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RESUMO 

De Castro, J. A. Via mTOR e desenvolvimento ovariano. 2021. 55 f. Dissertação (Mestrado) 

– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

A via de sinalização mTOR é associada à regulação da proliferação celular, e quando 

desregulada, induz diversas doenças, entre elas neoplasia ovariana. Como as galinhas 

apresentam desenvolvimento assimétrico durante a gonadogênese e podem desenvolver 

neoplasia ovariana espontaneamente, esses animais tornam-se um bom modelo de estudo de 

genes relacionados com o desenvolvimento de neoplasia ovariana. O objetivo do presente 

estudo foi identificar a atuação de genes da via mTOR (C1 e C2) durante o processo de 

assimetria ovariana durante a embriogênese em galinhas. Foi realizada a incubação e coleta das 

gônadas direita e esquerda, e um fragmento do músculo peitoral de 19 embriões de galinha em 

cinco estágios diferentes segundo Hamburger e Hamilton (HH): (HH32, HH35, HH38, HH41 

e HH45). O DNA extraído do músculo peitoral foi utilizado para sexagem dos embriões e 

seleção das fêmeas utilizando PCR por meio da amplificação de sequências do gene CHD. O 

RNA total das gônadas foi convertido em cDNA e a análise da expressão dos genes mTOR, 

4EPB1, S6K1, PKC, SGK1, RAPTOR e RICTOR foi realizada por meio de PCR em tempo real 

utlizando SYBER Green, e como controle os genes RPL5 e β-actina.  Foi observada que a 

expressão dos genes mTOR e PKC aumentam no estágio HH41 na gônada esquerda, após o 

inicio de uma progressão meiótica assimétrica nesta gônada. O gene 4EBP1 no estágio HH41 

apresentou uma menor expressão na gônada esquerda. Este é o primeiro estudo da expressão 

de genes da via mTOR durante o processo de assimetria gonadal em galinhas e poderá colaborar 

com informações importantes sobre essa via de sinalização para aves. 

   

Palavras-chave: assimetria gonadal; aves; via mTOR; neoplasia. 



ABSTRACT 

 

De Castro, J. A. mTOR signaling pathway and ovarian development. 2021. 55 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2021. 

The mTOR signaling pathway is associated with the regulation of cell proliferation, and when 

unregulated, induces several diseases, including ovarian neoplasia. As chickens show 

differential development during gonadogenesis and can spontaneously develop ovarian 

neoplasia, these animals are a good model for studying genes related to the development of 

ovarian cancer. The aim of the present study was to identify the role of genes in the mTOR 

pathway (C1 and C2) during the process of embryonic ovarian asymmetry in chickens. 

Incubation and collection of the right and left gonads and a fragment of the pectoral muscle of 

19 chicken embryos in five different stages according to Hamburger and Hamilton (HH) were 

carried out: (HH32, HH35, HH38, HH41 and HH45). The DNA extracted from the pectoralis 

muscle was used for sexing the embryos and selecting only the females using PCR through 

amplification of CHD gene sequences. The total RNA of the gonads converted to cDNA and 

the expression analysis of the genes mTOR, 4EPB1, S6K1, PKC, SGK1, RAPTOR and RICTOR 

was performed by real-time PCR using SYBER Green, using as control the genes RPL5 and β- 

actin. It was observed that the expression of the mTOR and PKC genes increases in the HH41 

stage, after the onset asymmetric meiotic progression in this gonad. The 4EBP1 gene at stage 

HH41 showed a lower expression in the left gonad. This is the first study of the expression of 

genes of the mTOR pathway during the process of gonadal asymmetry in chickens and may 

provide important information about this signaling pathway for birds. 

Keywords: gonadal asymmetry; birds; ovarian neoplasia; mTOR signaling pathway. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Gallus gallus domesticus, a galinha doméstica, tem sido há muito tempo um importante 

modelo nas pesquisas dos processos envolvidos no desenvolvimento dos vertebrados. Esse 

animal possibilitou diversos avanços nas áreas da virologia, imunologia, genética e 

principalmente na oncologia, onde serviu para a descoberta de diversos oncogenes (Dodgson 

& Romanov, 2004). No início dos anos 1900, a infecção de galinhas com o vírus do Sarcoma 

de Rous demonstrou que os vírus podiam causar neoplasias, e desde então há uma gama de 

estudos utilizando esse modelo animal para o estudo de diversos tipos de tumor auxiliando na 

compreensão da gênese e desenvolvimento da doença, além de reforçar a aplicabilidade da 

pesquisa em galinhas à saúde humana. Algumas características em comum no desenvolvimento 

de tumores com os humanos possibilitaram avaliar as causas dos processos de iniciação e 

progressão do tumor, assim como os mecanismos de invasão de células tumorais, metástases e 

angiogênese (Kain et al., 2014). 

 A principal vantagem do uso da galinha como modelo é a acessibilidade de manipular 

e acompanhar os embriões ao longo do seu desenvolvimento, algo que não é tão simples em 

mamíferos (Mozdziak & Petitte, 2004). Além do ovo ser autossuficiente, acessível e controlado, 

é possível visualizar e manipular os embriões em diferentes estágios de desenvolvimento e 

assim acompanhar tanto processos normais quanto patológicos desse animal.  O curto intervalo 

de geração da galinha, baixos custos de manutenção e a variedade genética também são 

vantagens para estudos que os utilizem como modelo (Johnson & Giles, 2013). Foram descritos 

46 estágios morfologicamente distintos do desenvolvimento do pintinho, começando com um 

ovo recém-posto e terminando com um pintinho totalmente desenvolvido e incubado (Figura 

1), auxiliando na identificação tanto das estruturas do embrião quanto do início de processos 

como a diferenciação gonadal (Hamburger e Hamilton, 1951). 



16 
 

 

 

Figura 1. Estágios de desenvolvimento de acordo com Hamburguer e Hamilton.  

