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RESUMO 
 

Gomes PRL. Efeito da exposição à dexametasona sobre a expressão de miRNA no pâncreas 

endócrino e a homeostasia glicêmica de ratas prenhes. [tese (Doutorado em Fisiologia 

Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Numerosos estudos têm-se centrado sobre a programação metabólica induzida pelo excesso 

de glicocorticoide gestacional, com especial atenção para os mecanismos que levam ao 

aparecimento de diversas doenças e até reprogramação gênica na prole. No entanto, o impacto 

pelo excesso de glicocorticoide durante a gestação sobre o metabolismo materno não está bem 

documentado. Portanto, este estudo investigou se o tratamento com glicocorticoide sintético 

durante a gestação altera o metabolismo energético, hormonal e molecular materno e a função 

das ilhotas pancreáticas e mudanças correlativas sobre miRNAs e seus alvos. Para isto foram 

utilizadas 80 ratas dividas em dois grupos de 40 animais cada, sendo um grupo destinado para 

realização de GTT, ITT e envelhecimento até um ano de idade após o desmame, e o seguinte 

grupo destinado para realização da coleta de material e posterior experimentação no 20
o
 dia 

de gestação. Ambos os grupos foram dispostos em: CTL - ratas controle, CTL-Dex - ratas 

controle tratadas com dexametasona por 6 dias, P - ratas prenhes e, P-Dex - ratas prenhes 

tratadas com dexametasona do 14º ao 19º dia de gestação. As ilhotas pancreáticas foram 

coletadas para análise em larga escala da expressão de miRNA e a família do miR-29 foi 

selecionada para estudo posterior. Os genes alvos foram rastreados em bancos de dados e 

confirmados por PCR em tempo real. Por fim investigou-se o mecanismo de modulação da 

homeostasia glicêmica por meio de PCR em tempo real e Western Blotting. O perfil do miR-

29 observado no grupo P-Dex imediatamente após o tratamento permaneceu um ano após o 

desmame da prole. A análise de mRNA do mesmo tecido mostrou modulação significativa 

nos genes p53, PUMA e Stx-1 no grupo P-Dex tanto no 20º dia de gestação como um ano 

após o desmame da prole. Além dessas alterações, foi observada intolerância à glicose no 

grupo P-Dex no desmame, no 3º e 6º mês e um ano após o desmame da prole; contudo, não 

foi observada resistência à insulina nos mesmos períodos. A secreção de insulina de ilhotas 

coletas no 20º dia de gestação não apresentou alterações. Por outro lado, um ano após o 

desmame foi possível observar que ilhotas do grupo P-Dex só responderam ao teste em altas 

concentrações de glicose. Por fim, observaram-se significativas alterações no receptor de 

progesterona e proteínas envolvidas na remodelação das ilhotas pancreáticas responsáveis 

pelo retorno ao estado não gravídico. Assim é possível observar inúmeras modificações 

resultantes da terapia com DEXA na gestação concluindo que a associação do tratamento ao 

período gravídico modula positivamente membros da família miRNA-29 ocasionando um 

desequilíbrio na homeostasia glicêmica por meio de falha na maquinaria exocitótica em longo 

prazo, desencadeado pela modulação negativa de progesterona e seu receptor promovendo 

prejuízo no processo de remodelação da ilhota pancreática na fase final da gestação. 
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ABSTRACT 
 

Gomes PRL. Efeito da exposição à dexametasona sobre a expressão de miRNA no pâncreas 

endócrino e a homeostasia glicêmica de ratas prenhes. [PhD Thesis (Human Physiology)]. 

São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Several studies have focused on the metabolic programming in pregnancy induced 

glucocorticoid excess, with special attention to the mechanisms that lead to the onset of 

various diseases and even genetic reprogramming in offspring. However, the impact by 

glucocorticoid excess during pregnancy on the maternal metabolism is not well documented. 

