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RESUMO 

Silva, JB. O efeito do anestro induzido por restrição alimentar sobre a morfologia de útero e 

ovários e a expressão do RNAm do precursor do hormônio concentrador de melanina. 

[Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

 

Estudos hodológicos sugerem um dimorfismo sexual das projeções da área incerto-

hipotalâmica (IHy), com áreas relevantes para o controle reprodutivo mais densamente 

inervadas em fêmeas. Estudos funcionais mostraram que o RNAm do precursor do hormônio 

concentrador de melanina (ppMCH) varia apenas na IHy, durante o ciclo estral e é reduzido em 

ratas em anestro induzido por restrição alimentar (RA). Nosso objetivo foi analisar em 

camundongos fêmeas, as alterações na morfologia de útero e ovários e na expressão do RNAm 

do ppMCH da IHy ocasionadas pelo anestro induzido por RA. Para isso, camundongos fêmeas 

C57BL/6 foram distribuídas em controle (C), restrito (R; ração = 70% do C) e realimentado 

(RR). Os animais R foram perfundidos após 4, 8 e 12 dias para coleta de encéfalo, útero e 

ovários. Houve um aumento no número de folículos antrais nos animais R12 comparados ao 

R4 e redução da área uterina nos animais R8 com recuperação dos RR. Não foi possível detectar 

alterações na expressão do RNAm do ppMCH na IHy. 

 

 

 

Palavras-chave: Área incerto-hipotalâmica (IHy). Restrição alimentar. Hibridização in situ. 

Hormônio concentrador de melanina (MCH). Regulação neuroendócrina. Sistema reprodutivo. 

Ciclo estral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Silva, JB. The effect of food restriction-induced anestrus on the morphology of uterus and 

ovaries and the melanin-concentrating hormone precursor mRNA expression. [Masters thesis 

(Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo; 2017. 

 

Hodological studies suggest a sexual dimorphism of the incerto-hypothalamic area (IHy) 

projections since relevant areas to the reproductive control are more densely innervated in 

females. Functional studies have shown that the MCH precursor mRNA (ppMCH) varies only 

in the IHy during the estrous cycle of an intact rat and is decreased in anestrus rats induced by 

food restriction. We aim to analyze, in female mice, the changes in uterine and ovarian 

morphology and expression of IHy ppMCH mRNA in anestrus induced by food restriction. For 

this, C57BL/6 female mice were distributed in control (C), food restricted (FR) and refed (RR). 

FR were perfused after 4, 8 and 12 days to collect the brain, uterus and ovaries. Our results 

show an increased number of antral follicles of R12 compared to R4 and a reduction in the 

uterine area of R8 with restoration in RR. It was not possible to detect changes in ppMCH 

mRNA expression in IHy. 

 

 

Key words: Incerto-hypothalamic area (IHy). Food restriction. In situ hybridization. Melanin-

concentrating hormone (MCH). Neuroendocrine regulation. Reproductive system. Estrous 

cycle. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A área incerto-hipotalâmica (IHy) é uma região localizada no diencéfalo, na junção 

entre o hipotálamo medial e a zona incerta. Devido à sua pobre delimitação citoarquitetônica, 

o uso da marcação neuroquímica dessa região foi padronizado como referência ideal para a 

definição de seus limites, o que serviu de base para o estudo de diversos aspectos 

citoarquitetônicos, hodológicos e funcionais em ratos (Sita, Elias, Bittencourt, 2003, 2007;  

Elias et al., 2008;  Bueno et al., 2013;  Silva et al., 2013;  Bueno et al., 2017;  Sita et al., 2017), 

os quais promoveram a padronização da nomenclatura dessa região para área incerto-

hipotalâmica (Sita, Elias, Bittencourt, 2007), e esta já foi incorporada por diversos grupos de 

pesquisa (Bittencourt, Celis, 2008;  Elias et al., 2008;  Lagos et al., 2009;  Lee et al., 2009;  

Nakamura et al., 2009;  Torterolo, Sampogna, Chase, 2009;  Geerling et al., 2010;  Mul et al., 

2011;  Espana, Clotman, 2012). Assim sendo, a IHy é caracterizada pela presença de dois 

grupamentos neuroquímicos distintos, um deles sendo o grupamento dopaminérgico A13 e o 

outro predominantemente GABAérgico. Entre as células GABAérgicas, encontramos uma 

população colocalizada com o hormônio concentrador de melanina (MCH, Bittencourt et al., 

1992;  Sita, Elias, Bittencourt, 2003), objeto desse trabalho. 

