): animais que receberam dieta normal com 2,0 mg de ácido 

fólico/kg de ração. 

-Grupo dieta deficiente (n=8): animais que receberam dieta deficiente com 0,5 mg de ácido 

fólico/kg de ração. 

-Grupo dieta suplementada (n=8): animais que receberam dieta suplementada com 8 mg de 

ácido fólico/kg de ração. 

Na figura 5 está representado o protocolo de tratamento dos filhotes de ambos os sexos 

durante o estudo. 

 

Figura 5 – Protocolo de tratamento dos filhotes de ambos os sexos durante o estudo 

 Filhotes (machos e fêmeas) 

Período Gestação Lactação                Pós-desmame 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Dieta Controle (DC); Dieta Deficiente (DD); Dieta Suplementada (DS). 

 

4.2 PREPARO DA RAÇÃO 

A dieta oferecida para os animais foi baseada na AIN 93 – American Institute of 

Nutrition (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993) que fornece todos os macro e 

micronutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento normal. O único 

ingrediente da dieta que foi alterado no mix de vitaminas foi o ácido fólico, o qual se 

encontrava na dieta controle numa concentração de 2,0 mg/kg ração, a dieta deficiente 

0,5mg/kg ração e a dieta suplementada 8,0mg/kg ração. O quadro 1 abaixo mostra os 

ingredientes e suas quantidades utilizadas para o preparo de 5 kg da ração: 
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      Quadro 1 – Quantidade dos ingredientes para o preparo da ração 

Ingredientes Quantidade (g) 

L-Cistina 9 

Bitartarato de Colina 12,5 

Mix de vitaminas 50 

Mix de minerais 175 

Celulose microfina 250 

Sacarose 500 

Caseína 700 

Amido dextrinizado 775 

Amido de milho 2.328,5 

Ditert butil-hidroquinona 0,040 

Óleo de Soja 200 

Água 1.750 ml 

 

Todos os ingredientes eram pesados individualmente, misturados (sempre os volumes 

menores eram misturados primeiros e logo após os de volumes maiores eram acrescentados) e 

homogeneizados manualmente em uma bacia. Em seguida, essa massa foi peletizada em uma 

máquina. Posteriormente, essa ração foi levada para estufa para secagem à 45°C por 24 horas. 

Após a secagem, a ração foi colocada em sacos plásticos identificados e armazenada em 

freezer até o momento do consumo. 

Todos os passos supracitados estão ilustrados pelas figuras (6, 7, 8, 9 e 10), como 

segue: 

                                         Figura 6 – Homogeneização dos ingredientes 
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Figura 7 – Peletização da ração 

 
 

 

 

Figura 8 – Estufa de secagem                Figura 9 – Secagem da ração em estufa 
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Figura 10 – Ração colocada em saco plástico 

 
 

 

4.3 SACRÍFICIO DOS ANIMAIS 

Após o tratamento de todos os filhotes (n=24), os mesmos foram sacrificados por 

decapitação. Desta forma, o cérebro foi extraído manualmente. Primeiro, o pêlo da cabeça do 

animal foi retirado com uma tesoura e uma pinça dente de rato, logo após, com o alicate o 

crânio foi aberto, cuidadosamente, para não lesionar o tecido cerebral. Posteriormente, o 

cérebro foi embrulhado em papel alumínio autoclavado e imediatamente congelado em gelo 

seco e armazenado em freezer a -80°C. 

 

4.4 EXTRAÇÃO DO NÚCLEO ARQUEADO DO HIPOTÁLAMO 

A extração do núcleo arqueado (ARC) do hipotálamo foi realizada no Laboratório de 

Histologia do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

USP. 

Para realização desta etapa utilizou-se um criostato (Microm International/ HM 500 

OM), para que o tecido cerebral fosse manualmente fatiado em baixa temperatura (-18°C) e 

não houvesse degradação do mRNA da amostra do ARC. Para a correta localização do ARC, 

foram utilizados pontos de referência do Atlas Brain Maps, Structure of the Rat Brain 

(SWANSON, L. W., 1992).  

Inicialmente, o corte foi feito de maneira que as fatias tivessem uma espessura de 

90µm. Quando a comissura anterior de ambos os lados se uniu, a espessura da fatia diminuiu 

para 30µm e, cuidadosamente, o tecido foi cortado até se observar nitidamente o hipocampo, 

o trato óptico ficar menor e começar a lateralizar-se, deixando a parte inferior do cérebro 
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irregular. A partir de então, foi feito um corte de 1500 µm de espessura que continha o ARC. 

Em seguida, essa fatia foi transferida para uma lâmina de vidro estéril e previamente resfriada 

onde procedeu-se a retirada do ARC com uma agulha de punch de 1,5mm autoclavada. O 

ARC foi colocado em um microtubo de 1,5 ml estéril contendo RNAlater® Solution 

(Ambion®) e armazenado em freezer -80°C até o seu processamento. 

As figuras (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18) seguintes ilustram este procedimento: 

 

Figura 11 – Aparelho Criostato           Figura 12 – Parte interior do Criostato 

  
 

 

                                      Figura 13 – Manuseio do Criostato 
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Figura14 – União da comissura anterior     Figura 15 – Hipocampo e trato óptico 

   
 

                                         Figura 16 – Agulha de punch 

 
                                             

 

 

 Figura 17 – Fatia do cérebro em lâmina com 

o núcleo arqueado do hipotálamo extraído 
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Figura 18 – Núcleo arqueado do hipotálamo em microtubo com RNAlater 

após extraído 

 
 

 

4.5 EXTRAÇÃO DE RNA 

A extração do RNA a partir da amostra do núcleo arqueado do hipotálamo foi 

realizada utilizando TRIzol® Reagent (Life Technologies™), seguindo o protocolo do 

fabricante. 

 A eluição do RNA total foi feita em 20µl de água ultrapura livre de RNase. 

 

4.5.1 QUANTIFICAÇÃO DO RNA 

Para quantificar o RNA de cada amostra utilizou-se o aparelho Nanodrop 2000. 

 

4.5.2 TRATAMENTO DO RNA 

O RNA foi tratado com a enzima RQ1 RNase-Free DNase® (Promega™) para evitar 

qualquer tipo de contaminação com DNA genômico, seguindo o protocolo do fabricante. 