Fonte: Hamburguer e Hamilton, 1951. 
 
 

Diferentemente do que ocorre em humanos, em galinhas apenas o ovário esquerdo é 

funcional, enquanto o direito tem seu desenvolvimento interrompido (Barua et al., 2007). 

Apesar de alguns genes exibirem expressão diferencial ovariana esquerda-direita e estarem 

envolvidos no desenvolvimento apenas do ovário esquerdo em aves, os mecanismos 

moleculares, regulação e fase do desenvolvimento em que atuam ainda não estão bem 

caracterizados (Intarapat & Stern, 2013). Estudos mostraram que um gene candidato, o Paired 

like homeodomain 2 (PITX2), tem um importante papel na lateralização e morfogênese das 

gônadas nestes animais. Este gene atua comandando a expressão do ácido retinóico apenas na 

gônada esquerda, e consequentemente, desencadeando processos de proliferação celular e 

diferenciação do córtex apenas desta gônada (Wan et al., 2017; Shaikat et al., 2018).  

A formação das gônadas em galinhas começa 72 horas após o início do 

desenvolvimento, com aspectos semelhantes entre elas até HH32, onde os ovários direito e 
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esquerdo começam a apresentar diferenças visíveis entre eles. Enquanto o ovário direito é 

circundado por uma fina camada epitelial simples e achatada, o esquerdo é envolvido por uma 

bainha espessa de células estratificadas semelhantes a epiteliais, conhecida como córtex. A 

medula tem uma organização semelhante em ambos os ovários, com cordões irregulares e 

desorganizados de células epiteliais e estruturas vesiculares. A assimetria direita-esquerda 

associada às gônadas embrionárias não se limita ao componente somático, pois há também uma 

clara assimetria na distribuição das células germinativas, onde a gônada esquerda contém 

aproximadamente 80% das células. O estrogênio é citado como um dos responsáveis por essa 

assimetria ovariana das galinhas, por ter uma forte influência no desenvolvimento de estruturas 

do ovário (Intarapat & Stern, 2013). Por outro lado, os genes e mecanismos moleculares que 

controlam esse processo continuam desconhecidos, e segundo Guioli et al (2014) identificar 

pistas sobre esses mecanismos não parece ser fácil, pois envolve várias etapas, desde a 

orientação do citoesqueleto, redistribuição de morfógenos, transcrição esquerda-direita (E-D) 

assimétrica de alguns genes até a organogênese assimétrica. 

Estudos utilizando marcadores de células germinativas revelaram diferenças na 

distribuição de célular germinativas nas gônadas esquerda e direita de galinhas em 

desenvolvimento, comprovando que a gônada esquerda contém um número maior de células 

do que a direita. Genes responsáveis por pluripotência celular também foram significativamente 

mais expressos na gônada esquerda (Intarapat & Stern, 2013). Como consequência, as células 

da gônada esquerda apresentam uma taxa de proliferação maior, o que propicia um arranjo 

espacial adequado, maior quantidade de interações célula-célula e, consequentemente, maior 

transmissão de sinais indutivos entre as células, facilitando a correta progressão do 

desenvolvimento do órgão. Durante o desenvolvimento das gônadas há eventos que vinculam 

funções genéticas específicas a formação de processos durante o estabelecimento do eixo 

esquerdo-direito. Porém, padrões espaciais específicos necessitam de uma série de processos 
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que incluem mudanças na adesão e forma celular, aquisição do destino celular, migração 

celular, proliferação celular e diferenciação celular (Rodríguez-León et al., 2008).  

Uma das vias que desempenha um importante papel na regulação de processos celulares 

é a via de sinalização PI3K / AKT / mTOR, responsável pela sobrevivência celular, 

crescimento, proliferação, angiogênese, transcrição, tradução e metabolismo. Essas atividades 

são consideradas fundamentais para um funcionamento celular adequado e assim, cumprir sua 

função, inclusive nas células tumorais. A estrutura e função da via de sinalização PI3K / AKT 

/ mTOR e sua relação com as moléculas a montante e a jusante são complexas pois compreende 

diversas alças de regulação e feedback entre os componentes das vias, podendo interferir de 

diferentes maneiras em uma determinada via, como AKT, que pode inibir e ao mesmo tempo 

ser ativada por mTOR (Ediriweera,Tennekoon & Samakoon, 2019).  

Em mamíferos, a proteína alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR, do inglês 

mechanistic target of rapamycin) também conhecida como proteína associada à rapamicina 

(FRAP), é uma serina/treonina quinase evolutivamente conservada e descoberta por ser alvo 

molecular da rapamicina através de estudos com leveduras (Brown et al., 1994). A rapamicina, 

clinicamente conhecida como sirolimus, é um fármaco que inibe mTOR, principalmente o 

complexo mTORC1. Novas terapias que utilizam inibidores de mTOR foram desenvolvidas 

para reduzir os altos níveis de sua sinalização em vários tipos de tumor, algumas inclusive 

combinadas com a rapamicina, primeiro inibidor conhecido de mTOR (Tian, Li & Zhang, 

2019). 

O mTOR é transcrito de um único gene e seu produto proteíco é componente central e 

atua através de dois complexos distintos denominados complexo mTOR1 (mTORC1) e mTOR2 

(mTORC2) (Figura 2). A via mTORC1 é composta pelas proteínas mTOR, Raptor, PRAS40, 

Deptor, mLST8, Tel2 e Tti1 e é ativada pela presença de fatores de crescimento, aminoácidos, 

estado de energia, estresse e níveis de oxigênio para regular vários processos biológicos, 
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incluindo metabolismo de lipídios, autofagia, síntese de proteínas e biogênese de ribossomos. 

