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RESUMO 
 
 

CAMPAÑA, A.B. A intolerância à glicose que se inicia precocemente em 
ratos retarda o desenvolvimento puberal e desregula o metabolismo 
lipídico e glicídico, 2008. Tese de Mestrado (Fisiologia Humana) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 
 

A crescente prevalência de diabetes mellitus (DM) e sua disseminação 

mundial caracterizam esta moléstia como um importante problema de saúde 

pública. Além disso, nos últimos anos, tem-se observado uma incidência cada 

vez maior de diabetes tipo 1 e 2 em crianças e adolescentes, justificando, 

portanto, a importância de trabalhos que esclareçam as especificidades do DM 

neste período específico do desenvolvimento. Somado a isto, estudos prévios 

desenvolvidos em nosso laboratório encontraram uma piora do quadro 

metabólico em ratos diabéticos, em modelo de indução por estreptozotocina no 

período neonatal. Frente a isto, este trabalho teve por objetivo caracterizar o 

metabolismo de glicose em tecido adiposo branco de ratos no período da 

puberdade, avaliando-se como a resistência à insulina deste período se 

manifesta nos adipócitos de ratos normais e intolerantes à glicose. Ratos 

Wistar machos foram divididos em dois grupos experimentais no quinto dia de 

vida: o grupo controle (CO), tratados apenas com o veículo (tampão citrato) e o 

grupo estreptozotocina (STZ), que recebeu injeção intraperitoneal (120mg/kg 

p.c.) de droga.  Parâmetros de desenvolvimento corporal e maturação sexual 

foram estudados entre a 5ª e a 10ª semanas de vida dos animais, a fim de se 

identificar a fase inicial da puberdade. Este acompanhamento demonstrou a 6ª 

e 7ª semanas como importante fase da puberdade, onde se inicia o estirão de 

crescimento e desenvolvimento sexual. As dosagens hormonais de insulina e 

glicemia, somadas ao teste oral de tolerância à glicose revelaram uma franca 

resistência à insulina no período da puberdade, a qual produziu prejuízos no 

metabolismo de glicose em adipócitos isolados. A injeção de estreptozotocina 

no quinto dia de vida produziu um quadro de intolerância à glicose em nossos 

animais. Esta alteração no controle glicêmico, obtida pela injeção da droga 

diabetogência, resultou em um atraso de aproximadamente uma semana no 

início do estirão de crescimento e desenvolvimento sexual no grupo STZ. Neste 

grupo, as respostas metabólicas estimuladas por insulina em adipócitos 
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isolados apresentaram-se normais ou até mesmo mais intensas no período 

inicial da puberdade, com piora ao longo do desenvolvimento, atingindo níveis 

mais baixos do que os observados em animais controle. Enquanto nos animais 

normais, a resistência fisiológica à insulina observada tendeu a se abrandar ao 

longo do desenvolvimento. Nos animais CO, o fenômeno de resistência 

fisiológica à insulina na puberdade é transitório ao passo que em animais STZ 

intolerantes à glicose, o quadro de resistência é insidioso e se agrava com o 

passar do tempo, tendo, portanto, um caráter diferente que não condiz com o 

que seria uma resistência fisiológica. Assim, os mecanismos envolvidos neste 

processo em ratos com intolerância à glicose ou, mesmo, francamente 

diabéticos seriam de natureza diferente e o desenvolvimento e a progressão 

dos processos patológicos envolvidos merecem uma investigação mais 

aprofundada.   

 

 

 

Palavras-chave: Intolerância à glicose. Desenvolvimento genital puberal. 

Tecido adiposo branco. Resistência à insulina. Metabolismo de glicose. 

Lipogênese. Lipólise. 
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ABSTRACT 
 
 

CAMPAÑA, A.B. The glucose intolerance that is manifested early in the life 
in rats retards pubertal development and deranges carbohydrate and lipid 
metabolism, 2008. Master Thesis (Human Physiology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 
 
The growth in the prevalence of diabetes mellitus (DM) and its world 

spreading characterizes this disease as an important public health problem. 