A quantidade de RNA tratado foi de 1.500 ng, a reação foi realizada em 

Termociclador Veriti® 96 well thermal cycler (Applied Biosystem™) seguindo a ciclagem: 

incubação à 37°C por 30 minutos. Para interromper a reação foi adicionado 1µ de RQ1 

DNase Stop Solution® e, em seguida incubação a 65°C por 10 minutos para inativação da 

DNase. 

 

4.5.3 SÍNTESE DE cDNA 

Para realização da síntese de cDNA seguiu-se o protocolo do fabricante SuperScript® 

VILO™ MasterMix (Life Technologies™). 
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A reação foi realizada em Termociclador Veriti® 96 well thermal cycler (Appied 

Biosystem™) seguindo a ciclagem: incubação à 25°C por 10 minutos, incubação à 42°C por 

60 minutos e a reação foi finalizada com 85°C por 5 minutos.  

 

4.5.4 EXPRESSÃO DO GENE Pomc 

Os estudos para quantificação relativa de expressão do gene Pomc (Pomc-

Rn00595020_m1) por PCR em tempo real foi realizado em aparelho Termociclador 7500 Fast 

(Appied Biosystem®) utilizando placas  TaqMan® Array Fast Plates (Life Technologies™), 

seguindo o protocolo do fabricante. As amostras foram analisadas em triplicata pelo método 

2
-Ct

 (Livak e Schmittgen, 2001) utilizando o Expression Suite Software v1.0.3. 

Os genes de referência utilizados foram beta actina (Actb-Rn00667869_m1), 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (Gapdh-Rn01775763_g) e hipoxantina 

fosforibosiltransferase-1 (Hprt1-Rn01527840_m1). Todavia, foram considerados para as 

análises de expressão os genes Actb e Hprt1, já que mantiveram-se constantes nas condições 

experimentais. 

A concentração de cDNA adequada foi a de 50 ng para 20 µl de volume final de 

reação. 

 

4.6 EXTRAÇÃO DE DNA 

A extração do DNA a partir da amostra do núcleo arqueado do hipotálamo foi 

realizada através de dois protocolos distintos, o do TRIzol® Reagent (Life Technologies™) e 

o do PureLink® Genomic DNA Mini Kit (Invitrogen™). Primeiramente, o protocolo do  

TRIzol® Reagent foi seguido para a precipitação do DNA que havia ficado na fase não 

aquosa quando o RNA total do ARC foi extraído para análise de expressão gênica. Para 

segunda parte da extração de DNA utilizou-se o passo de purificação do DNA do protocolo 

do PureLink® Genomic DNA Mini Kit.  

Ao final deste procedimento, o DNA foi eluído em 200 µl do tampão PureLink®  

Genomic Elution Buffer. 

 

4.6.1 QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

A quantificação do DNA de cada amostra foi feita no aparelho Qubit® 2.0 

Fluorometer (Invitrogen™) com o Qubit® dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit 

(Invitrogen™). 
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Devido ao tamanho da amostra de ARC ser pequeno, a quantidade de DNA foi baixa, 

e dessa forma optou-se por realizar o pool das amostras, para que fosse possível realizar a 

análise de metilação do DNA. O pool das amostras foi feito juntando-as por sexo e grupo de 

tratamento, como segue: 

- Fêmeas (n=4) do grupo controle. 

- Machos (n=4) do grupo controle. 

- Fêmeas (n=4) do grupo deficiente. 

- Machos (n=4) do grupo deficiente. 

- Fêmeas (n=4) do grupo suplementado. 

- Machos (n=4) do grupo suplementado.  

 

4.6.2 METILAÇÃO DO GENE Pomc 

Para análise de metilação do gene Pomc utilizaram-se as ferramentas de 

bioinformática para análise dos primers. Para verificar a homologia e alinhamento de 

sequências utilizaram-se os programas BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) e 

MultAlin (Multiple seuqence alignment by Florence Corpet). Para desenhar os primers 

utilizou-se o programa MethPrimer e para verificar sua viabilidade, o programa Gene Runner 

(Hastings software – v 6.0.24.). Assim, os primers utilizados para o gene Pomc foram: 

forward: 5’ -  GTTTTTGTTTAGTTTTGAGTGGA – 3’, e reverse: 5’ -  

ATCCCTATTCACTCTTCTCTCTT – 3’. 

Para a conversão do DNA para bissulfito, seguiu-se o protocolo Cells-to-CpG™ 

Bisulfite Conversion Kit (Applied Biosystems™). A eficiência da conversão foi realizada 

seguindo as recomendações do fabricante. Em seguida, realizou-se a PCR em tempo real de 

acordo com o protocolo MeltDoctor™ HRM Master Mix no equipamento Termociclador 

7500 Fast (Appied Biosystem®) seguindo a ciclagem:  holding: 95°C, 10 minutos; cycling 

(40 ciclos): 95°C, 15 segundos; 60°C 1 minutos; curva de melting: 95°C, 10 segundos; 60°C, 

1 minuto; 95°C, 15 segundos; 60°C, 15 segundos. Foi utilizado como controle o Premixed Rat 

Calibration Standard (EpigenDx), que contém 7 padrões de metilação (0%; 5%; 10%; 25%; 

50%; 75%; 100%). A análise dos resultados foi feita com o software HRM Software v3.0.1. 

 

4.7 EXTRAÇÃO DE PROTEÍNA 

A extração de proteína foi realizada através de modificações do protocolo TRIzol® 

Reagent (Life Technologies™), estas modificações encontram descritas no apêndice A. 
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A ressuspensão da proteína foi em 100 µl de SDS (dodecil sulfato de sódio) 1%. Em 

seguida, para completa solubilização das proteínas utilizou-se o sonicador Virtis Virsonic 100 

Ultrasonic Cell Disruptor (5 ciclos: 15 segundos sonicador/ 30 segundos incubação em gelo). 

Após essa etapa as amostras foram levadas ao banho-maria (ALB 800s; INBRAS™) à 100°C 

por 3 minutos, em seguida centrifugou-se a 8700 rpm por 10 minutos a 4°C. Posteriormente, o 

sobrenadante (contendo a proteína) foi retirado e colocado em um novo microtubo limpo. 