Em contrapartida, mTORC2 é composta pelas proteínas mTOR, mSin1, Rictor, Protor, Deptor, 

mLST8, Tel2 e Tti1, e responde a fatores de crescimento controlando a organização do 

citoesqueleto, metabolismo e sobrevivência celular (Jhanwar-Uniyal et al., 2019). Raptor e 

Rictor são subunidades proteícas adaptadoras que diferenciam os dois complexos, atuando 

como um arcabouço e local de ligação aos substratos, auxiliando na apresentação e 

recrutamento destes (Hara et al., 2002; Wullschleger, Loewith & Hall, 2006). Os principais 

alvos downstream de mTORC1 incluem as proteínas S6K1 e 4EBP1 atuantes nos processos de 

biossíntese de proteínas, regulação da transcrição e tradução, e consequente crescimento 

celular, além da autofagia e biossíntese de lipídeos através da fosforilação de outras proteínas 

pertencentes ao complexo. Enquanto os alvos de mTORC2 incluem as proteínas PKC e SGK 

responsáveis pela organização do citoesqueleto e sobrevivência celular (Porta, Plagino & 

Mosca, 2014; Kim, Cook & Chen, 2017; Murugan, 2019).  

 

Figura 2. Esquema da via de sinalização mTOR envolvendo os dois complexos mTORC1 e 

mTORC2 e seus efetores a jusante e as principais funções celulares que regulam. 

Fonte: Krencz, Sebestyen & Khoor, 2020.  
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O metabolismo celular compreende a base de todas as atividades biológicas, incluindo 

a reprodução feminina. Estudos mostraram que os processos regulados por mTOR são 

importantes para o desenvolvimento ovariano, onde participa de vários processos que ocorrem 

no ovário, incluindo reserva ovariana, desenvolvimento folicular, maturação meiótica ovariana, 

envelhecimento ovariano e proliferação e esteroidogênese de células somáticas ovarianas, entre 

outros. No entanto, também foi observado que a via de sinalização mTOR desempenha um 

papel fundamental no desenvolvimento embrionário inicial, mudando conforme as células 

progridem do estado naive para o inicializado, indicando uma possível regulação na 

pluripotência celular (Guo & Yu, 2019; Mathieu et al., 2019).  

Porém, como essa via tem um papel central na regulação do metabolismo celular, ela 

também apresenta relevância patológica quando há desregulação da sinalização de mTOR 

podendo causar diversas doenças, como distúrbios metabólicos, neurodegeneração, doenças 

imunológicas e diversos tipos de neoplasias (Ardestani et al., 2018, Yang et al., 2019). A 

ativação da sinalização mTOR no tumor pode ocorrer através  de três diferentes de mecanismos: 

mutações no gene mTOR que levam a uma cascata de sinalização mTOR constitutivamente 

hiperativa; mutações nos componentes dos complexos mTORC1 e mTORC2, as quais resultam 

na ativação da sinalização de mTOR; e por último, a sinalização aberrante de mTOR resultando 

em mutações em genes a montante, isto é, mutações de perda de função em genes supressores 

e mutações de ganho de função em oncogenes (Mabuchi et al., 2015; Tian, Li & Zhang, 2019). 

Essa via mostrou ser amplamente ativada em mais de 70% das neoplasias humanas, portanto a 

compreensão da rede de sinalização dos genes que fazem parte dela pode auxiliar na 

compreensão do desenvolvimento e na identificação de possíveis biomarcadores para essa 

doença (Watanabe, Wei & Huang, 2011).  

Um dos tipos de neoplasia decorrente da desregulação da sinalização da via mTOR é a 

ovariana, no qual as galinhas parecem ser ótimos animais modelo para o estudo da doença 
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(Pópulo, Lopes & Soares, 2012; De Melo Bernardo et al., 2015). Visto que, diferente dos 

estudos in vitro, nesse modelo in vivo podemos acompanhar os mecanismos de regulação da 

via de sinalização mTOR, em diferentes fases do desenvolvimento, o que não é possível nos 

estudos de neoplasia em humanos. Além de que, o gene PITX2 mencionado anteriormente, que 

tem um importante papel na assimetria ovariana durante a embriogênese em aves, também é 

altamente expresso em neoplasias ovarianas epiteliais, sugerindo que vias de regulação da 

proliferação celular, como a mTOR, se observadas durante a gonadogênese das aves podem dar 

indícios de como ocorre a tumorigênese neste órgão em humanos (Fung et al., 2012). 

O tumor de ovário é uma das principais neoplasias reprodutivas que atingem as mulheres 

e que, devido à ausência de diagnóstico precoce, inespecificidade de sintomas e sua maneira 

silenciosa de se desenvolver, é a segunda neoplasia mais comum, atrás apenas do tumor de colo 

do útero. (Stewart, Ralyea & Lockwood, 2019; INCA 2021). Modelos animais, como galinhas 

e camundongos modificados, surgem como uma alternativa para o estudo e compreensão da 

etiologia, patogênese e prevenção de diversos tipos de neoplasias (Karnezis & Cho, 2017). As 

galinhas domésticas em especial, já vem sendo utilizadas para a compreensão de diversas 

doenças neoplásicas como o Sarcoma de Kaposi, leucemia, melanoma, outros sarcomas, doença 

de Marek (Dodgson & Romanov, 2004) e, mostraram ser também um bom modelo 

experimental para o estudo de neoplasia ovariana (Bernardo, Thorsteinsdóttir & Mummery, 

2015).  