Therefore, this study investigated whether treatment with synthetic glucocorticoids during 

pregnancy alters the energetic, hormonal and molecular maternal metabolism and function of 

pancreatic islets and correlative changes of miRNAs and their targets. For this were used 80 

rats divided into two groups of 40 animals each, one group designed to perform GTT, ITT and 

aging up to one year of age after weaning, and the next group destined to collect the materials 

and later experimentation the 20
th

 day of gestation. Both groups were arranged: CTL - control 

rats, CTL-Dex - control rats treated with dexamethasone for 6 days, P - pregnant rats and P-

Dex - pregnant rats treated with dexamethasone from the 14
th

 to 19
th

 day of gestation. The 

pancreatic islets were collected for large-scale analysis of miRNA expression and the miR-

29´s family was selected for further study. The target genes were screened in databases and 

confirmed by real-time PCR. Finally it was investigated the mechanism of modulation of 

glucose homeostasis through real-time PCR and Western Blotting. The profile of miR-29 

observed in P-Dex group immediately after treatment remained one year after weaning of the 

offspring. Analysis of mRNA from the same tissue showed significant modulation of p53, 

PUMA and Stx-1genes in P-Dex group both on day 20 of gestation as one year after weaning 

of the offspring. In addition to these changes was observed glucose intolerance in P-Dex 

group at weaning, at 3
rd

 and 6
th

 months and one year after weaning of offspring, however, 

resistance to insulin was not observed in the same periods. Insulin secretion of islets collected 

on the 20
th

 day of gestation showed no changes. On the other hand, one year after weaning 

was observed that the P-Dex group responded to the test at high glucose concentrations. 

Finally, were observed significant changes in progesterone receptor and proteins involved in 

the remodeling of pancreatic islets responsible for returning at non pregnant state. Therefore 

can be observed numerous changes resulting from therapy with DEXA in pregnancy 

concluded that the association of treatment to the pregnancy period modulates members of the 

miRNA-29 family causing an imbalance in glucose homeostasis through long-term failure in 

exocytotic machinery, triggered by the downregulation of the progesterone and its receptor 

promoting injury in the pancreatic islet remodeling process in late pregnancy. 

 

 

Keywords: miRNA. Glucocorticoid. Pregnancy. Glucose Homeostasis. Beta Cell. 

 



 

 

 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
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1.1 Adaptação metabólica durante a gestação e a lactação 

 

A gestação é um período caracterizado por alterações que resultam em um quadro 

semelhante à síndrome metabólica, mas que geralmente são cuidadosamente reguladas para 

fornecer suprimento ideal de substratos para a mãe e para o feto. Observa-se no final da 

gestação de ratas aumento na taxa de utilização de glicose pelo concepto representando cerca 

de 23% do total utilizado pelo organismo materno. Além disso, em resposta ao estímulo pela 

insulina, a placenta ainda demonstra um aumento adicional de 30% na utilização de glicose
1
.  

Este fluxo representativo de glicose direcionado ao concepto é garantido pela 

resistência à ação da insulina no tecido adiposo e na musculatura esquelética
1,2

. Quando 

levados em consideração todos os tecidos responsivos à insulina, a captação de glicose 

diminui de 40 a 60% durante uma gestação normal, tanto em humanos como em roedores
3,4

. 

Sabe-se que aumentos nas concentrações plasmáticas materna de esteróides sexuais, 

prolactina, lactogênio placentário e corticosteróides estão relacionados às alterações acima 

descritas
5
.  

Certamente a placenta, uma fonte de estrógenos, progesterona, lactogênio placentário 

e gonadotrofina coriônica, é o órgão que desempenha o papel principal nestas alterações
6
. 

Além destes hormônios, a unidade feto-placentária produz e secreta, entre outros, hormônios 

como leptina
7
, resistina

8
, hormônio do crescimento

9
, fatores de crescimento semelhante à 

insulina I e II (IGFI e II)
10

 e hormônio liberador de corticotrofina
11

. Desta maneira o 

desenvolvimento da unidade feto-placentária desencadeia a produção e a liberação para a 

corrente sanguínea de hormônios que, salvo situações não fisiológicas, são produzidos em 

territórios bem definidos do organismo materno. Este fato torna complexa a origem das 

alterações maternas que se relacionam ao controle da homeostasia glicêmica durante a 

gestação e a lactação. 