 

4.7.1 QUANTIFICAÇÃO DE PROTÉINA  

 

Para quantificação da proteína de cada amostra seguiu-se o protocolo do Pierce™ 

BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific™). Utilizou-se o espectrofotômetro SpectraMax® 

M3 (Molecular Devices), onde as amostras foram incubadas a 37°C por 30 minutos e 

realizadas as leituras com comprimento de onda de 562nm. 

 

4.7.2 EXPRESSÃO DE PROTEÍNA POR WESTERN BLOTTING 

Para realizar a eletroforese utilizou-se o gel 4-15% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast 

Protein Gels (Bio-Rad) e o tampão de corrida Tris-Glicina-SDS (10X) para separação da 

proteína. No primeiro poço do gel acrescentou 5µl do marcador do peso molecular 

PageRuler™ Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific™) e nos demais poços 20µl de 

amostra, contendo o extrato de proteína (3µg de proteína por poço). A corrida iniciou com 

80V (volts) por 10 minutos e em seguida passou para 100V por 1 hora e 20 minutos. 

Posteriormente, o gel foi transferido para uma membrana de nitrocelulose TransBlot® 

Turbo™ Mini Nitrocellulose Transfer Packs (Bio-Rad) através do aparelho Trans-Blot® 

Turbo™ (Bio-Rad). 

Após o bloqueio com 5ml de BSA (Bovine Serum Albumin-Sigma) 5% em TBS por 1 

hora, a membrana foi incubada overnight (16 horas) a 4°C com os anticorpos primários: 1µl 

de anti-β-actina (Mouse, monoclonal, 1:10.000, Sigma 5441); para o gene de referência 

utilizou 6,25 µl de anti-Pomc (Rabbit, polyclonal, 1:800, ab94446). Em seguida lavou-se a 

membrana com TBS-T e colocou 5 ml de BSA 5% e 1µl do anticorpo secundário conjugado 

com HRP anti-mouse IgG (Goat, 1: 5.000, sc2302) para o anticorpo endógeno (anti-β-actina) 

e incubou por 1 hora. Para o anticorpo de referência (anti-Pomc) utilizou-se 1µl do anticorpo 

secundário conjugado com HRP anti-Rabbit IgG (Goat, 1: 10.000,  ab97051) em 10 ml de 

BSA 5%, e esta também foi incubada por 1 hora. Logo após, as membranas foram lavadas 

com TBS-T e em seguida utilizou-se o revelador Amersham™ ECL™ Select Western 

Blotting Detection Reagent (GE Healthcare Life Sciences) para ser revelada através do 
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aparelho ImageQuant LAS 4000 (GE Healthcare Life Sciences). 

A quantificação final da proteína, de acordo com as bandas, foi realizada através do 

software Image Studio Lite (v.3.3.1). 

Na figura 19 está representado o delineamento experimental do estudo. 

 

Figura 19 – Delineamento experimental 

Desenho do estudo 

   - Expressão gênica (Pomc). 

           - Metilação do gene Pomc. 

             - Western Blotting (Pomc). 

 

Gestação 

(3 semanas) 

Lactação 

(3 semanas) 
Semana 0 

 
Semana 13 

  
   

 

Nascimento       

 

Desmame 

 

Término 

                   - Peso corpóreo (3 vezes por semana) 

                  - Ingestão alimentar (3 vezes por semana) 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise estatística foi utilizado a estatística descritiva baseada em média e desvio-

padrão. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados. 

O método utilizado para a comparação dos valores de peso e consumo de ração entre 

os grupos foi a Análise de Variância (ANOVA) de uma via. Quando houve diferença 

significativa entre os grupos utilizou-se o teste post hoc de Bonferroni. A correlação de peso e 

consumo de ração dos animais foi analisada pelo coeficiente de correlação de Pearson.  

A expressão gênica foi analisada através do teste de Kruskal-Wallis. 

Para análise estatística da expressão de proteína e para análise do peso do cérebro 

utilizou-se o teste One-Way ANOVA. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa Statistical Package for 

Social Science (SPSS versão 20), adotando o nível de significância de 5% (p < 0,05). 
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5. RESULTADOS 

5.1 PESO E CONSUMO DE RAÇÃO – FILHOTES MACHOS 

De modo geral não houve diferença estatística significativa entre os pesos dos filhotes 

machos dos três grupos de tratamento. O peso dos machos alimentados com dieta 

suplementada com ácido fólico na primeira semana pós desmane foi significativamente 

(p<0,001) maior do que o peso dos machos alimentados com dieta controle e deficiente em 

ácido fólico. Na semana 2 observou-se que o peso dos machos alimentados com dieta 

suplementada com ácido fólico foi significativamente (p = 0,035) maior em comparação ao 

peso dos machos alimentados com dieta deficiente. Já na semana 8, 9 e 10 o peso dos machos 

alimentados com dieta deficiente em ácido fólico foi significativamente (p = 0,03) maior em 

relação ao peso dos machos alimentados com dieta controle. 

 

Gráfico1 – Peso dos filhotes machos 

  
*p<0,001; p = 0,035**; p = 0,03◊. 

 

O consumo de ração dos filhotes machos alimentados com dieta deficiente em ácido 

fólico foi significativamente (p = 0,03) maior em comparação ao consumo dos machos 

alimentados com dieta controle. 

No entanto, observou-se que, na semana 1 o consumo de ração controle foi 

significativamente (p < 0,001) superior ao consumo de rações suplementada e deficiente, e o 

consumo de ração suplementada foi maior que o consumo de ração deficiente. Na terceira e 

quarta semanas o consumo de ração controle foi significativamente (p < 0,001) maior do que 

o consumo de ração suplementada, e o consumo de ração deficiente foi superior ao consumo 
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de rações controle e suplementada. Na quinta semana o consumo de rações suplementada e 

deficiente apresentou-se significativamente (p < 0,001) maior que o consumo de ração 

controle e o consumo de ração deficiente foi superior ao consumo de rações controle e 

suplementada. Na sexta semana o consumo de ração suplementada foi significativamente (p < 

0,001) superior ao consumo de rações controle e deficiente. Na sétima e décima primeira 

semana o consumo de ração suplementada mostrou significativamente (p < 0,001) maior do 

que o consumo de rações controle e deficiente, e consumo de ração deficiente foi superior ao 

consumo de ração controle. Na oitava semana o consumo de ração suplementada exibiu 

significativamente (p = 0,01) superior ao consumo de ração controle entre os filhotes machos. 