Existem quatro fatores principais que dificultam a detecção precoce do tumor ovariano 

e auxiliam na disseminação da doença. A localização dos ovários profundamente na cavidade 

pélvica torna difícil detectar o desenvolvimento inicial por meio de sondagem pélvica e 

imagem, a demora no aparecimento dos sinais e sintomas e quando estes aparecem, podem ser 

sintomas genéricos demais para serem ligados a doença. A falta de marcadores precoces, e por 

último a disseminação de células neoplásicas malignas na cavidade pélvica é facilitada pela 
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ausência de uma barreira física ao redor dos ovários (Bernardo, Thorsteinsdóttir & Mummery, 

2015). Com isso, surge a necessidade de encontrar estratégias quimiopreventivas eficazes para 

a neoplasia ovariana e modelos animais que mimetizem a doença humana são necessários para 

os estudos. A identificação de genes em potencial envolvidos na patogênese dessa doença 

podem ter seu papel também na prevenção desta,  e futuramente poderiam ser utilizados em 

testes em humanos (Hakim et al., 2009).  

 

 

Figura 3. Representações anatômicas do trato reprodutivo de uma mulher e uma galinha. 

Fonte: Johnson & Giles, 2013.  

 

 

Além da galinha apresentar neoplasia ovariana de forma espontânea, tem uma alta taxa 

de ovulação que não é vista em nenhum outro animal. Estas aves possuem alguns paralelos com 

os humanos no desenvolvimento da neoplasia ovariana, como por exemplo, semelhanças das 

lesões neoplásicas iniciais, os estágios de aparecimento da doença e nos processos metastáticos; 

expressam marcadores moleculares que tem reação cruzada nos humanos e possui quatro tipos 

de neoplasia ovariana observados em mulheres, sendo eles: carcinomas seroso, endometrioide, 

mucinosos e de células claras. Portanto, apesar das diferenças anatômicas e hormonais que 

existem entre mulheres e galinhas (Figura 3), a facilidade de acesso a esse animal e algumas 

características em comum, o tornam uma espécie potencial a ser explorada em estudos de 
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neoplasia ovariana (Barua et al., 2009; Johnson & Giles, 2013). A taxa de ovulação está 

altamente correlacionada com o risco de neoplasia de ovário humano, pois segundo a “hipótese 

de ovulação incessante”, ciclos repetidos de ruptura e reparo epitelial podem facilitar a 

transformação neoplásica do epitélio ovariano e causar sequelas fisiológicas associadas à 

processos que causam inflamação. As galinhas ovulam prolificamente, alcançando uma 

incidência dez vezes maior do que nas mulheres, reforçando assim a sua utilidade nos estudos 

de processos normais e patológicos nos ovários, como a neoplasia ovariana (Fathalla 1971; 

Fredrickson 1987). 
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2. HIPÓTESE 

 

Genes associados à via de sinalização mTOR são diferencialmente expressos na gônada 

esquerda em relação à direita nos embriões de galinha em desenvolvimento. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a expressão de genes da via de sinalização mTOR durante o processo de assimetria 

ovariana esquerda-direita em embriões de galinha. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a expressão dos genes mTOR, 4EPB1, S6K1, PKC, SGK1, RAPTOR e RICTOR 

da via mTOR nas gônadas esquerda e direita em diferentes etapas do desenvolvimento 

gonadal em galinhas. 

• Verificar se o desenvolvimento gonadal assimétrico em galinhas pode auxiliar como 

modelo para o estudo de genes envolvidos na neoplasia ovariana. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos éticos 

 

Os experimentos com animais foram realizados de acordo com os protocolos aprovados 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 

(processo nº 075/2007) e Comissão Interna de Biossegurança (processo nº CBQ-FMRP: 

0030/97 -08.49.I) para o uso de animais em pesquisas. 

 

4.2 Incubação dos embriões e coleta dos tecidos 

 

Os experimentos foram realizados com ovos de uma única linhagem de galinha White 

Leghorn (Gallus gallus domesticus). Os ovos fertilizados foram incubados a 37,7 °C com 

agitação em uma incubadora umidificada. Nos estágios de Hamburger e Hamilton (HH) HH32 

(dia embrionário E7,5), HH35 (E8.5-9), HH38 (E12), HH41 (E15) e HH45 (E19), os embriões 

foram removidos dos ovos. As gônadas (esquerda e direita), e uma amostra de músculo peitoral 

que foram coletadas e armazenadas à -80 ° C. Foram utilizadas as gônadas direita e esquerda 

de quatro embriões nos estágios HH32-HH41 e de três embriões no estágio HH45 para análise 

da expressão gênica. 

 

4.3 Extração de DNA e sexagem dos embriões 

 

O DNA genômico total para determinação do sexo foi extraído do tecido muscular 

peitoral usando o kit DNeasy Blood & Tissue (Qiagen, EUA) de acordo com as recomendações 

do fabricante. O sexo dos embriões foi determinado utilizando a técnica de reação em cadeia 

da polimerase (PCR) por meio da amplificação de sequências do gene da chromodomain 

helicase DNA binding protein (CHD) usando os primers P8 (5'-

CTCCCAAGGATGAGRAAYTG-3') e P2 (5'-TCTGCATCGCTAAATCCTTT-3') como 
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descrito em Griffiths et al. (1998). Uma reação com volume total de 10 µl foi realizada 

utilizando as seguintes condições: 10 pmol de cada primer, 1 mM de MgCl2, 0,2 mM de dNTPs, 

tampão de PCR 1X, 1U de Taq DNA polimerase (Invitrogen, EUA), e de 50 ng de DNA 

genômico. As condições de amplificação foram: uma etapa inicial de desnaturação a 95 °C por 

5 minutos, seguida por 40 ciclos de 95 °C por 1 minuto, 50 °C por 45 segundos, 75 °C por 45 

segundos e uma etapa final de 72 ºC por 5 minutos. Os produtos de PCR foram separados por 

eletroforese em gel de agarose 3% corado com brometo de etídio.   