 

1.2  Adaptação do pâncreas endócrino no final da gestação e no início da lactação 

 

 Em meados do século passado já se observava a expansão do volume das ilhotas 

durante a gravidez, resultado do aumento da proliferação de células beta com redução da 

apoptose
3-6

. Em roedores, esse aumento inicia-se ao redor do décimo dia de gestação, com 

pico ao redor do décimo quarto dia. Em paralelo a proliferação, ocorre o aumento da síntese e 

secreção de insulina, esta última decorrente da redução do limiar de sensibilidade à glicose
7
. 
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Porém, da mesma forma que a massa e atividade do pâncreas endócrino aumentam 

durante a gravidez, ocorre involução do tecido após o parto
4
. As primeiras evidências na 

literatura mostram que (1) a involução está correlacionada ao aumento da expressão do 

TGFβ1, um marcador associado ao processo de apoptose na célula beta
6
; e (2) a 

dexametasona (DEXA) contrapõe os efeitos mitogênicos observados tanto no tratamento “in 

vitro” com prolactina como na gravidez
8
. Neste último, os autores propõem que o aumento 

dos níveis plasmáticos de glicocorticóides no final da gestação são os responsáveis pela 

reversão dos efeitos estimulatórios induzidos pela prolactina, inibindo a secreção de insulina, 

a proliferação celular e estimulando a apoptose. 

Um painel mais detalhado dos mecanismos envolvidos no remodelamento funcional 

da ilhota pancreática durante a transição gestação-lactação tem sido desenhado a partir dos 

estudos realizados pelo nosso grupo.  Demonstramos que a redução da secreção após o parto 

está associada (1) à redução da expressão de Serca2 mediada pelo fator de transcrição 

STAT3
12

, e (2) ao aumento da expressão da proteína G inibitória Rasd1, que depende da 

associação entre STAT5 - o sinalizador intracelular clássico da prolactina - e o receptor de 

glicocorticóide
13

.  Com relação a regulação de massa de célula beta, mostramos pela primeira 

vez a ativação do estresse do reticulo endoplasmático em um modelo fisiológico de 

remodelamento tecidual
14

, bem como a participação dos glicocorticóides na regulação 

negativa dos sinalizadores intracelulares mitogênicos ERK1 e ERK2
15

. 

 

1.3 microRNAs (miRNA) 

 

Os genes codificadores de proteínas são geralmente regulados pela expressão de outras 

proteínas e/ou fatores de transcrição que agem como reguladores à jusante do gene. Os 

recentes avanços da elucidação dos mecanismos de regulação da informação genética pós-

transcricional ganharam impulso a partir do descobrimento dos microRNA (miRNA).  

O primeiro miRNA foi descoberto em 1993 por meio de rastreamento genético de 

mutações em Caenorhabditis elegans
16

. Desde então, o uso de novas técnicas de análise de 

expressão em larga escala, bem como de melhores ferramentas computacionais, permitiram 

um entendimento mais amplo da função dos miRNA no desenvolvimento normal humano e 

na doença. miRNA são moléculas de RNA de fita simples com cerca de18 a 22 nucleotídeos, 

conhecidas por regular negativamente a expressão no nível pós-transcricional, tanto pela 

inibição da tradução quanto pela indução da degradação do mRNA alvo
17,18

. A Figura 1 
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apresenta uma ilustração demonstrativa do mecanismo de maturação do miRNA, desde o 

surgimento no núcleo até a execução de sua função. 

 

Figura 1. Ilustração demonstrativa do mecanismo de formação e maturação do miRNA
19

.  

 

Várias centenas de genes codificadores dos miRNA já foram identificados por 

métodos computacionais, e alguns deles validados funcionalmente. A função exata da maioria 

dos miRNA ainda permanece desconhecida; entretanto, há evidências da participação em 

processos tão diversos quanto o desenvolvimento embrionário
20

, a manutenção de células 

tronco
21

, a resposta ao estresse
22

, a neurodegeneração
23

, a resistência viral
24

, a apoptose
25

 e a 

secreção hormonal
26

. 

De forma geral, os miRNA de mamíferos regulam a estabilidade e/ou eficiência da 

tradução dos transcritos de seus genes-alvos pela ligação à região 3’ não-traduzida (3’-UTR). 