 

 

 Gráfico 2 – Consumo de ração dos filhotes machos  

 
p < 0,001*; p = 0,01**. 

 

5.3 PESO E CONSUMO DE RAÇÃO – FILHOTES FÊMEAS 

 

De modo geral observou-se que o peso das fêmeas que consumiram ração 

suplementada foi significativamente (p = 0,01) maior que o peso daquelas que consumiram 

ração controle durante o período do estudo. 

Na primeira e segunda semana pós desmame notou-se que o peso das fêmeas 

alimentadas com dieta suplementada foi significativamente (p < 0,001) maior que o peso das 

fêmeas alimentadas com dietas controle e deficiente e o peso das fêmeas alimentadas com 

dieta controle foi maior do que o peso das fêmeas alimentadas com dieta deficiente. Na 

terceira semana identificou-se que o peso das fêmeas alimentadas com dieta suplementada 

apresentou-se significativamente (p = 0,003) maior que o peso das fêmeas alimentadas com 
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dietas controle e deficiente. Da quinta a oitava semanas e na décima primeira e décima 

segunda semanas o peso das fêmeas alimentadas com dieta suplementada foi 

significativamente (p = 0,04; p = 0,015; p = 0,03; p = 0,009; p = 0,02; p = 0,03, 

respectivamente) maior que o peso das fêmeas alimentadas com dieta controle. Na nona e 

décima semana verificou-se que o peso das fêmeas alimentadas com dietas suplementada e 

deficiente foi significativamente (p = 0,004; p = 0,009, nesta ordem) maior que o peso das 

fêmeas alimentadas com dieta controle. 

 

 

 Gráfico 3 – Peso dos filhotes fêmeas 

 
p < 0,001*; p = 0,003**; p = 0,04●; p = 0,015♦; p = 0,03◊; p = 0,009∆; p = 0,004■; p = 0,02□.  

 

 

De modo geral, em relação ao consumo de ração dos filhotes fêmeas, constatou-se que 

não houve diferença estatística significativa entre os grupos de tratamento. 

Na primeira semana pós desmame o consumo de ração controle foi significativamente 

(p < 0,001) maior que o consumo das rações suplementada e deficiente e o consumo de ração 

suplementada foi maior do que o consumo de ração deficiente. Na segunda e terceira semanas 

o consumo de ração controle foi significativamente (p = 0,01 p = 0,006, respectivamente) 

maior que o consumo de ração deficiente. Na quarta semana, o consumo de ração controle foi 

significativamente (p < 0,001) maior que o consumo da ração suplementada e o consumo de 

ração deficiente foi maior que o de rações controle e suplementada. Na sétima semana, notou-

se que o consumo de ração suplementada foi significativamente (p < 0,001) maior que o de 

rações controle e deficiente. Na décima primeira semana, o consumo de ração suplementada 

foi significativamente (p < 0,001) maior que o de rações controle e deficiente e o consumo de 
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ração deficiente foi maior do que o de ração controle. Já na décima terceira semana, o 

consumo de rações controle e deficiente apresentou-se significativamente (p = 0,002) maior 

que o de ração suplementada. 

 

             Gráfico 4 – Consumo de ração das fêmeas 

 
p < 0,001*; p = 0,01**; p = 0,006♦; p = 0,002◊.  

 

 

 

Observou-se que houve diferenças estatisticamente significativas nos grupos de 

tratamento referente à correlação do ganho de peso corpóreo dos animais e o consumo de 

ração dos mesmos, todavia os dados apresentaram fraca correlação positiva. 

Houve correlação positiva significativa do consumo e ganho de peso dos machos que 

consumiram ração controle e suplementada (p = 0,03; p = 0,02, respectivamente). Entre as 

fêmeas, verificou-se uma correlação positiva significativa do consumo de ração e ganho de 

peso, naquelas que receberam ração deficiente e suplementada (p = 0,01; p = 0,02, 

respectivamente), como mostra na tabela 1. 

 

   Tabela 1 – Correlação entre peso corpóreo e consumo de ração controle, deficiente e 

suplementada em filhotes de ambos os sexos  

DC (dieta controle); DD (dieta deficiente); DS (dieta suplementada). 
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5.3 PESO DO CÉREBRO 

Não houve diferença estatística significativa no peso do cérebro entre os grupos de 

tratamento, tanto nos machos como nas fêmeas. 

  

 

 

Gráfico 5 – Peso do cérebro dos filhotes machos 

 
MC (Filhotes machos que receberam dieta controle); MD (Filhotes machos que 

receberam dieta deficiente); MS (Filhotes machos que receberam dieta suplementada). 

 

 

 

Gráfico 6 – Peso do cérebro dos filhotes fêmeas 

 
FC (Filhotes fêmeas que receberam dieta controle); FD (Filhotes fêmeas que 

receberam dieta deficiente); FS (Filhotes fêmeas que receberam dieta suplementada). 
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significativa entre os grupos de tratamento, referente à expressão do gene Pomc. 

 

 

Gráfico 7 – Expressão gênica de Pomc nos filhotes machos 

 
                    MC (Filhotes machos que receberam dieta controle); MD (Filhotes machos que 

receberam dieta deficiente); MS (Filhotes machos que receberam dieta suplementada). 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Expressão gênica de Pomc nos filhotes fêmeas 

 
FC (Filhotes fêmeas que receberam dieta controle); FD (Filhotes fêmeas que 

receberam dieta deficiente); FS (Filhotes fêmeas que receberam dieta suplementada). 

 
 

5.5 METILAÇÃO DO GENE Pomc 

 

Independente do sexo ou grupo de tratamento a metilação do gene Pomc mostrou-se 
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Gráfico 9 – Metilação do gene Pomc no grupo controle de ambos os sexos 

 
Filhotes machos que receberam dieta controle (MC); Filhotes fêmeas que receberam dieta 

controle (FC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Metilação do gene Pomc no grupo deficiente de ambos os sexos 

 
Filhotes machos que receberam dieta deficiente (MD); Filhotes fêmeas que receberam dieta 

deficiente (FD). 
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  Gráfico 11 – Metilação do gene Pomc do grupo suplementado de ambos os 

sexos 

 
Filhotes machos que receberam dieta suplementada (MS); Filhotes fêmeas que receberam 

dieta suplementada (FS). 