                                                                           

4.4 Extração de RNA e síntese de cDNA 

 

Para a obtenção do RNA total foi utilizado o protocolo de extração com o reagente 

Trizol (Invitrogen, EUA). Para isso aproximadamente 100 μg das  amostras congeladas das 

gônadas nos estágios HH32, HH35, HH38, HH41 e HH45 e dos músculos foram maceradas em 

nitrogênio líquido e homogeneizadas em 1 mL de Trizol e incubadas em temperatura ambiente 

por 5 minutos. Em seguida, foram adicionados às amostras 200 μl de clorofórmio, que foram 

posteriormente agitadas e incubadas por 3 minutos. O homogeneizado foi centrifugado durante 

15 minutos em centrífuga refrigerada a 4 ºC e a 12000xG. O sobrenadante contendo o RNA foi 

recuperado e transferido para um novo microtubo. Foram adicionados ao sobrenadante 500 μl 

de isopropano gelado. O material foi agitado e  incubado por 10 minutos a 4 ºC. Novamente as 

amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 12000xG a 4 ºC, o sobrenadante dispensado e 

o pellet ressuspendido com 1 mL de etanol 75%. Após nova centrifugação, o sobrenadante foi 

desprezado e o pellet seco por 10 minutos à temperatura ambiente. Todas as amostras foram 

ressuspendidas em H2O DEPC. O RNA foi incubado em banho maria a 55 ºC de 10-15 minutos 

e depois armazenado em freezer -80 ºC.  

O RNA total foi quantificado em espectrofotômetro Nanodrop (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Santa Clara, CA, EUA), e as amostras com razão 260nm:280nm superior a 1,8 
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foram consideradas puras. A integridade do RNA foi confirmada em gel de agarose 1,5% após 

eletroforese por 90 min. O RNA foi tratado com DNase I e a primeira fita de cDNA foi 

sintetizada utilizando o kit SuperScript IV First-Strand Synthesis SuperMix (Thermo Fisher 

Scientific, EUA), usando os primers oligo dT, seguindo as instruções do fabricante. 

 

4.5 Desenho dos primers para expressão gênica 

 

Os primers para os genes mTOR, 4EPB1, S6K1 e SGK1 e dos genes endógenos RPL5 e 

β-actina  foram obtidos a partir de dados da literatura (Tabela 1). Para a construção dos primers 

dos genes PKC, RAPTOR e RICTOR as sequências foram obtidas no banco de dados Ensembl 

(https://www.ensembl.org) e os primers específicos foram desenhados nas junções exon-exon 

utilizando o software Primer3Plus (Untergasser et al., 2007). Todos os primers foram avaliados 

quanto a sua eficiência no Beacon Designer Software ™ 8.20 (Thornton & Basu, 2015) e 

especificidade com a ferramenta online Primer-Blast 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Foram utilizados os genes RPL5 e β-actina 

como genes de referência por serem bem descritos e amplamente utilizados em outros estudos 

com Gallus gallus domesticus.  

 

4.6 Análise da expressão gênica 

 

 Para o experimento de expressão gênica foram considerados apenas os primers com 

eficiência entre 90 e 110% (tabela 1), segundo especificação do equipamento StepOne Plus 

Real-Time PCR Systems (Thermo Fisher Scientific, EUA). As reações de PCR quantitativa 

(qPCR) para análise da expressão gênica foram realizadas neste equipamento, utilizando 5 µL 

Power SYBR® Green PCR Master Mix, 2 µL de cDNA diluído e 0,2 µM para cada primer em 

um volume final de 10 µL. As reações para todos os primers seguiram a seguinte condição de 

ciclagem: 95 ºC por 10 minutos, 50 ciclos de 15 segundos a 95 ºC e 60 ºC. Uma curva de melting 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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de 70 °C a 95 °C a 0,3 ºC/s foi adicionada em todas as reações de qPCR para verificar sua 

especificidade.  

Todos os experimentos de qPCR foram realizados em duplicata e os valores do limiar 

médio do ciclo (Ct) determinados. A expressão dos genes analisados foi quantificada pelo 

método 2-∆∆Ct (Livak & Schmittgen, 2001) utilizando Ribosomal Protein L5 (RPL5) 

(Nascimento et al., 2015) e β-actin (Caetano et al., 2014) como genes endógenos. 

 

Tabela 1 – Desenho dos primers utilizados para análise da expressão gênica e seus respectivos 

valores de eficiência 

Gene Primers Eficiência dos 

primers (%) 

Comprimento 

do amplicon 

Referência 

PKC Fw TTGGAGTCCTGCTCTATGAAATGT 

Rv GGTGCTTGGTCATGAGCCCTTTGC 

 

93.27 159pb O autor 

SGK1 Fw CTACCTGCACTCCCTGAACA 

Rv TGTCATAGGGCTGCTTGTGA 

108.48 194pb Albooshoke & 

Bakhtiarizadeh, 

2019. 

 

S6K1 Fw CAATTTGCCTCCCTACCTCA 

Rv AAGGAGGTTCCACCTTTCGT 

 

101.17 176pb Yuan et al., 

2015 

mTOR Fw GGACTCTTCCCTGCTGGCTAA 

Rv TACGGGTGCCCTGGTTCTG 

 

100.05 158pb Huang et al., 

2019 

4EBP1 Fw GCGAATGTAGGTGAAGAAGAG 

Rv AACAGGAAGGCACTCAAGG 

 

109.94 146pb Yuan et al., 

2015 

RAPTOR   Fw GTCATGACCTACCGAGAGCAC 

Rv GCTGTCAGCCCTTTGACTATCT 

 

90.53 164pb O autor 

 

RICTOR Fw CCTTCGCTATCTCATTCGAGAC 

Rv CGAACTAATCGAAGTGCTTGTG 

 

94.12 135pb O autor 

 

RPL5 Fw AATATAACGCCTGATGGGATGG 

Rv CTTGACTTCTCTCTTGGGTTTCT 

 

99.24 99pb Nascimento et 

al., 2015 

β-actina Fw CGTGCTGTGTTCCCATCTAT 

Rv TTGCTCTGGGCTTCATCAC 

101.35 101pb Caetano et al., 

2014 

Fw: Primer Foward 5’-3’; Rv: Primer Reverse 5’-3’; Pb: pares de base. 
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4.7 Análise estatística 

 

O teste t de Student foi utilizado para determinar a significância estatística das 

diferenças entre as médias de expressão dos genes mTOR, 4EPB1, S6K1, PKC, SGK1, RAPTOR 

e RICTOR referente as gônadas esquerda e direita nos diferentes estágios embrionários (HH32, 

HH35, HH38, HH41 e HH45). As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas 

com valores de p <0,05. 