Acredita-se que o genoma humano possui mais de 1000 miRNA potenciais
27

, e que 30% de 

todos os genes transcritos sejam regulados por miRNA
28

. Embora centenas de miRNA já 

tenham sido identificados em várias espécies de mamíferos, a caracterização dos alvos 

funcionais tem sido uma tarefa desafiadora. Isto se deve ao fato de que, nos mamíferos, cada 

miRNA pode potencialmente regular mais de 200 transcritos diferentes, e o mesmo gene pode 

ser regulado por diferentes miRNA. Entretanto, genes alvos de miRNA caracterizados podem 
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ser rastreados utilizando-se ferramentas computacionais de domínio público disponíveis em 

banco de dados, por exemplo,miRBase
29

, que contém um repertório atualizado de miRNA e 

permite a busca de genes alvos candidatos utilizando programas como TargetScan (MIT), 

Pictar (NYU e MDC-Berlin) e miRanda (MSKCC).Das várias centenas de miRNA 

identificadas, apenas uma parcela foi validada experimentalmente
30

.Além dos achados obtidos 

nas diversas áreas que já tem consistentemente estudado a participação dos miRNA nos 

processos biológicos – como a embriologia, a neurobiologia e a oncologia -, evidências 

recentes indicam que os miRNA têm importância central na regulação dos eventos 

moleculares envolvidos na patogênese do Diabetes Mellitus. 

 

1.4 miRNA e função pancreática 

 

A participação dos miRNA no metabolismo energético foi inicialmente aventada após 

a demonstração da regulação do metabolismo lipídico pelo miR-14
16

. Deste então, vários 

estudos têm demonstrado a função de miRNA em todos os órgãos relacionados direta ou 

indiretamente ao metabolismo da glicose, como ilhotas pancreáticas, fígado, músculo 

esquelético, tecido adiposo e sistema nervoso central.  

O primeiro estudo conduzido em células de insulinoma (MIN6) revelou 67 miRNA 

expressos em células beta, dentre as quais miR-375 foi identificado como o miRNA mais 

abundante e aparentemente específico da ilhota pancreática.  Os eventos pelos quais a 

secreção de insulina é modificada pelo miR-375 são independentes de alterações no 

metabolismo da glicose ou da modulação do Ca
2+

 intracelular, mas tem correlação direta com 

a exocitose dos grânulos de insulina
31

.  Oknockdown da proteína miotropina (Mtpn) - 

identificada e validada como alvo do miR-375 – mimetizou os efeitos da superexpressão do 

miR-375 sobre a secreção de insulina estimulada por glicose, demonstrando assim pela 

primeira vez a participação de um miRNA na regulação do processo secretor.É interessante 

ressaltar que o miR-375, juntamente com vários outros miRNA, parecem ter função 

importante no desenvolvimento pancreático
32

. 

Estudos subsequentes mostraram que outros miRNA são importantes para o processo 

de exocitose: (a) miR-9 regula a secreção de insulina por diminuição da expressão do fator de 

transcrição Onecut-2 que, por sua vez ativa a granulofilina/Slp4, um regulador negativo da 

secreção
33

; (b) miR-96 aumenta o mRNA e o conteúdo proteico de granulofilina, um 

modulador negativo da exocitose de insulina, e diminui a expressão Noc2, resultando em 

menor capacidade das células MIN6 em responder ao secretagogos; (c) miR-124a aumenta a 
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expressão de SNAP25, Rab3A e sinapsina-1a, e diminuição de Rab27A e Noc2
34

; (d) o fator 

de transcrição FoxA2, que regula a expressão de genes específicos da célula beta como Pdx-1, 

Kir6.2 e Sur-1, também já foi validado como gene-alvo do miR-124a
32

. 

Tanto a glicose quanto os ácidos graxos induzem alterações na expressão de miRNA. 

Em 2009,Tang e colaboradores mostraram que de um total de 108 miRNA rastreados, 61 se 

mostraram responsivos à glicose
35

. Dentre os miRNA regulados positivamente por altas 

concentrações de glicose encontram-se miR-124a, miR-107 e miR-30d; a expressão de miR-

296, miR-484, e miR-690 foi significativamente diminuída pelo mesmo tratamento. A 

superexpressão de miR-30d aumentou a transcrição do gene da insulina induzida por glicose, 

mas não a secreção, o que sugere que miR-30d é importante para a regulação negativa de um 

repressor transcricional da expressão do gene da insulina. Em um estudo mais amplo, 

Hennessy, 2010
36

, identificaram 21 novos miRNA em células MIN6, desconhecidos até o 

momento.Além disto, foi comparado o perfil de células MIN6 responsivas à glicose com o de 

células MIN6 não responsivas. Um conjunto de 10 miRNA apresentou expressão suprimida 

em células MIN6 não responsivas, quando comparados os perfis entre os dois 

fenótipos.Análises funcionais mostraram que parte destes miRNA (miR-200a, miR-130a e 

miR-410) diminui a capacidade secretora destas células em resposta à glicose.  