Estudos funcionais sugerem que a IHy atua na regulação da manutenção do ciclo estral 

através do sistema peptidérgico do MCH, sob influência do estrógeno e do metabolismo 

energético. Resultados prévios de nosso grupo demonstram que o RNAm do precursor do MCH 

(ppMCH) presente nos neurônios da IHy varia com o ciclo estral normal e no anestro induzido 

pela restrição alimentar (Bueno et al., 2013;  Silva et al., 2013;  Bueno et al., 2017), sugerindo 

um papel significativo para o Sistema MCH no controle do ciclo estral regulado pelo balanço 

energético, função esta que será abordada em maiores detalhes nesse estudo. 

 

1.1 Arquitetura da IHy 

 

A IHy apresenta dois grupamentos neuroquímicos distintos. Inicialmente, foi descrito o 

grupamento dopaminérgico A13, visualizado pela presença de tirosina hidroxilase (TH, 

Dahlström, Fuxe, 1964;  Hökfelt et al., 1984). Entremeados às células dopaminérgicas, observa-

se células GABAérgicas em contato sináptico aparente com as células dopaminérgicas, mas 

sem colocalização (Oertel et al., 1982;  Sita, Elias, Bittencourt, 2003). As células GABAérgicas 

também apresentam o MCH e/ou o transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART, 
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Vrang et al., 1999;  Elias et al., 2001). De fato, GABA, MCH e CART estão amplamente 

coexpressos (Elias et al., 2001;  Elias et al., 2008). 

O significado neurofisiológico da proximidade celular, sem colocalização, entre células 

dopaminérgicas versus GABA/CART/MCH é desconhecido, mas sabendo que a função das 

células dopaminérgicas na regulação da secreção hormonal depende de uma modulação de uma 

inibição tônica GABAérgica (Kalia et al., 1999), postulamos que o MCH poderia modular essa 

transmissão. Estudos in vitro demonstram que o MCH promove uma redução na frequência de 

correntes pós-sinápticas inibitórias em sinapses GABAérgicas (Gao, van den Pol, 2001). 

Além disso, os primeiros trabalhos funcionais da IHy são lesões bilaterais dessa região 

através de ácido ibotênico ou 6-hidroxidopamina, as quais abolem o pico ovulatório plasmático 

do hormônio luteinizante (LH) e induzem diestro constante (MacKenzie et al., 1984;  

MacKenzie, James, Wilson, 1988;  Sanghera, Anselmo-Franci, McCann, 1991). Aparentemente 

o mecanismo de ação dessa lesão envolve uma transmissão dopaminérgica, visto que a injeção 

local de dopamina induz a um aumento na concentração plasmática de LH (MacKenzie et al., 

1984). 

Em virtude de parte das células dopaminérgicas ocuparem a parte rostral da ZI, e da 

ausência de limites citoarquitetônicos mais precisos, essa região foi por muito tempo 

considerada parte da ZI (Kawana, Watanabe, 1981;  Paxinos, Watson, 1998;  Swanson, 2004;  

Mitrofanis, 2005), inclusive por nosso grupo (Bittencourt et al., 1992;  Elias, Bittencourt, 1997;  

Bittencourt, Elias, 1998;  Casatti et al., 2002;  Sita, Elias, Bittencourt, 2003;  Elias et al., 2008), 

e recebeu diversas denominações ao longo de sua história, incluindo ZI rostral (Mitrofanis, 

2005), ZI medial (Wagner et al., 1995) e ZI rostromedial (Bittencourt et al., 1992;  Sita, Elias, 

Bittencourt, 2003). Uma análise mais precisa mostra que os neurônios da IHy coincidem com 

parte da ZI rostral e a parte mais rostral e medial da ZI dorsal, mas aproximadamente metade 

da área da IHy está fora dos limites citoarquitetônicos da ZI (Sita, Elias, Bittencourt, 2007), 

justificando o abandono dessa terminologia. 