Besides, in the last years, it has been observed a larger incidence of type 1 and 

2 DM in children and adolescents, justifying, therefore, the need for more 

researches to understand the DM peculiarities of this specific period of 

development. In addition, previous studies developed in our laboratory 

described a worsening of the metabolic picture in diabetic rats during puberty, in 

a model of neonatally streptozotocin-induced DM. In face of this, the present 

work aimed to characterize the carbohydrate metabolism of white adipose 

tissue from neonatally streptozotocin-injected rats in the period of puberty in 

order to assess the possible influence of the physiological insulin resistance 

characteristic of puberty on the course of the diabetic status. Five-day old male 

Wistar rats were divided into two experimental groups which were or not 

injected intraperitoneally with streptozotocin (120mg/kg b.w.): the control group 

(CO), just treated with the vehicle (citrate buffer) and the streptozotocin group 

(STZ), injected with the drug. Body development and sexual maturation were 

weekly evaluated between the 5th and 10th weeks of life, in order to identify early 

and late phases of the puberty. This protocol showed that the period comprised 

by the 6th and 7th weeks is an important early phase of the puberty, 

characterized by the growth spurt of somatic and sexual development. Through 

the fasting blood glucose and insulin determinations and the response to an oral 

glucose tolerance test done at the 6th and 7th weeks of life both the insulin 

resistance and a light degree of glucose intolerance were determined in non-

diabetic rats. On the other hand, the streptozotocin-injected (STZ) rats in the 

fifth day of life showed very intense glucose intolerance despite the fact that 

their fasting blood glucose were slightly above that of control animals. This 

metabolic disturbance resulted in approximately one week delay of in the 

beginning of the pubertal growth and sexual development. In this group, the 
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insulin-stimulated metabolic responses in isolated adipocytes appeared normal 

or even more intense than in CO rats in the early puberty, and were 

progressively worsening, reaching a very poor response in late puberty and 

early adult life. In the CO group, on the contrary, the physiologic insulin 

resistance detected in early puberty vanished during the course of puberty and 

was completely recovered at the early adulthood. In the animals CO, the 

phenomenon of physiologic insulin resistance in the puberty is transient while, 

in glucose-intolerant STZ animals, the resistance starts insidiously and worsens 

in the course of puberty, suggesting that the developing insulin resistance in 

STZ-treated rats during puberty has a different characteristic of that seen in 

normal rats and, therefore, the mechanisms underlying this process is of a 

different nature, requiring a more detailed and deeper investigation.   

   

   

 

Key words: Glucose intolerance, Pubertal development, White adipose tissue, 

Insulin resistance, Glucose metabolism, Lipogenesis, Lipolysis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O Diabetes Mellitus (DM), doença metabólica resultante de uma 

deficiência na secreção e/ou na ação da insulina, é, atualmente, um problema 

de saúde pública, exigindo importantes gastos com seu acompanhamento e 

tratamento, bem como com as complicações produzidas pela hiperglicemia 

crônica. Esta doença contribui para o aumento da predisposição ao 

desenvolvimento de outras morbidades como as macro e micro-angiopatias 

(cardíacas, neurais, oftálmicas e renais), além de outros comprometimentos 

sistêmicos diversos levando ao aumento na taxa de mortalidade prematura 

(ANNIS et al., 2005). 

 A sua expressiva disseminação pelo mundo tem ocorrido tão rapidamente 

que esta doença passou a ser classificada como epidemia global (OGLESBY et 

al., 2006). Sua prevalência cresceu significativamente durante as últimas 

décadas e a expectativa é de que este crescimento continue nos próximos 

anos (CONNOR et al., 2006).   

 Este importante problema de saúde pública mundial consiste em um 

conjunto de desordens no metabolismo de glicose, proteínas e gorduras 

resultantes de um efeito ineficaz da insulina (secreção e/ou ação deficiente) em 

seus tecidos-alvo.   

 A insulina, hormônio produzido pelas células β do pâncreas, tem por 

função, juntamente com o glucagon, coordenar o fluxo e destino metabólico da 

glicose endógena, dos ácidos graxos livres, aminoácidos e de outros substratos 

que garantem o suprimento das necessidades energéticas durante o estado 

basal e no exercício. Além disso, coordenam a distribuição eficiente dos 

nutrientes adquiridos durante as refeições (GENUTH, 2004). Neste quadro de 

regulação do metabolismo, a insulina exerce um papel anabólico, estimulando 

a captação de glicose em suas células-alvo, assim como processos de 

armazenamento de energia (lipogênese e síntese de glicogênio e proteínas) e 

inibe processos catabólicos nestes mesmos tecidos, tal como lipólise, 

glicogenólise e degradação de proteínas. 