Em um estudo utilizando o tratamento crônico com palmitato, conhecido fator 

associado ao Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM2), observou-se que a exposição de células 

MIN6 ou ilhotas isoladas a ácidos graxos causou o aumento da expressão de miR-34a e miR-

146. O aumento da expressão de ambos miRNA se mostrou associado à sensibilidade à 

apoptose, enquanto que apenas o miR-34a parece estar envolvido no processo de secreção, 

mediada pela regulação direta da proteína VAMP2
37

.Em células NIT-1, uma linhagem de 

células beta derivadas de camundongos NOD, a expressão do miR-375 esta associada à maior 

susceptibilidade a lipoapoptose induzida por palmitato
38

. É importante destacar que a 

expressão destes miRNA foi alterada apenas pelo tratamento crônico (48-72h). Este fenômeno 

tardio pode explicar as diferenças entre os efeitos agudo (aumento de secreção) e crônico 

(redução da secreção) dos ácidos graxos, e sugere que outros agentes com efeitos similares 

podem ser mediados por miRNA. 

 

1.5 Gestação e glicocorticoide 

 

Os glicocorticoides (GC), como o cortisol nos seres humanos e corticosterona em 

roedores, são produzidos no córtex adrenal, e desempenham um papel fundamental na 
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regulação da homeostase da glicose e metabolismo dos nutrientes. Glicocorticoides sintéticos, 

como a dexametasona, são amplamente prescritos na prática clínica devido as suas 

propriedades anti-inflamatória, antialérgica, e imunossupressora, são também o tratamento 

padrão para a asma, artrite reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico e inflamatório doenças 

intestinais
39,40

, além da proteção contra a rejeição de órgão transplantado
38

. Entretanto, os 

níveis supra fisiológicos (endógenos ou exógenos) induzem efeitos adversos relacionados à 

homeostase da glicose, como a diminuição da sensibilidade periférica à insulina, intolerância 

à glicose e dislipidemia
41-44

. Além disso, dependendo do perfil genético, idade, tempo e dose 

da exposição, pode também levar ao aparecimento de DM2
42,44-49

.Estes efeitos secundários 

são observados particularmente em indivíduos susceptíveis, como gestantes, obesos, pessoas 

com resistência à insulina ou parentes de primeiro grau de pacientes diabéticos
50

. 

A regulação metabólica materna durante a gravidez é um fator importante que afeta o 

crescimento e desenvolvimento fetal. A gravidez é caracterizada por um estado de resistência 

à insulina no final da gestação, o que é essencial para proporcionar substratos para o feto em 

desenvolvimento, enquanto há uma diminuição natural na sensibilidade à insulina, podendo 

levar ao quadro de Diabetes Gestacional (DG).  Em todo o mundo 3-10% das gestações são 

complicadas por controle glicêmico anormal, causada principalmente pelo diabetes 

gestacional
51

. 

DG resulta em exposição do feto ao aumento das concentrações de glicose no plasma 

como resultado do aumento da transferência placentária, bem como aumento da secreção de 

insulina através da atividade do pâncreas fetal em resposta às concentrações de glicose no 

plasma fetal. A exposição ao DG pode alterar o transporte de glicose fetal devido a 

modificações na expressão do transportador de glicose por solutofacilitado 2 (SLC2A), que é 

expresso no pulmão
52

. Além disso, a insulina desempenha um papel importante no 

desenvolvimento deste órgão
53

, e os seus efeitos são mediados pela sinalização de IGF, 

incluindo IGF-1, IGF-2 e do receptor (IGF-1R).  

 

1.6 Mecanismos celulares dos glicocorticoides 

 

Noventa e cinco por cento do cortisol circulante está ligado às globulinas e albumina
54

, 

os níveis séricos da forma inativa são de aproximadamente 50-100 nM, e o hormônio é em 

grande parte não ligado a proteínas do plasma. A conversão entre as formas ativas e inativas é 

catalisada pela 11beta-desidrogenase (11beta-HSD), uma redutase que converte cortisona (em 

seres humanos) e 11-desidrocorticosterona (em roedores) em cortisol e corticosterona, 
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respectivamente
55,56

. A isoforma do tipo 2 funciona como uma desidrogenase que catalisa a 

reação oposta
57

. 