 

 

5.6 EXPRESSÃO PROTÉICA DE Pomc 

Na expressão proteica de Pomc não houve diferença estatística significativa entre os 

grupos de tratamento, tanto nos filhotes machos quanto nas fêmeas. 

 

Gráfico 12 – Expressão protéica de Pomc nos filhotes machos 
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MC (Filhotes machos que receberam dieta controle); MD (Filhotes machos que 

receberam dieta deficiente); MS (Filhotes machos que receberam dieta suplementada). 
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Gráfico 13 – Expressão protéica de Pomc nos filhotes fêmeas 

 

         Pomc                                                      

  β-actina                                                   

FC (Filhotes fêmeas que receberam dieta controle); FD (Filhotes fêmeas que 

receberam dieta deficiente); FS (Filhotes fêmeas que receberam dieta suplementada). 
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6 DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo não apresentaram diferença estatística significativa 

na expressão gênica, na metilação e na expressão proteica de Pomc, provavelmente devido à 

quantidade de ácido fólico que foi utilizada nas dietas deficiente e suplementada, a qual teve 

uma diminuição ou aumento, respectivamente, de 4 vezes a da dieta controle (2mg/kg), visto 

que em outros estudos esta diferença chegava a ser de 10 ou 20 vezes a mais da dieta controle 

(ACHON et al., 2000; WANG et al., 2012; CHO et al., 2013a BARUA et al., 2016b).  

Outro aspecto importante que deve ser considerado é que a biossíntese de folato pelas 

bactérias intestinais podem atender grande parte da exigência de folato (RONG et al., 1991), o 

que justificaria a não diferença estatística nos resultados obtidos pelo presente trabalho. Para 

indução da deficiência de ácido fólico são necessários períodos prolongados de alimentação a 

base de aminoácidos e/ou com 1% do fármaco succinilsulfatiazol, para inibir estas bactérias 

intestinais (WALZEM; CLIFFORD, 1988), como realizado no estudo de Jadavji et al. (2015), 

no qual também utilizou 1% de succinilsulfatiazol em todas as dietas maternas da pesquisa, 

inclusive na dieta deficiente em ácido fólico (0,3 mg/kg), e desta forma conseguiu obter 

diferenças significativas entre os grupos de tratamento. Outra pesquisa que também utilizou 

este fármaco em todas as dietas maternas (controle; deficiente em ácido fólico (0,0mg/kg); e 

dieta deficiente em ácido fólico e suplementada em colina) do estudo foi mostrado diferenças 

significativas nas análises referente ao desenvolvimento cerebral da prole (CRACIUNESCU 

et al., 2010). 

Em nossa pesquisa este procedimento supracitado não foi realizado, uma vez que, após 

a implantação do programa de fortificação de ácido fólico em farinhas de trigo – no Brasil foi 

instituído em 2002, de acordo com o Ministério da Saúde – houve uma redução significativa 

da deficiência desta vitamina na população. Wang et al. (2016) em seu estudo, envolvendo 

16.648 mulheres gravidas, mostrou grande eficácia do programa de fortificação da farinha 

com ácido fólico nesta população de estudo, entre os benéficos estão a diminuição da 

deficiência e a redução significativa (p<0,001) de crianças nascidas com algum defeito no 

tubo neural. 

Em uma pesquisa foi observado que em alguns alimentos, como biscoitos e lanches 

preparados com farinha fortificada com ácido fólico, comercializados no Brasil, apresentaram 

maior quantidade de ácido fólico do que o recomendado (GODOY et al., 2014).  

Desta forma optou-se por não zerar a quantidade de ácido fólico na dieta deficiente, 

em razão de, na prática clínica, a deficiência total desta vitamina não é mais comum entre os 
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indivíduos, e além de outros benefícios, o ácido do fólico tem efeito protetor contra danos 

oxidativos ao DNA (GUO et al., 2015). 

Os resultados encontrados em nossa pesquisa, em relação aos pesos e consumo de 

ração dos filhotes machos, corroboram, em parte, com os resultados dos trabalhos de Cho et 

al. (2013a) visto que, filhotes que mantiveram o consumo da mesma dieta (suplementada com 

ácido fólico) que suas respectivas mães mostraram redução de 7% da ingestão alimentar e 9% 

do peso corpóreo em relação ao grupo controle, na vigésima nona semana pós desmame. O 

estudo supracitado realizou a pesquisa apenas com filhotes machos, já em nossa pesquisa 

também envolveu filhotes fêmeas. Nas primeiras semanas pós desmame as fêmeas de mães 

alimentadas com dieta suplementada com ácido fólico apresentaram maior peso, o que condiz 

com a pesquisa feita por Penailillo et al. (2015), na qual filhotes fêmeas de mães alimentadas 

com dieta suplementada com ácido fólico (8mg/kg) tiveram peso corpóreo ao nascer de 6% a 

mais do que aquelas que receberam dieta controle. Todavia, em nosso estudo observou-se 

que, para as fêmeas, mantendo a dieta suplementada com ácido fólico o peso não foi reduzido 

para este sexo. 

No presente estudo observou-se que o consumo dos filhotes machos alimentados com 

dieta deficiente em ácido fólico, foi maior em relação ao grupo controle. O trabalho de Jadavji 

et al. (2015) também mostrou que os filhotes machos de mães alimentadas com dieta 

deficiente em ácido fólico (0,3 mg/kg) pesavam significativamente (p < 0,001) mais que 

aqueles de mães alimentadas com dieta controle (2 mg de ácido fólico/kg).  