 A insulina é secretada pelas células β, principalmente, em resposta a um 

aumento dos níveis de glicose plasmática. Além da glicose, outros estímulos 
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podem produzir a secreção de insulina: aminoácidos provenientes da digestão 

de proteínas da refeição, principalmente lisina e arginina, hormônios 

gastrintestinais (polipeptídeo inibidor gástrico (GIP) e peptídeo 1 semelhante ao 

glucagon (GLP-1)) liberados em resposta às refeições e outros hormônios, 

dentre os quais, cortisol e hormônio de crescimento (antagonistas da insulina). 

  

 Os principais tecidos alvos da insulina são: músculo, tecido adiposo e 

fígado.  

 No músculo, a insulina estimula a captação de glicose pelas células e 

este substrato pode sofrer oxidação ou ser armazenado na forma de 

glicogênio. Este hormônio estimula também enzimas envolvidas nestes dois 

processos: a piruvato desidrogenase (oxidação) e a glicogênio sintetase 

(síntese de glicogênio). Além disso, a insulina age aumentando a captação de 

aminoácidos e a síntese de proteínas. Sua ação inibitória neste tecido se dá 

sobre a glicogenólise e sobre a degradação de proteínas e do triacilglicerol dos 

depósitos musculares. 

No tecido adiposo, este hormônio anabólico estimula a lipogênese 

através do aumento da captação de glicose e da disponibilidade de ácidos 

graxos livres (AGLs). A glicose oferece substrato para a síntese de 

triacilgliceróis pelo tecido adiposo, podendo ser convertida, no interior do 

adipócito, em α-glicerofosfato, utilizado na esterificação de ácidos graxos, ou 

diretamente em ácidos graxos, o que ocorre em menor grau. 

 O aumento da disponibilidade de AGLs é obtido pela indução da lipase de 

lipoproteína que catalisa a hidrólise dos triglicerídeos das lipoproteínas de 

densidade muito baixa (VLDL) e dos quilomícrons. Neste tecido, a insulina tem 

efeito inibitório sobre a lipólise através da inibição da lipase hormônio-sensível. 

 No fígado, a insulina tem efeito estimulatório sobre a captação de glicose 

pela indução da glicoquinase hepática (fosforilação de glicose), o que diminui a 

concentração de glicose no interior do hepatócito e facilita sua entrada através 

do GLUT-2, devido à alteração do gradiente de concentração entre o meio 

externo e o hepatócito. A glicose é, então, armazenada na forma de glicogênio, 

o que também é estimulado pela insulina através da ativação do complexo 

enzimático da glicogênio sintetase. A insulina possui, ainda, efeito 
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anticetogênico e lipogênico no fígado, além do efeito inibitório sobre a 

gliconeogênese e glicogenólise. 

 O conjunto de ações da insulina nos diferentes tecidos-alvo produz um 

importante controle da glicemia, impedindo um aumento exacerbado dos níveis 

glicêmicos frente à ingestão de carboidratos. Sua ação, somada a dos 

hormônios contra-reguladores, mantém a concentração de glicose no sangue 

em níveis normais. 

 O DM compõe um grupo clínica e etiologicamente heterogêneo de 

desordens metabólicas que possuem a hiperglicemia como característica 

comum (THE EXPERT COMMITTEE ON THE DIAGNOSIS AND 

CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS, report 2003). Desta forma, esta 

moléstia pode ser classificada em três tipos principais: diabetes mellitus tipo1 

(T1DM), diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) e diabetes mellitus gestacional (GDM).  

 O T1DM se caracteriza por uma secreção deficiente de insulina em 

conseqüência de uma destruição das células β do pâncreas (95% dos casos 

devido a processos auto-imunes; 5% idiopáticos), variando desde uma 

secreção parcial até uma ausência total deste hormônio. Na ausência da 

insulina, os três tecidos-alvos principais não apenas deixam de captar 

adequadamente os nutrientes absorvidos, como também continuam a liberar 

glicose, aminoácidos e ácidos graxos para a corrente sanguínea a partir de 

seus depósitos de armazenamento (MASHARANI et al., 2006). 