4.8 Rede de interação gênica 

 

 Uma rede de interação dos genes mTOR, 4EPB1, S6K1, PKC, SGK1, RAPTOR e 

RICTOR de proteínas funcionais foi construída utilizando a ferramenta da internet STRING v10 

(Szklarczyk et al., 2015).  

  

4.9 Comparação do modelo animal com câncer de ovário humano 

 

Os dados da expressão dos genes mTOR, 4EPB1, S6K1, PKC, SGK1, RAPTOR e 

RICTOR da via de sinalização mTORC1 e C2 observados durante a diferenciação do ovário no 

modelo Gallus gallus domesticus foram comparados com informações de expressão destes 

genes em amostras de neoplasia ovariana humana disponíveis em repositórios públicos de 

expressão gênica como o Expression Atlas database (https://www.ebi.ac.uk/gxa/home) e o 

GEO DataSets (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds?term=RNA-seq&cmd=DetailsSearch). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds?term=RNA-seq&cmd=DetailsSearch
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Coleta de tecido dos embriões 

 

Dezenove embriões foram coletados nos estágios HH32 (4), HH35 (4), HH38 (4), HH41 

(4) e HH45 (3). Os estágios de desenvolvimento e as gônadas podem ser vistos na figura 4. 

Pode ser observado que a assimetria ovariana se intensifica a partir do estágio embrionário 

HH38. 

 

Figura 4. Estágios de desenvolvimento e assimetria gonadal esquerda e direita em embriões de 

galinha fêmeas, entre o estágio HH32 e o HH45 de acordo com os critérios de Hamburger e 

Hamilton (HH).  

As escalas representam 1cm e 1mm. As setas brancas indicam as gônadas. R: direita; L: 

esquerda. 

Fonte: Tese de Jorge Petroli. 

 

5.2 Sexagem dos embriões 

 

O DNA genômico total foi extraído do músculo peitoral dos embriões utilizados para a 

sexagem molecular. O sexo dos embriões foi determinado por uma banda de 161pb (Macho) 

ou duas bandas de 161 e 178pb (Fêmea), como mostrado na figura 5. 
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Figura 5. Foto de gel de agarose 3% corado com brometo de etídio para visualização do 

resultado da PCR para amplificação de segmento do gene da chromodomain helicase DNA 

binding protein (CHD) realizada para sexagem dos embriões. O gene está presente tanto no 

cromossomo Z quanto no W, no Z tem o mesmo tamanho e na fêmea (ZW) tem uma deleção 

de pares de base (intron 1), e por isso aparece o padrão de duas bandas. Desse modo, os 

embriões que apresentam duas bandas são fêmeas e os com apenas uma banda são machos.  

As setas pretas indicam as bandas de 161 e 178pb. MM: Marcador Molecular; M: Macho; F: 

Fêmea; B: Branco. 

Fonte: a autora. 

 

 

5.3 Extração de RNA e síntese de cDNA 

 

Foram realizadas todas as extrações de RNA das gônadas esquerda e direita dos 

embriões, assim como a obtenção do cDNA para as amostras que foram utilizadas na análise 

da expressão gênica. 

 

5.4 Análise da expressão gênica 

 

5.4.1 Curvas de melting  

 

 Foram realizadas curvas de melting para mostrar que utilizamos apenas primers com um 

pico único, demonstrando assim que são específicos para os genes escolhidos (Figura 6). Além 

das curvas de melting, foram feitas curvas padrão para verificação e utilização somente de 
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primers com eficiência entre 90 e 110% como mostrado na tabela 1, segundo especificação do 

equipamento StepOne Plus Real-Time PCR Systems (Thermo Fisher Scientific, EUA). 
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Figura 6.  Curvas de melting dos genes utilizados para a análise da expressão gênica.  

A. mTOR, B. 4EBP1, C. S6K1, D. RAPTOR, E. PKC, F. SGK1, G. RICTOR, H. β-ACTINA, I. RPL5. 

 

 

5.4.2  Curvas de amplificação 

 

 Os experimentos de expressão gênica foram realizados em duplicata das gônadas direita 

e esquerda para cada amostra dos genes mTOR, 4EPB1, S6K1, PKC e SGK1 (Figura 7) e com 

os genes controle e branco em todas as placas. Foram considerados apenas os resultados que 

tiveram um desvio padrão menor que 0,3 entre as amostras. As placas foram desenhadas com 

amostras de diferentes estágios em uma mesma corrida para obter uma aleatoridade nos 

experimentos e uma melhor comparação do padrão de expressão entre as placas.  
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D 

 
E 

 
Figura 7. Curvas de amplificação exemplificadas através dos gráficos com um gene em cada 

estágio de desenvolvimento.  

A. Curva de amplificação do gene mTOR no estágio HH32. B. Curva de amplificação do gene 

4EBP1 no estágio HH35. C. Curva de amplificação do gene S6K1 no estágio HH38. D. Curva 

de amplificação do gene SGK1 no estágio HH41. E. Curva de amplificação do gene PKC no 

estágio HH45. 

5.4.3 Gráficos de comparação da expressão gênica 

 

 

Foram montados gráficos com os resultados da expressão gênica dos genes na gônada 

direita e esquerda nos cinco diferentes estágios de desenvolvimento gonadal para uma melhor 

visualização da diferença da expressão nas duas gônadas no decorrer dos estágios. 
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RICTOR 

 

 
Figura 8. Gráficos de expressão dos genes com os respectivos desvios padrões. GD: Gônada 

direita; GE: Gônada esquerda. 