Já Cho et al. (2015) mostraram que filhotes machos de mães que receberam dieta 

contendo dez vezes mais a quantidade do mix multivitamínico (contendo ácido fólico) durante 

a gestação e desmamados com dieta rica em gordura, apresentaram redução de 5% da ingestão 

da dieta e redução de 4% do peso corpóreo comparados aos filhotes de mães que consumiram 

a dieta contendo dez vezes mais a quantidade do mix multivitamínico (sem ácido fólico) e 

também desmamados com dieta rica em gordura. Sugerindo que à suplementação de ácido 

fólico durante gestação na prole apresenta efeito protetor do fenótipo obesogênico, mostrando 

dessa forma a plasticidade epigenética do hipotálamo em relação à resposta da dieta 

suplementada com ácido fólico (CHO et al., 2013a).  

Nos filhotes fêmeas não observou-se este efeito protetor do ácido fólico, visto que 

estes filhotes que receberam dieta suplementada em ácido fólico na gestação e no pós 

desmame apresentaram maior consumo (em alguns períodos do estudo) e maior ganho de 

peso.  Este resultado afirma a hipótese de que o fornecimento da dieta suplementada em 

vitaminas que são doadoras de grupo metil, como o ácido fólico, faria com que o gene 
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expressasse menos, e como é um gene supressor do apetite, ocasionaria desta forma, maior 

consumo e maior ganho de peso do animal. Todavia, não está claro o motivo da diferença 

entre os sexos. 

Em outro estudo observou-se que a média dos pesos dos filhotes machos e fêmeas de 

mães alimentadas com dieta suplementada com ácido fólico e desmamados com dieta controle 

foi significativamente (4%, p < 0,001) maior do que aqueles filhotes de mães alimentadas 

com dieta controle (SIE et al., 2011). 

É de grande relevância notar que o fenótipo da prole não depende apenas da dieta 

materna durante o período gestacional, mas também no pós-desmame, através da dieta do 

filhote. 

Em nosso estudo não encontramos diferenças significativas no peso do cérebro dos 

filhotes machos e fêmeas, dos grupos controle, deficiente e suplementado. Em uma pesquisa, 

na qual ratas foram submetidas às dietas deficiente em ácido fólico (0,3 mg/kg) e controle (2 

mg de ácido fólico/kg) durante a gestação e lactação, também não foi encontrada diferença 

significativa entre o peso do cérebro na prole, independente da dieta materna (JADAVJI et al., 

2015).  

Modelos de ratas hiper-homocisteinêmicas tratadas com ácido fólico (administração 

intragástrica – dose de 20mg/kg) não apresentaram diferença significativa no peso do cérebro 

da prole comparado com os filhotes de mães do grupo controle (sem hiperhomocisteinemia e 

sem o tratamento com ácido fólico), como observado em nossa pesquisa (WANG et al., 

2012). 

Em outra pesquisa, envolvendo diferente intervenção, sem ser questão alimentar, 

observou-se que ratas prenhas sob estresse crônico também não apresentou diferença 

estatística significativa entre os pesos dos cérebros dos filhotes, independente do sexo e do 

grupo de tratamento (HUANG et al., 2012).  

Na pesquisa de Bautista et al. (2016) observou-se que os filhotes fêmeas com 32 dias 

pós-nascimento de mães alimentadas com dieta controle ou dieta obesogênica (dieta rica em 

gorduras), não apresentaram diferença estatística significativa no peso do cérebro entre os 

dois grupos de estudo. 

Em um trabalho foi observado que ratas alimentadas com dieta controle (18% de 

proteína/ 2 mg de ácido fólico/kg de dieta) ou suplementada com ácido fólico (12% de 

proteína/ 8 mg de ácido fólico/kg de dieta) durante a gravidez também não ocasionou em 

alteração significativa no peso do cérebro dos filhotes, tanto nos machos como nas fêmeas 

(JOSHI et al., 2004). 
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Sabe-se que os nutrientes envolvidos no metabolismo do carbono 1, como ácido fólico 

e colina, durante a gestação e lactação são de extrema importância para o desenvolvimento 

cerebral da prole e que dependendo da dieta materna podem provocar alterações na função 

deste órgão. Assim, sugere-se que os benefícios da dieta adequada com essas vitaminas 

estejam ligados à adequada diferenciação de neurônios durante a neurogênese e não ao 

tamanho do cérebro em si, o que explicaria o resultado de nossa pesquisa, que independente 

da intervenção alimentar, o tamanho do cérebro não sofre alterações significativas 

(CRACIUNESCU et al., 2004; ZEISEL, 2006; ZEISEL, 2009;). 

Em nosso estudo a expressão gênica de Pomc foi diferente nos grupos de tratamento e 

nos sexos, entretanto, esta diferença não foi estatisticamente significativa. Penailillo et al. 

(2015) mostraram que a suplementação de ácido fólico (8 mg/kg) também ocasionou 

alterações, não estatisticamente significativas, na expressão de genes de seu estudo na prole 

dependendo do sexo. Estes pesquisadores não encontraram diferença estatística significativa 

entre as fêmeas, em relação à expressão do gene 11β-HSD2, já referente ao gene DNMT1 não 

houve diferença significativa nos machos, bem como nas fêmeas.  

No estudo de Huot et al. (2016), como em nosso estudo, foi observado que a expressão 

do gene Pomc apresentou-se maior nos filhotes machos e menor nas fêmeas que receberam 

dieta suplementada com ácido fólico, na gestação e no pós desmame, do que no grupo 

controle, todavia esta diferença não foi estatisticamente significativa.  

Igualmente mostrado no atual trabalho, um outro estudo também observou-se que a 

expressão de Pomc foi maior nos filhotes machos que receberam dieta suplementada com 

ácido fólico na gestação e no pós-desmame. Entretanto, foi mostrado que o folato sozinho 

(apenas durante a gestação, através da dieta materna) pode ocasionar diminuição da expressão 

do gene Pomc e, consequentemente, aumento do peso e consumo de dieta na prole, levando 

ao fenótipo obesogênico. Mostrando que no pós-desmame a suplementação de ácido fólico 

age como protetor para este fenótipo (CHO et al., 2013b).  

A expressão dos genes Pomc e Ob-Rb (leptin receptor) na prole de mães alimentadas 

com recomendações de vitaminas adequadas e com dez vezes mais as vitaminas que fornecem 

grupo metil (ácido fólico, vitamina B12 e B6) durante a gestação não diferenciou dos filhotes 

que tiveram mães alimentadas com dieta contendo dez vezes mais a quantidade do mix 

multivitamínico e daquelas que alimentaram de dieta com recomendação adequada de 

vitamina (CHO et al., 2015).  