 No T2DM, a principal alteração encontrada é um prejuízo da ação da 

insulina em conseqüência da resistência a este hormônio. Sua secreção pode 

estar normal, parcialmente deficiente ou mesmo elevada, embora 

funcionalmente insuficiente.   

 O GDM é uma intolerância a carboidratos com início ou primeiro 

diagnóstico durante a gravidez. Este diagnóstico é independente do uso de 

insulina ou da persistência desta condição após o parto e não se aplica a 

mulheres com diagnósticos prévios de diabetes (JOVANOVIC et al., 2001). 

 Existem, ainda, outros tipos de diabetes secundários a alterações 

específicas, tais como, defeitos genéticos nas células β, defeitos genéticos 

causadores de anormalidades na ação da insulina, doenças do pâncreas 

exócrino, endocrinopatias (ex: excesso de hormônios antagonistas de insulina), 

drogas que prejudicam a ação da insulina e infecções. 
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 Apesar do diabetes ser uma doença metabólica de etiologia heterogênea, 

seus diferentes tipos são caracterizados por hiperglicemia de jejum ou 

elevados níveis de glicose plasmática durante um teste oral de tolerância à 

glicose (OGTT) (THE EXPERT COMMITTEE ON THE DIAGNOSIS AND 

CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS, 2003). 

 O T1DM, segundo dados da American Diabetes Association (2004), atinge 

5-10% dos pacientes diabéticos, enquanto o T2DM atinge 90-95% dos 

portadores da moléstia.  

 O T1DM ocorre em pessoas com predisposição genética como 

conseqüência de uma destruição auto-imune das células β das ilhotas 

pancreáticas (SKYLER et al., 2002) com contribuição em maior ou menor grau 

de fatores ambientais. Os fatores ambientais possivelmente iniciam ou 

disparam o processo que leva à destruição das células β e ao início do 

diabetes (ONKAMO, 1999). 

 A incidência do T1DM parece ter aumentado em quase todas as regiões 

do mundo com crescimento rápido em regiões específicas, apresentando um 

alto grau de variabilidade de incidência entre as diferentes etnias e uma 

tendência a um início cada vez mais precoce (ATKINSON et al., 2001; 

EURODIAB, 2000; HAYNES, 2004; ONKAMO, 1999;). Onkamo (1999), a partir 

de uma revisão bibliográfica sobre o panorama mundial de T1DM, concluiu que 

a incidência desta moléstia será 40% maior em 2010 do que os valores 

observados em 1998. Ainda segundo este trabalho, a incidência global de 

T1DM tem aumentado no grupo de faixa etária entre 0-14 anos. Além disso, um 

estudo realizado por pesquisadores europeus em que se examinou este 

mesmo aspecto do T1DM em função da idade, demonstrou um aumento da 

incidência em 6,3% em crianças com idade entre 0-4 anos, 3,1% entre aquelas 

com 5-9 anos e 2,4% na faixa etária de 10-14 anos. 

 Este mesmo fenômeno tem sido observado em relação aos casos de 

T2DM. Pediatras, diabetologistas e outros profissionais de saúde têm 

reconhecido a emergência de uma epidemia de T2DM em jovens nos últimos 

20 anos, afetando primariamente minorias étnicas (ROSENBLOOM et al., 

1999). O T2DM é uma importante causa de morbidade e mortalidade entre 

adultos e tem sido diagnosticada cada vez mais freqüentemente em crianças e 

adolescentes (CALLAHAN et al., 2000). A idade média em que se realizam os 
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diagnósticos de T2DM em crianças americanas é entre os 12 e 14 anos, 

período correspondente à puberdade.  

 A crescente prevalência de T2DM e obesidade em crianças é um sintoma 

do efeito da globalização e industrialização que afeta todas as sociedades com 

o sedentarismo e má alimentação, importantes fatores envolvidos na gênese 

destas doenças (ZIMMET, 2001). Obesidade e ganho de peso são os maiores 

fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes (MOKDAD, 2001). O risco 

de diabetes tem sido relatado como 2 vezes maior em pessoas com obesidade 

branda, 5 vezes maior naqueles com obesidade moderada e 10 vezes maior 

em obesos severos (PI-SUNYER, 1993). 

 Apesar da experiência e conhecimento acerca da epidemiologia, 

fisiopatologia e aspectos clínicos do T2DM em adultos, sabe-se pouco sobre 

esta doença em crianças (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2000). 