 

1.2 Hodologia da IHy 

 

A IHy possui um padrão de projeções semelhante ao de núcleos do hipotálamo medial, 

projetando-se especialmente para estruturas mediais do encéfalo desde os núcleos septais até a 

substância cinzenta da ponte. Estudos hodológicos prévios de nosso grupo sugerem um 

dimorfismo sexual das projeções da IHy, com áreas relevantes para o controle reprodutivo 
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sendo mais densamente inervadas em fêmeas do que em machos (Sita, Elias, Bittencourt, 2007;  

Bueno et al., 2013;  Barbeiro, 2016;  Bueno et al., 2017). 

Em ambos os sexos, suas principais projeções são a parte intermédia do núcleo septal 

lateral, núcleo reuniens, área hipotalâmica anterior, núcleo pré-comissural e área hipotalâmica 

posterior. A substância cinzenta periaquedutal recebe inervação mais expressiva em ratos do 

que em ratas e de modo geral, em machos, a IHy possui conexões que a colocam claramente 

como um componente do circuito de defesa hipotalâmico medial. Recentemente, observamos 

que lesões citotóxicas bilaterais da IHy de ratos machos utilizando NMDA interferem no 

mecanismo de defesa dos animais lesados. A lesão da IHy abole a resposta de defesa de ratos 

frente ao gato, seu predador natural (Sita et al., 2017). Em fêmeas, as conexões da IHy com 

componentes desse circuito são mais discretas e o efeito de lesões no comportamento de defesa 

ainda precisa ser investigado. 

Por outro lado, regiões relevantes para a regulação neuroendócrina como a área pré-

óptica medial (MPA) e núcleo pré-óptico mediano que apresentam o hormônio liberador do LH 

(hormônio liberador de gonadotrofinas - GnRH); o núcleo periventricular do hipotálamo; e o 

núcleo periventricular anteroventral (AVPe) e o núcleo arqueado (Arc) que expressam 

kisspeptina (KiSS-1); recebem inervação ausente e/ou discreta em machos, porém evidente em 

fêmeas (Sita, Elias, Bittencourt, 2007;  Oakley, Clifton, Steiner, 2009;  Bueno et al., 2013;  

Bueno et al., 2017). Esse padrão de projeções da IHy diferencial em fêmeas, relacionado a 

núcleos com relevância neuroendócrina, reforça a ideia de que a IHy esteja exercendo funções 

relacionadas ao controle neuroendócrino das fêmeas. Entretanto, é desconhecida a anatomia da 

inervação da IHy nessas regiões e se a IHy é capaz de influenciar as células que expressam 

GnRH e KiSS-1. 

 

1.3 A função das células MCH na IHy 

 

O MCH é um peptídeo neuromodulador, que está expresso principalmente na área 

hipotalâmica lateral e IHy (Bittencourt et al., 1992;  Qu et al., 1996;  Rossi et al., 1997). O MCH 

é codificado a partir de um precursor (pré-pró-MCH ou ppMCH) que também codifica outro 

peptídeo (neuropeptídeo ácido glutâmico-isoleucina - NEI), coexpresso com o MCH 

(Bittencourt et al., 1992). A maior parte dos estudos funcionais envolvendo o MCH está 

relacionada com o controle do comportamento alimentar e metabolismo energético, devido à 

sua função orexígena. Porém, além destas, o MCH também está envolvido em diversas outras 

funções incluindo regulação neuroendócrina, comportamento maternal, alerta comportamental, 
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regulação do humor, homeostase do sono, homeostasia ventricular cerebral (Bittencourt et al., 

1992;  McBride et al., 1994;  Elias, Bittencourt, 1997;  Elias, Frigo, Bittencourt, 1997;  

Bittencourt, Elias, 1998;  Monzon, De Barioglio, 1999;  Monzon et al., 1999;  Murray et al., 

2000a;  Tsukamura et al., 2000;  Borowsky et al., 2002;  Casatti et al., 2002;  Pereira-da-Silva 

et al., 2003;  Verret et al., 2003;  Conductier et al., 2013;  Mul et al., 2013;  Benedetto et al., 

2014;  Alachkar et al., 2016), entre outras. Analisando as conexões da IHy, observamos que 

essa região não deve atuar diretamente no controle do comportamento alimentar, como seria 

esperado pela presença do MCH, sendo mais provável que as células MCH contribuam para o 

controle neuroendócrino. 