Cho et al. (2015) observaram também que filhotes machos de mães que receberam 

dieta contendo dez vezes mais a quantidade do mix multivitamínico e contendo ácido fólico 



56 
 

durante a gestação, mostraram aumento significativo (38%, p = 0,02) na expressão gênica de 

Pomc em relação aos filhotes de mães que receberam apenas a dieta contendo dez vezes mais 

a quantidade do mix multivitamínico. 

No estudo de Huot et al. (2015) foi observado que a suplementação de ácido fólico na 

dieta materna e na dos filhotes machos apresentou resultado satisfatório, como redução da 

resistência à insulina, todavia, esta intervenção em filhotes fêmeas levou a maior resistência à 

insulina. Além deste aspecto, eles mostraram que a dieta suplementada com ácido fólico foi 

associada com alterações no peso corpóreo e expressão gênica hipotalâmica na prole 

dependente do sexo. Nos filhotes fêmeas observou-se maior expressão gênica de Npy e Agrp, 

que são neuropeptídeos envolvidos nos mecanismos de aumento da ingestão alimentar e na 

redução do gasto energético. Em nosso estudo estes genes não foram analisados, sendo assim, 

pode-se hipotetizar que estes genes poderiam também estar mais expressos nos filhotes 

fêmeas da nossa pesquisa, visto que se realizou intervenção similar (dita materna e no pós 

desmame suplementada com ácido fólico) e estas apresentaram maior ganho de peso e, em 

alguns momentos do estudo, maior consumo também. 

Os padrões de metilação são estabelecidos durante a embriogêneses, logo após a 

implantação, e desta forma, neste período, o feto está susceptível a passar por modificações 

neste processo através da dieta materna durante a gestação. O ácido fólico fornece grupos 

metil para metilação do DNA e de outras moléculas, e assim, a suplementação desta vitamina 

pode influenciar na metilação de regiões promotoras de determinados genes, provocando 

alterações fenotípicas permanentes na prole (FENG et al., 2010; XU; SINCLAIR, 2015; 

SMITH; RYCKMAN, 2015). 

Contrariamente a hipótese inicial e a literatura, como supracitado, em nosso resultado 

não foi observada diferença entre os grupos de tratamento (suplementado e deficiente em 

ácido fólico), apresentando ambos com hipometilação (entre 0 e 10% de metilação).  

Este mesmo achado foi observado por Maloney et al. (2007), onde expôs ratas fêmeas 

em período gestacional à dieta deficiente em ácido fólico com baixas concentrações de 

metionina e colina, e mesmo interferindo nos diversos nutrientes que fornecem grupos metil 

não observou modificações estatísticas significativa na metilação global da mãe e de seus 

filhotes. 

Em um estudo mostrou-se que a dieta materna suplementada com ácido fólico 

(5mg/kg de ração) durante a gestação e lactação, reduziu significativamente a metilação 

global do DNA e a atividade de DNMT no fígado da prole. Esta mesma dieta materna 

também provocou diminuição significativa na metilação nas regiões promotoras dos genes 
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Ppar-γ, ER-α, p53 e Apc. Como em nossa pesquisa com o gene Pomc, este estudo não 

encontrou interação significativa entre a dieta materna e dos filhotes em influenciar regiões 

específicas de metilação do DNA dos genes na prole (SIE et al., 2013). 

Cho et al. (2013a) verificaram que a dieta suplementada com ácido fólico durante a 

gestação, através da dieta materna, e no pós desmame, pelos filhotes, não teve efeito na 

metilação global do hipotálamo na prole, e apresentaram hipometilação específica no gene 

Pomc comparados com aqueles filhotes que receberam dieta controle na gestação e no pós 

desmame. Em outro estudo, observou-se também que a suplementação com ácido fólico no 

pós-desmame na prole ocasionou diminuição significativa na metilação global do DNA 

colorretal (SIE et al., 2011). 

A hipometilação fortalece o conceito de remodelação epigenética que responde a 

fatores ambientais para estabelecer o fenótipo ao longo da vida. Sie et. al. (2013) sugeriram 

que as unidades de carbono 1 fornecidas pela suplementação de ácido fólico nestes dois 

períodos (gestação e no pós-desmame) são preferencialmente fornecidos para síntese de DNA 

e não apenas para metilação, a ponto de alterar o padrão de metilação, o que parcialmente 

também poderia explicar não termos encontrado diferenças na metilação de Pomc nos 

diferentes tratamentos. 

Outro aspecto importante é que se uma das vitaminas, como por exemplo, ácido fólico 

e colina, que estão envolvidas no metabolismo do carbono 1, está em falta, a outra pode ser 

capaz de atender parte da demanda para este processo, desta forma existem vias paralelas para 

garantir o fornecimento adequado de doadores metil (ZEISEL, 2006; ZEISEL, 2009). Outro 

estudo observou que a colina pode compensar alguns dos efeitos da deficiência de folato 

(CRACIUNESCU et al., 2010). Assim, há dados na literatura que podem justificar não termos 

encontrado diferenças na metilação nos grupos de tratamento. 

Em relação à expressão de proteína Pomc, os nossos resultados mostraram que não 

houve diferença estatística significativa entre os machos e fêmeas, dos distintos grupos de 

tratamento. Todavia, observou-se que os filhotes, tanto machos como fêmeas que receberam 

dieta deficiente em ácido fólico apresentaram maior expressão proteica de Pomc, e os que 

receberam dieta suplementada teve menor expressão comparada com os grupos deficiente e 

controle. 

Em um estudo, que apresentou resultado divergente ao encontrado pelo nosso, todavia, 

utilizando outra proteína, observou que os níveis de proteínas de 11β-HSD2 nos filhotes 

machos alimentados com dieta suplementada com ácido fólico foi maior (89%) do que no 

grupo controle (PENAILILLO et. al., 2015).  
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Barua et al. (2016a) mostraram que os filhotes machos de mães alimentadas com dieta 

deficiente ou suplementada com ácido fólico não apresentaram diferença estatística 

significativa na expressão proteica de Gad1, e a de Park2 (ambos expressos nos cerebelo) 

também não mostrou diferença estatística tanto nos machos como nas fêmeas, sob a 

intervenção das duas dietas.  