 Assim, frente ao cenário mundial do DM descrito acima, somado à sua 

emergência em crianças e adolescentes, acreditou-se ser de grande 

contribuição um estudo sobre o metabolismo de glicose em animais com 

diabetes mellitus neste período específico do desenvolvimento e suas 

repercussões sobre esta moléstia. Para tanto, foi utilizado um modelo de 

diabetes mellitus induzido por estreptozotocina (STZ) em período neonatal. 

 A ação diabetogênica da STZ, assim como a evolução das alterações 

produzidas nas células do pâncreas foi, primeiramente, descrita por Rakieten, 

Rakieten e Nadkarni em 1967 (JUNOD et al., 1969). 

 A STZ [2-desoxi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-D-glicopiranose] é um 

antibiótico de amplo espectro com ações oncolítica e oncogênica, com 

propriedades diabetogênicas. A ação diabetogênica é mediada por uma 

destruição seletiva das células β do pâncreas e tem sido largamente utilizada 

como um método de indução de DM em animais experimentais, além de ser 

empregada no tratamento de tumores malignos das células β e outros 

neoplasmas em humanos (ROSSINI et al., 1977). 

   Os mecanismos celulares exatos da ação tóxica da STZ em sua atividade 

diabetogênica ainda não estão completamente elucidados, mas muitos estudos 

têm esclarecido alguns componentes desta ação. 

 A sua ação tóxica sobre as células β das ilhotas pancreáticas tem um 

componente auto-imune. Múltiplas doses subdiabetogênicas de STZ produzem 
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lento e progressivo aumento na glicose plasmática em camundongos dentro de 

5-6 dias após as injeções, em associação com pronunciada insulite e indução 

de vírus tipo C dentro das células β (ROSSINI et al., 1977). 

  O envolvimento de processos auto-imunes na sua ação tóxica sobre as 

células β também foi demonstrado em camundongos athymic nude (nu/nu) e 

euthymic nude (+/nu) tratados com múltiplas doses subdiabetogênicas de STZ 

(PAIK et al.,1980). Os efeitos tóxicos só foram observados em camundongos 

que possuíam o timo preservado. A restauração da ação do timo, através de 

um transplante desta glândula para os camundongos nu/nu, recuperou a 

suscetibilidade destes animais às ações tóxicas das múltiplas doses de STZ, 

evidenciando o envolvimento de processos imunes na ação tóxica desta droga. 

 Alterações relacionadas aos transportadores de glicose (GLUTs) também 

têm sido descritas em modelos de diabetes induzido por STZ. Ratos tratados 

com a droga apresentaram uma diminuição do conteúdo protéico de GLUT-4, 

enquanto houve um aumento de sua fosforilação, resultante de uma diminuição 

da capacidade da insulina em estimular a desfosforilação de GLUT-4 neste 

modelo de diabetes (BEGUM et al., 1992). Estas alterações foram 

acompanhadas de concomitante redução do transporte de glicose estimulado 

por insulina e de uma falha desta em estimular a translocação de GLUT-4 

(BEGUM et al., 1992; KARNIELI et al., 1981). 

 A STZ, quando administrada por via intraperitoneal, produz uma redução 

dose-dependente de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) nas ilhotas 

pancreáticas, a qual é proporcional ao grau de diabetogenicidade. Tem sido 

demonstrado que a STZ inibe a incorporação de nicotinamida em NAD nas 

ilhotas pancreáticas de ratos. Esta diminuição de NAD é acompanhada por 

subseqüente necrose das células β do pâncreas (ANDERSON et al., 1974). 

 A ação da STZ sobre o aumento de glicose plasmática e a alteração na 

secreção de insulina está bem estabelecida, apesar dos mecanismos de 

toxicidade da droga não estarem completamente elucidados. Além destas 

alterações, este modelo de diabetes produz também resistência à insulina 

(BLONDEL, 1990; KERGOAT, 1985; SERRADAS, 1993; WEIR, 1981). 

 Junod et al. (1969), afirmam, em seus estudos, haver uma relação entre a 

dose de STZ e intensidade das alterações metabólicas produzidas, 

confirmando a ação altamente específica da STZ sobre as células β do 
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pâncreas e a sua possível utilização para a obtenção de quadros de diabetes 

em diferentes graus de severidade. 