Recentemente, foi ampliado o estudo dos aspectos neuroendócrinos associados ao 

Sistema MCH. Desde 1992, é conhecido que células da área pré-óptica medial de fêmeas 

expressam MCH apenas no final do período de lactação (Knollema et al., 1992;  Rondini et al., 

2010), mas essa característica do Sistema MCH foi negligenciada por muito tempo. Mais tarde, 

foi descrito que esses neurônios são inervados por neuropeptídeos provenientes de células do 

núcleo arqueado que controlam a homeostase energética (Rondini et al., 2010) e que no 19º dia 

de lactação, ocorre um aumento do MCH correlacionado à diminuição da ocitocina na hipófise 

posterior, sugerindo que o MCH participe do controle relacionado ao término do período da 

lactação (Costa, 2013). 

Mais do que apenas uma função na lactação, Naufahu e colaboradores (2013), em uma 

revisão, apontam que o MCH atua de maneira ampla na regulação neuroendócrina através da 

regulação direta ou indireta das células GnRH da MPA, além de interagir com o estradiol. O 

substrato anatômico dessa atuação ainda precisa ser esclarecido, visto que os neurônios que 

expressam MCH não apresentam receptores de estrógeno (Muschamp, Hull, 2007;  Santollo, 

Eckel, 2013). 

Células apresentando GnRH na MPA, AVPe e órgão vascular da lâmina terminal são 

inervadas por fibras imunorreativas a MCH e ao NEI (Williamson-Hughes, Grove, Smith, 2005;  

Attademo et al., 2006;  Murray et al., 2006). Além disso, o MCH inerva de maneira significativa 

a eminência mediana (Bittencourt et al., 1992). Injeções vasculares de traçador retrógrado 

resultam em células MCH retrogradamente marcadas tanto na área hipotalâmica lateral como 

na IHy suportando a hipótese de que essas regiões se projetam para a eminência mediana 

(Knollema et al., 1992;  Cvetkovic et al., 2003). A distribuição das fibras imunorreativas a MCH 

na eminência mediana varia entre machos e fêmeas nos diferentes estágios do ciclo estral, sendo 

maior no diestro e ainda mais expressivo na fêmea lactante no final da lactação (Gallardo, 

Chiocchio, Tramezzani, 2004;  Rondini et al., 2010;  Costa, 2013). No proestro, o conteúdo do 
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MCH na eminência mediana aumenta ao redor do meio dia (coincidindo com o aumento de 

GnRH na eminência mediana) e diminui à tarde precedendo a liberação de GnRH e o pico pré-

ovulatório de LH no sangue (Gallardo, Chiocchio, Tramezzani, 2004). O MCH também 

estimula a liberação do GnRH ao ser injetado, in vitro, na eminência mediana de ratas no 

proestro (Chiocchio et al., 2001). Já a injeção de MCH na MPA ou na eminência mediana 

estimula a liberação de LH em ratas ooforectomizadas tratadas com estradiol, as quais 

apresentam diminuição dos níveis plasmáticos de LH (Gonzalez, Baker, Wilson, 1997;  Murray 

et al., 2000a). Ratas ooforectomizadas sem tratamento hormonal apresentam altos níveis 

plasmáticos de LH devido a um aumento compensatório dos pulsos de GnRH hipotalâmicos 

diante da ausência de estrógeno (Haisenleder, Dalkin, Marshall, 1994) e a injeção de MCH 

nesses animais provoca uma diminuição dos níveis de LH (Murray et al., 2006). Também foi 

observada uma diminuição nos níveis plasmáticos do LH após injeção de MCH no ventrículo 

lateral de ratas ooforectomizadas tratadas com estradiol (Tsukamura et al., 2000). 