As ações de 11beta-HSD1 e 11beta-HSD2 servem como um controle pré-receptor de 

ação do GC e determina as concentrações locais. A ação local de GC nas células é ativada 

pelo hormônio esteroide ao seu receptor (GR), um fator de transcrição regulado pelo ligando 

que pertence à superfamília de receptores nucleares, liga-se ao GC e regula a transcrição de 

genes alvo através da ativação ou da repressão
58

. 

O GR é expresso em quase todos os tecidos, no entanto, é capaz de regular os genes de 

uma forma específica, indicando que a resposta aos GCs é regulada por fatores além da 

expressão do receptor. O receptor é guiado a partir da síntese para se decompor por meio de 

transdução de sinal e por uma variedade de chaperonas moleculares, tais como HSP70
59

 e 

HSP90
60

, que facilitam o dobramento, a maturação e a ligação do ligando. Além disso, a 

ativação da transcrição mediada pelo GR é modulada tanto positivamente quanto 

negativamente por fosforilação
61

 realizado por quinases e fosfatases.  

Embora a atividade do GR seja frequentemente considerada em termos de 

transativação direta de genes, considerável cross-talk ocorre também entre o GR e um grupo 

de moléculas que medeiam a sua função como fatores de transcrição, incluindo os 

octâmerosOut1, Out2, CREB (AMPc proteína de ligação do elemento) e Stat5 (transdutores 

de sinal e ativadores de transcrição-5)
62-64

. 

 

1.7 Célula beta pancreática e glicocorticoide 

 

Em resposta a resistência à insulina periférica induzida por GC e na tentativa de 

manter a normoglicemia, as células beta pancreáticas sofrem várias adaptações 

morfofuncionais que resultam em hiperinsulinemia. A falha das células beta para compensar 

esta situação favorece perturbações da homeostase da glicose, o que pode resultar em 

hiperglicemia. O tratamento com GC não só altera a função destas células, células alfatambém 

são afetadas por ações de GC que podem levar a hiperglucagonemia, contribuindo para o 

desequilíbrio da homeostase da glicose e hiperglicemia. Além disso, a liberação de outros 

hormônios das ilhotas, como a somatostatina, amilina e grelina, também são afetados
65

. 

 O principal mecanismo pelo qual as células beta geram hiperinsulinemia durante a 

compensação adaptativa consistem em compensações funcionais(o aumento da biossíntese de 

insulina e/ou de secreção) e adaptações estruturais (hiperplasia, aumento no número de células 
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beta e hipertrofia que pode resultar em aumento da massa de células beta)
66-68

.Assim, 

quandonão há mecanismos compensação, um processo de glicolipotoxicidade desenvolve-se 

progressivamente induzindo morte celular acompanhada por hipoinsulinemia, hiperglicemia e 

hiperlipidemia
67

. 

 

1.8 Objetivo 

 

Numerosos estudos têm-se centrado sobre a programação metabólica induzida pelo 

excesso de glicocorticoide gestacional, com especial atenção para os mecanismos que levam 

ao aparecimento tardio da síndrome metabólica na prole. No entanto, o impacto pelo excesso 

de glicocorticoide durante a gestação sobre o metabolismo materno não está bem 

documentado. Portanto, este estudo investigou se o tratamento com glicocorticoide sintético 

durante a gestação altera o metabolismo energético, hormonal e molecular materno, em 

especial à função das ilhotas pancreáticas. Além disso, procurou-se também mudanças 

correlativas sobre miRNAs e seus alvos, particularmente aqueles que desempenham papel 

chave na função do pâncreas endócrino. 
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Dada a natureza de longa duração do comprometimento da função das células beta 

pancreáticas em ratas tratadas com DEXA na prenhez, fica evidente que o tratamento induziu 

alterações epigenéticas, provavelmente devido à modulação por DEXA do perfil hormonal 

e/ou inflamatório gestacional, responsável pela recuperação do metabolismo materno pós-

lactação. O tratamento com DEXA no período gravídico modulou positivamente membros da 

família miRNA-29, que se mostrou associado ao desequilíbrio na homeostasia glicêmica 

devido à falha na maquinaria exocitótica de insulina em longo prazo. O aumento sustentado 

da expressão dos miR-29 induzido por DEXA – quer pelo aumento de p53 ou pela redução de 

NFkB -, associado à redução da sinalização da progesterona, são mecanismos candidatos ao 

prejuízo no processo de remodelamento da ilhota pancreática na fase final da gestação. 
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