 Takada (2003), estudando o perfil metabólico de animais (ratos) 

portadores do DM induzido no período neonatal (5o dia de vida) por injeção 

intraperitoneal de STZ (150 mg/kg de p.c.), constatou que esses animais na 

fase adulta (12 semanas de vida) apresentavam um quadro clínico 

característico do DM (hiperglicemia de jejum, hiperfagia, polidipsia, glicosúria e 

poliúria), com reservas reduzidas de insulina pancreática, porém com forte 

componente de resistência periférica a este hormônio. Neste estudo, os ratos 

tratados com STZ apresentaram ligeira hiperglicemia após o desmame, com 

um agravamento acentuado do quadro glicêmico entre a 6a-8a semana de vida. 

Neste período, correspondente à fase de puberdade do animal, a existência de 

uma resistência à insulina fisiológica é bem conhecida. Assim, como o 

agravamento do quadro diabético persistiu até a idade adulta, é possível que 

fatores desencadeados na puberdade tenham participado na gênese da 

resistência. Frente a isso, um estudo mais detalhado deste período específico 

neste modelo animal contribuirá para uma maior compreensão sobre os 

aspectos da relação entre puberdade e as alterações do metabolismo de 

glicose características do diabetes.  

 Além disso, a relação do metabolismo de glicose em adipócitos isolados 

com o desenvolvimento e a maturação sexual normal de ratos, também é de 

grande importância para uma melhor compreensão sobre os efeitos da 

puberdade no metabolismo energético destes animais. Permitindo, assim, um 

aprofundamento nas especificidades do metabolismo destes animais 

largamente empregados em pesquisas científicas.  

 Somado a isso, está a importância do tecido adiposo. Este tecido é um 

órgão metabólico e endócrino altamente complexo, ativo e essencial. Ele 

responde não somente aos sistemas hormonais tradicionais e ao sistema 

nervoso central, como também expressa e secreta fatores com importantes 

funções endócrinas. Assim, este trabalho visa contribuir também elucidando 

características específicas do metabolismo deste importante tecido no período 

da puberdade. 

 A respeito da puberdade em ratos sabe-se que a capacidade reprodutiva 

é atingida por volta do 50º dia de vida (7ª semana) quando se inicia a 
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espermatogênese nos testículos. A espermatogênese é produzida por um 

aumento dos níveis de gonadotrofina na circulação e nos níveis de andrógeno 

testicular nos ratos adultos (FOSTER et al., 1985; KETELSLEGERS et al., 

1978; OJEDA et al., 1984; PAYNE et al., 1977). 

 O principal evento da puberdade é o início da secreção pulsátil de 

hormônio liberador de gonadotropina (GnRH). Esse novo padrão de secreção 

de GnRH comanda uma secreção pulsátil de hormônio folículo estimulante 

(FSH) e de hormônio luteinizante (LH) pelo lobo anterior da hipófise. A 

secreção pulsátil de FSH e LH estimula a secreção de hormônios esteróides 

pelas gônadas, produzindo um aumento dos níveis circulantes destes 

hormônios (COSTANZO, 2004).  

 Estes pulsos de secreção hormonal, resultantes do amadurecimento do 

eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal, controlam funções que visam à 

capacitação do indivíduo para a reprodução. Em machos, estes novos padrões 

de secreção hormonal (GnRH, LH, FSH) produzem um aumento da produção e 

liberação de testosterona pelas células de Leydig, estimuladas pelo LH, e o 

início da diferenciação das células germinativas em espermatozóides, 

controlada por FSH e testosterona.  

 Outro importante evento desencadeado na puberdade é o aumento da 

amplitude do pulso de secreção do hormônio de crescimento (GH), o que é 

estimulado pela ação da testosterona e estradiol na hipófise. O GH é 

necessário para o crescimento linear normal e também afeta muitos aspectos 

do metabolismo corporal, sendo classificado como anabólico, lipolítico e 

diabetogênico (THORNER et al., 1988). Ele age em sinergia com a 

testosterona promovendo o aumento de massa muscular. Além disso, o IGF-1 

e o GH potencializam o desenvolvimento gonadal e a secreção dos hormônios 

esteroidais sexuais (GENUTH, 2004).  