 

 

5.5 Análise estatística 

 

Os genes mTOR, PKC e 4EBP1 apresentaram diferenças significativas de valores de p < 

0,05 na gônada direita no estágio HH41, de 0,012, 0,003 e 0,006 respectivamente. 

 

5.6 Rede de interação gênica 

 

A abordagem e comparação das redes de interação gênica da via de sinalização mTOR 

humana e de galinha nos permite a visualização das semelhanças de interação dos genes dessa 

via em ambos (Figura 9 e 10). A ferramenta da internet STRING v10 mostra que esses genes 

estão ligados e com interações fortes nas duas espécies. 
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Figura 9. Rede gênica da via de sinalização mTOR em humanos. A rede de genes foi construída 

utilizando o STRING v10. As linhas representam mineração de texto (amarelo), experimentos 

(rosa), bancos de dados (azul claro), co-expressão (preto), vizinhança (verde), fusão de genes 

(laranja) e co-ocorrência (azul escuro).  

 

 

 
 

Figura 10. Rede gênica da via de sinalização mTOR em Gallus gallus domesticus. A rede de 

genes foi construída utilizando o STRING v10. As linhas representam mineração de texto 

(amarelo), experimentos (rosa), bancos de dados (azul claro), co-expressão (preto), vizinhança 

(verde), fusão de genes (laranja) e co-ocorrência (azul escuro). 
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6. DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento assimétrico de ovários é um evento biológico característico de alguns 

grupos de aves, alvo de muitos estudos em galinhas, uma vez que o processo ainda não está 

completamente esclarecido (Guioli & Lovell-Badge, 2007; Guioli et al., 2014). Assim como 

observado no presente trabalho (Figura 4),  estudos anteriores identificaram o estágio HH38 

como um importante momento tanto na diferenciação do ovário esquerdo em uma gônada 

funcional, quanto na parada da diferenciação e desenvolvimento do ovário direito (Guioli et al., 

2014; de Melo Bernardo et al., 2015; Guioli et al., 2020). 

O estudo de De Melo Bernardo et al. (2015), também observou no estágio HH38 o início 

de uma onda meiótica na região cortical, que resultará em um ovário maduro funcional. Ainda 

de acordo com este estudo, esse evento celular parece ser conservado entre vertebrados, 

inclusive mamíferos. Essa onda meiótica que ocorre pode, além de estar relacionada com a 

assimetria das gônadas nas aves, ser um potencial modelo de como ocorre a tumorigênese nos 

ovários (Johnson & Giles, 2013). Outros estudos também observaram que, nos estágios HH41-

42, a maioria das células germinativas corticais do ovário esquerdo entra em meiose (Smith et 

al., 2008; Yu et al., 2013). Por isso, no presente estudo foram selecionados cinco estágios de 

desenvolvimento gonadal de galinhas, para podermos evidenciar as etapas antes, durante e após 

a assimetria ovariana e verificar se os genes escolhidos neste estudo, mTOR, 4EPB1, S6K1, 

PKC, SGK1, RAPTOR e RICTOR, apresentam diferenças na expressão entre as gônadas direita 

e esquerda. De acordo com a literatura atual disponível, nenhum trabalho ainda buscou explorar 

a expressão desses genes durante o desenvolvimento gonadal de aves.  

Há porém, diversos estudos relacionando a via de sinalização da fosfatidilinositol-3-quinase 

(PI3K) / Akt / mamífero alvo da rapamicina (mTOR) com neoplasia de ovário, pois seus 

componentes podem representar possíveis alvos terapêuticos ou marcadores moleculares 

futuros para este tipo de neoplasia, já que se encontram alterados e podem levar a doença 
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(Ediriwera, Tennekoon & Samarakoon, 2019). O gene mTOR, que está presente nos dois 

complexos, mTORC1 e mTORC2, quando fosforilado foi associado a 55% das neoplasias de 

ovário humanos (Altomare et al., 2004). O gene mTOR no presente estudo, teve um aumento 

de sua expressão a partir do estágio HH35 na gônada esquerda e apresentou uma diferença 

significativa de expressão entre as gônadas esquerda e direita no estágio HH41, estágios 

considerados importantes na diferenciação ovariana das aves (Guioli et al., 2014). 

Um dos efetores diretos de mTOR que faz parte do complexo mTORC1 é a proteína S6K1, 

responsável principalmente pela biossíntese e fosforilação de proteínas, quando ativada por 

meio de mTOR pode ajudar a promover a tumorigênese. Embora em neoplasias de ovário ainda 

não haja estudos comprovando a sua relação com a doença, S6K1 é codificada pelo gene 

RPS6KB1 localizado na região cromossômica 17q23, amplificada em várias linhas de células 

neoplásicas de mama que resultam na superexpressão dessa proteína (Berman et al., 2017; Choi 

et al., 2020). Além disso, S6K1 fosforila a proteína RICTOR, inibindo o complexo mTORC2, 

na qual é pertencente, mostrando assim um novo nível de interação dessas vias, onde mTORC1 

interfere na regulação de mTORC2 e consequentemente de seus efetores (Julien et al., 2010). 

A expressão do gene S6K1 se manteve constante e pouco variável nas gônadas direita e 

esquerda nos estágios de desenvolvimento estudados. 