Filhotes fêmeas alimentadas com dieta de alto teor de gordura e baixa concentração de 

selênio e folato, ou dieta de alto teor de gordura e concentração adequada de selênio e folato 

no pós-desmame, não mostrou efeito na expressão proteica no cólon da prole. Além disso, foi 

verificado que a expressão gênica e proteica no fígado não apresentaram correlação 

(BERMINGHAM et al., 2013). 

O ácido fólico, como outros componentes da dieta, está envolvido em diversas vias 

por ser doador de grupo metil. Desta forma, a dieta materna envolvendo essa vitamina tem 

grande influência sobre a modulação epigenética da prole, envolvendo não apenas a metilação 

do DNA, mas também a modificação de histonas e miRNAs, que juntos fazem parte do 

controle da expressão gênica, resultando em alterações fenotípicas (CHANGO; POGRIBNY, 

2015). Os miRNAs regulam a expressão gênica pós-transcricionalmente e seus alvos são 

mRNAs. Esta regulação inibe a expressão de proteínas codificadas por estes mRNA 

(CARTHEW; SONTHEIMER, 2009). 

Há vários fatores de transcrição e mecanismos que são responsáveis pela adequada 

expressão do gene Pomc. Este gene é regulado principalmente pelo hormônio hipotalâmico 

liberador de corticotrofina (CGH) (DROUIN, 2016) e, recentemente, foi mostrado que o 

miRNA, miR-375, regula negativamente a via de sinalização do CGH afetando a expressão 

gênica de Pomc (ZHANG et al., 2013). Deste modo, sugere-se que provavelmente pode ter 

havido a atuação de miRNAs, interferindo assim nos resultados obtidos. Na pesquisa de 

Shookhoff e Gallicano (2010) foi observado que a deficiência de ácido fólico e hipometilação 

está relacionado com superexpressão de miRNAs. 

A intervenção com ácido fólico na dieta materna e na dieta dos seus respectivos 

filhotes acarretou em diferentes resultados nos machos e nas fêmeas. Nos filhotes machos 

verificou-se que o ganho de peso e o consumo da dieta foram maiores no grupo deficiente, o 

que condiz com o resultado da expressão do gene Pomc, no qual, mesmo não tendo diferença 

estatisticamente significativa, observou-se que a expressão gênica apresentou ser menor no 

grupo deficiente do que no grupo suplementado e controle. Nas fêmeas, o ganho de peso e o 

consumo da dieta foram maiores no grupo suplementado, todavia, corresponde também com a 

expressão do gene Pomc, de modo que ele apresentou ser menos expresso no grupo 
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suplementado do que o grupo deficiente. Os dados encontrados sugerem que a expressão de 

Pomc não está relacionada com a metilação, como também observado no trabalho de 

Penailillo et al. (2015).  Em relação à expressão proteica de Pomc, na qual também não 

apresentou diferença estatística significativa, observou-se que os filhotes machos do grupo 

deficiente apresentou ter maior expressão. Nos filhotes fêmeas, a expressão proteica de Pomc 

apresentou ser maior no grupo suplementado, correspondendo com a expressão gênica. 
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7 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos pelo presente estudo conclui-se que a intervenção com 

dietas controle, deficiente e suplementada com ácido fólico não ocasionou alterações 

significativas na prole, em relação ao estudo de proteômica e aos padrões de metilação e 

expressão do gene Pomc. 

Quanto ao peso corpóreo e consumo de ração dos animais mostrou-se que a 

suplementação com ácido fólico durante a gestação e no pós desmame foi capaz de alterar 

estes dois parâmetros, com resposta divergente entre os machos e fêmeas na prole adulta.  

Como também mostrado em outros trabalhos, estas diferenças fenotípicas obtidas 

entre os sexos nos filhotes submetidos ao mesmo tratamento continuam a ser elucidado, 

necessitando mais estudos envolvendo os diversos mecanismos epigenéticos, bem como 

diferentes intervenções alimentares. 
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APÊNDICE A – MODIFICAÇÕES REALIZADAS DO PROTOCOLO TRIZOL® 

REAGENT (LIFE TECHNOLOGIES™) 

 

Precipitação da proteína. 

 

1. Adicionar 200µl de etanol 100% no lizado da amostra. 

 

2. Adicionar 600µl de acetona no sobrenadante com fenol-etanol por 1 ml do Trizol® 

Reagent usado no início da homogeneização. 

 

3. Misturar por inversão por 15 segundos para obter uma solução homogeneizada. 

 

4. Incubar as amostras por 10 minutos a temperatura ambiente. 

 

5. Centrifugar a 12.000g (10.500rpm) por 10 minutos a 4°C. Após, remover e descartar o 

sobrenadante. 

 

Lavagem da proteína 

 

1. Lavar o pellet de proteína com 500µl de 0.3M de cloridrato de guanidina em etanol 

95%. 

 

2. Após, adicionar mais 500µl de 0.3M de cloridrato de guanidina em etanol 95%. 

 

3. Passar no vortex brevemente. Incubar por 10 minutos a temperatura ambiente. 

 

4. Centrifugar a 8.000g (7.000rpm) por 5 minutos a 4°C. 

 

5. Repetir a etapa 1 a 4 duas vezes. 

 

6. Para lavagem final adicionar 1.000µl de etanol 100%. 

 

7. Incubar por 10 minutos a temperatura ambiente. 

 

8. Centrifugar a 8.000g (7.000rpm) por 5 minutos a 4°C. 

 

9. Descarte o sobrenadante (etanol), inverte o tubo para secar o pellet por 10 minutos a 

temperatura ambiente. 

 

Ressuspensão do pellet de proteína 

 

1. Adicionar 100µl de SDS 1%. 

 

2. Sonicador (5 ciclos: 15 segundos sonicador/ 30 segundos incubação em gelo). 

 

3. Incubar no banho-maria a 100°C por 3 minutos. 

 

4. Centrifugar a 8.700rpm por 10 minutos a 4°C. 

 

5. Transferir o sobrenadante (contendo a proteína) para um novo tubo. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

 