 O aumento dos níveis de esteróides sexuais no período da puberdade é 

acompanhado de alterações metabólicas como a presença de resistência à 

insulina e modificações na secreção de leptina. Estas transformações 

características da puberdade podem influenciar o quadro de diabetes induzido 

por estreptozotocina.  

 Há uma rica comprovação experimental de que insulina e esteróides 

gonadais interagem sobre os tecidos. Em concentrações fisiológicas, 
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testosterona e estradiol estão envolvidos com a manutenção da sensibilidade 

normal à insulina. Entretanto, fora dos níveis fisiológicos, estes esteróides 

podem promover resistência à insulina. A elevação das concentrações de 

esteróides sexuais característica do período de puberdade está associada a 

uma diminuição da sensibilidade à insulina e seus efeitos parecem estar 

restritos ao metabolismo de glicose nos tecidos periféricos (LIVINGSTONE e 

COLLISON, 2002). 

A resistência à insulina na puberdade tem sido descrita em diversos 

estudos e a diminuição da sensibilidade à insulina está associada a um 

aumento de sua secreção. Porém, o propósito destas modificações sobre a 

ação e secreção da insulina neste período não está esclarecido (GORAN et al., 

2001). Em todos os casos de resistência à insulina há uma resposta biológica 

diminuída em seus tecidos-alvo. A resistência à insulina causa, inicialmente, 

uma diminuição das taxas de clareamento (clearance) sangüíneo da glicose, 

predominantemente para músculos esqueléticos e, em menor extensão, para o 

tecido adiposo. Por esta razão, desenvolve-se uma tendência à hiperglicemia. 

Em uma tentativa para reajustar este desequilíbrio glicêmico, uma maior 

quantidade de insulina é secretada pelas células β do pâncreas, resultando em 

hiperinsulinemia (LIVINGSTONE et al., 2002). 

As alterações dos padrões de secreção de leptina características do 

período da puberdade também podem estar relacionadas com uma possível 

piora do quadro de DM induzido por STZ. 

 A leptina é um hormônio produzido pelas células adiposas e o aumento 

de seus níveis tem sido proposto como um fator retro-alimentador negativo 

para o cérebro, produzindo decréscimo da ingestão alimentar, aumento do 

gasto de energia e resistência à obesidade. Somada a esta função, que tem 

sido proposta como primária, a leptina circulante também parece desempenhar 

um importante papel sobre o eixo neuroendócrino, incluindo a regulação da 

reprodução. Confirmando estas hipóteses, o rato ob/ob (com total deficiência 

de leptina) apresenta infertilidade e hipogonadismo, somada à hiperfagia e à 

obesidade mórbida. O tratamento crônico com leptina não reduz apenas a 

ingestão alimentar e o peso, mas também restabelece a puberdade e a 

fertilidade (AHIMA et al., 1997). Uma mutação no gene que codifica a leptina e 

o seu receptor resultam em uma falha no início da puberdade e no 
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desenvolvimento das características sexuais secundárias (CLÉMENT et al., 

1998; STROBEL et al., 1998), indicando sua importância para este processo de 

maturação sexual. 

Mantzoros et al. (1997) sugerem em seu estudo que há um breve pulso 

de leptina precedendo o desenvolvimento da puberdade no sexo masculino. 

Outros estudos revelam um dimorfismo nas taxas de leptina, com um aumento 

de sua secreção na puberdade em meninas e uma diminuição em meninos. 

Existem evidências em humanos e em roedores de que testosterona exerce 

uma regulação negativa sobre a leptina, enquanto o estrógeno age como um 

regulador positivo (CASABIELL, 2001) Estas diferenças são explicadas em 

parte devido às diferenças de índice de massa corpórea e níveis hormonais 

(AHMED et al., 1999). 