 Também pertencente à via de sinalização mTOR, a proteína 4EBP1, a qual é 

amplamente relacionada com neoplasia ovariana e foi associada com a progressão do tumor, 

um prognóstico desfavoravél da doença, menor taxa de sobrevida  e quimiorresistência 

aumentada. Estudos relacionaram a proteína 4EBP1 com características clínicas da neoplasia 

de ovário e observaram a expressão da proteína em neoplasias humanas. Desse modo, essa 

proteína tem uma forte importância clínica no desenvolvimento da doença, e pode vir a ser um 

potencial marcador molecular em tumores de ovário (Castellvi et al 2006; Alabdullah et al., 

2019).  A 4EBP1 parece funcionar de um jeito diferente das outras proteínas fosforiladas por 
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mTOR, pois quando está ativa, não fosforilada, se dimeriza com o fator de iniciação eucariótico 

4E (eIF4E), bloqueando a formação do complexo de iniciação, bloqueando a tradução. Já 

quando 4EBP1 é fosforilada, inativada, eIF4E é liberado e a tradução pode começar (Armengol 

et al., 2007). Em nossos achados, a expressão do gene 4EBP1 foi significativamente diferente 

entre as gônadas e menor na gônada esquerda a partir do estágio HH38, padrão inverso do 

observado no gene mTOR, que quando fosforila seu efetor acaba por inativá-lo liberando a 

tradução de proteínas, um dos processos celulares necessários para uma célula neoplásica 

realizar sua função.  

 O gene SGK1, pertencente ao complexo mTORC2, apesar de não ter sido expresso 

diferencialmente em nossos achados, parece estar envolvido com a sobrevivência e apoptose 

celulares e aparece superexpresso em células de neoplasia ovariana (Peng, Yu, & Chen, 2020). 

Alguns estudos demonstraram que a inibição de SGK1 é determinante para conferir resistência 

a determinadas drogas utilizadas em carcinomas ovarianos, e pode auxiliar na compreensão de 

benefícios tanto de uma terapia direcionada para a neoplasia de ovário, quanto para a 

importância desse gene no desenvolvimento da doença (Stringer-reasor et al., 2015; D’Antona 

et al., 2019). 

 O complexo mTORC2 também compreende a proteína PKC, codificada pelo gene 

PRKC, possuindo várias isoformas e faz parte de uma família de proteínas bastante estudada. 

Essa proteína regula várias funções celulares importantes como a proliferação celular e 

organização do citoesqueleto, e possui sua contribuição na tumorigênese de diversos órgãos. 

Essa contribuição não parece estar só relacionada com as vias de sinalização na qual está 

presente, como a mTOR, mas também decorre da amplificação do gene e ganho no número de 

cópias (Tyagi & Roy, 2021). Estudos mostraram que o gene PRKC é frequentemente 

amplificado em neoplasia de ovário, se assemelhando funcionalmente a um oncogene, podendo 

servir como um potencial biomarcador para neoplasia ovariana (Zhang et al., 2006; Rehmani et 
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al., 2020). Em nosso trabalho, PKC teve uma diferença significativa de expressão entre as 

gônadas direita e esquerda no estágio HH41, estágio citado anteriormente como importante para 

as células germinativas do ovário esquerdo, que entram em meiose (Smith et al., 2008; Yu et 

al., 2013). 

 As proteínas RAPTOR e RICTOR, embora realizem a mesma função de estabilizar e 

recrutar substratos para a via de sinalização mTOR, fazem parte de complexos diferentes dentro 

dessa via, mTORC1 e mTORC2 respectivamente. E apesar de estudos sugerirem que uma 

proteína tem predominância sobre a outra, ambas parecem estar envolvidas com o tumor de 

ovário, e serem responsáveis pela regulação da proliferação celular de células de ovário 

(Montero et al., 2012; Rogers-Broadway et al., 2019). RAPTOR inibiu a proliferação de células 

neoplásicas ovarianas na presença de um medicamento inibidor de mTOR e RICTOR pode 

contribuir para a resistência a certos medicamentos e dificultar a apoptose de células tumorais 

(Im-aram et al., 2013; Shi et al., 2018). A compreensão dos componentes da via de sinalização 

mTOR e o papel destes na neoplasia de ovário é fundamental para estudos clínicos com drogas 

que inibem essa via, representando um foco interessante de estudos que podem ajudar e muito 

no entendimento e prevenção dessa doença futuramente.  

 Apesar da via de sinalização mTOR ser frequentemente ativada e relacionada com 

diversos tipos de neoplasia, e a galinha ser um ótimo modelo animal para o estudo do tumor de 

ovário, não há na literatura um estudo que seja semelhante ao atual. Hao e colaboradores 2021, 

investigaram a relação da via de sinalização mTOR e o envelhecimento ovariano em dois 

estágios diferentes da galinha, reforçando a ideia de que esta via é importante para diversas 

funções normais e até patológicas nesse órgão.  

Os resultados obtidos pelo presente estudo podem fornecer uma nova visão sobre o 

processo de diferenciação ovariana em galinhas e um modelo de estudo de neoplasia de ovário, 

que poderá auxiliar em um melhor entendimento da doença em humanos.  
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7.  CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho é o primeiro estudo da expressão de genes da via mTOR durante o 

processo de assimetria gonadal em galinhas. A partir dos objetivos específicos, e como 

demonstrado nos resultados foi possível avaliar a expressão dos genes em todos estágios 

selecionados. A partir dos resultados, foi observada que a expressão do gene mTOR aumenta 

no estágio HH38, quando se inicia a progressão meiótica assimétrica pronunciada na gônada 

feminina esquerda e pode indicar o seu envolvimento com a proliferação celular. O gene 4EBP1 

a partir do estágio HH38 apresentou uma menor expressão na gônada esquerda, um gene com 

potencial para biomarcador de neoplasia de ovário humano.  

 Os outros genes não apresentaram uma expressão diferencial significativa entre as 

gônadas direita e esquerda nos estágios de desenvolvimento estudados.  

Os resultados obtidos neste trabalho podem auxiliar na compreensão da função dos 

genes nos diferentes estágios de desenvolvimento e colaborar com outros trabalhos na literatura 

com informações importantes sobre essa via de sinalização em galinhas.  
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