Leptina induz a secreção de IL-1β em cultura de ilhotas pancreáticas 

humanas, enquanto diminui a expressão de IL-1Ra (antagonista do receptor de 

IL-1) nas células β. IL-1β produz uma diminuição da função das células β e 

apoptose nas ilhotas pancreáticas humanas. O IL-1Ra é um antagonista natural 

de IL-1β e protege a cultura de ilhotas humanas de sua ação tóxica (MAEDLER 

et al., 2004). Assim, um aumento da secreção de leptina produziria um 

aumento da secreção de IL-1β com conseqüente prejuízo da atividade das 

células β do pâncreas. Além disso, Cohen, Novick e Rubinstein (1996) 

concluíram em seus estudos que a exposição de células pancreáticas a 

concentrações de leptina semelhantes às encontradas em indivíduos obesos 

causa diminuição de diversas ações induzidas pela insulina, incluindo a 

fosforilação em tirosina do substrato 1 do receptor de insulina (IRS-1), ligação 

da molécula da proteína 2 ligante ao receptor de fator de crescimento (GRB2) 

ao IRS-1 e infra-regulação (down-regulation) da gliconeogênese.  

No âmbito das ações periféricas da insulina, a leptina prejudica tanto o 

estímulo à utilização de glicose e ao processo de lipogênese quanto à inibição 

da lipólise em adipócitos isolados. No músculo esquelético, a presença de 

leptina promove o aumento da captação de glicose, da síntese de glicogênio e 

da oxidação de ácidos graxos. Por outro lado, a insulina aumenta a expressão 

e a liberação de leptina em adipócitos e em fragmentos de gordura peri-

epididimal incubados com o hormônio pancreático (BRITO, 2005). 
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 Os estudos sobre a relação entre leptinemia e ação da insulina divergem 

a respeito dos efeitos da primeira sobre a última, porém em todos eles a 

importância desta relação entre leptinemia e ação insulínica está estabelecida. 

Assim, as alterações no padrão de secreção da leptina ocorridas na puberdade 

influenciam as atividades insulino-estimuladas, justificando-se sua importância 

para esta pesquisa. 

As especificidades do período da puberdade com suas alterações 

hormonais características, somada ao panorama mundial do DM, apresentando 

uma emergência do subtipo 1 e 2 em crianças e adolescentes, e às 

observações do estudo de Takada (2003) levam a conclusão sobre a 

importância de se caracterizar o metabolismo celular de glicose neste período 

específico nos ratos tratados com STZ. Além disso, a importância endócrina do 

tecido adiposo e as especificidades hormonais do período da puberdade 

direcionaram um estudo sobre a relação do metabolismo de glicose neste 

tecido e a puberdade. Esta pesquisa visa, portanto, uma maior compreensão 

sobre os aspectos da relação entre puberdade e sua possível influência sobre 

o metabolismo de glicose no tecido adiposo branco de animais controle e 

daqueles em que foi injetada STZ.  
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6 CONCLUSÕES 
 
 
6.1 Existe resistência fisiológica à insulina no período da puberdade em ratos, 

com glicemia e insulinemia de jejum aumentadas, e com a presença de 

intolerância à glicose. 

 

6.2 Os altos níveis de testosterona e GH e IGF-1 característicos da puberdade 

parecem desempenhar um importante papel no desenvolvimento da resistência 

fisiológica à insulina em ratos no período da puberdade. 
 
6.3 O período entre a 6ª e 7ª semanas de vida consiste em uma importante 

fase da puberdade em ratos, quando ocorre o estirão de crescimento e 

desenvolvimento sexual dos animais. 

 

6.4 A intolerância à glicose no período puberal produziu prejuízos no 

metabolismo deste substrato energético apenas no coxim adiposo SC, 

indicando possível relação entre o tecido adiposo PE e o desenvolvimento do 

sistema reprodutor. 
 
6.5 A intolerância à glicose produzida pela injeção intraperitoneal de 

esptreptozotocina produziu atraso no desenvolvimento e maturação sexual de 

ratos em aproximadamente uma semana, apresentando prejuízos persistentes 

no desenvolvimento em algumas das estruturas estudadas. 

 

6.6 O metabolismo de glicose apresentou deficiência na resposta ao estímulo 

por insulina nos adipócitos isolados dos coxins SC e PE, devido ao quadro de 

intolerância produzida pela estreptozotocina. 

 

6.7 O período da puberdade nos animais do grupo STZ apresentou uma 

melhora da resposta dos adipócitos ao estímulo de insulina devido a prováveis 

atuações de mecanismos compensatórios frente à importância deste tecido 

para este período característico do desenvolvimento. 
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6.8 O quadro de resistência à insulina dos animais intolerantes à glicose, ou 

mesmo francamente diabéticos é de natureza diferente à resistência fisiológica 

à insulina do período da puberdade. 
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