Fêmeas ooforectomizadas tratadas com estrógeno apresentam uma diminuição no 

número e na intensidade do sinal de células expressando o RNAm do ppMCH somente na IHy 

(Murray et al., 2000b). Por outro lado, fêmeas ooforectomizadas sem reposição de estrógeno, 

que apresentam aumento compensatório de LH, apresentam um aumento no número de células 

imunorreativas ao NEI apenas na IHy (Attademo et al., 2006). Estudos prévios falharam em 

demonstrar uma variação na expressão do RNAm do ppMCH ao longo do ciclo estral da rata 

intacta (Knollema et al., 1992;  Murray et al., 2000b), entretanto, a ausência de dosagens 

hormonais séricas comprovando a fase do ciclo estral nesses trabalhos dificulta sua análise. 

Dados recentes de nosso grupo comprovaram que há aumento na expressão do RNAm do 

ppMCH, apenas na IHy, durante o proestro de ratas em comparação ao diestro (Bueno et al., 

2013;  Bueno et al., 2017). Além disso, o número total de neurônios MCH hipotalâmicos, a 

expressão de ppMCH e também do receptor de MCH R1 diminuem no proestro e com a 

administração de estradiol em fêmeas ooforectomizadas (Santollo, Eckel, 2013). Resultados de 

nosso grupo mostram que ratas em anestro secundário à restrição alimentar crônica apresentam 

uma diminuição da expressão do ppMCH na IHy, mas não na área hipotalâmica lateral (Silva 

et al., 2013). 

Dessa forma, em modelos de animais ooforectomizados ou considerando o hipotálamo 

inteiro, observamos que o estradiol inibe a síntese de MCH (Murray et al., 2000b;  Santollo, 

Eckel, 2013), mas nosso grupo tem observado que, em animais intactos, as células MCH da 

IHy atuam de maneira paradoxal à descrita na literatura, em especial em situações de balanço 

energético negativo. Outros autores já haviam relatado que o efeito orexigênico do MCH é 
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atenuado pelo estradiol exógeno (fêmeas ooforectomizadas tratadas com estradiol) ou 

endógeno (estro em comparação ao diestro) sugerindo que o MCH influencie as diferenças no 

comportamento alimentar relacionadas ao ciclo estral (Messina et al., 2006;  Santollo, Eckel, 

2007).  

 

1.4 MCH e o controle do ciclo estral 

 

O controle do ciclo reprodutivo em mamíferos, o ciclo estral dos roedores, é 

determinado por diversos fatores. As kisspeptinas (peptídeos codificados pelo gene Kiss1) 

desempenham um papel chave na puberdade e na ovulação (para uma revisão, veja Oakley, 

Clifton, Steiner, 2009;  Navarro, Tena-Sempere, 2012). Os neurônios KiSS-1 do núcleo 

periventricular anteroventral influenciam os neurônios GnRH numa alça de feedback positiva 

(Han et al., 2005;  Dumalska et al., 2008;  Pielecka-Fortuna, Chu, Moenter, 2008), aumentando 

a liberação de hormônios gonadotróficos pela hipófise e disparando uma cascata que dá início 

à puberdade (Seminara et al., 2003) e mantém a ovulação a cada ciclo (Clarkson et al., 2008). 

A secreção pulsátil do GnRH estimula a produção do LH e do FSH (hormônio folículo 

estimulante) pela hipófise e, por sua vez, estimulam os ovários a produzirem estrógeno e 

progesterona. Por outro lado, os esteroides influenciam os neurônios KiSS-1 do núcleo 

arqueado, os quais atuam nos terminais GnRH da eminência mediana numa alça de feedback 

negativo, a qual está mais relacionada à manutenção do ciclo estral. 

Alterações tanto nas secreções do GnRH, quanto de LH e FSH afetam a ovulação e/ou 

a regularidade do ciclo reprodutivo. Estresse fisiológico, metabólico ou nutricional pode afetar 

a integridade desse eixo reprodutor. Dietas restritivas acompanhadas ou não de exercícios 

físicos intensos são uma das causas comuns de alterações na regularidade do ciclo menstrual de 

mulheres atletas, incluindo o estabelecimento de períodos de amenorreia (Cumming, Wheeler, 

Harber, 1994;  Warren et al., 1999;  Andrico et al., 2002). Nessa desordem, a diminuição da 

gordura corporal ocasionada pela dieta associada ou não ao exercício interfere na secreção do 

GnRH (Loucks, Verdun, Heath, 1998;  Warren et al., 1999)  através da diminuição dos níveis 

de leptina circulante. A leptina é um hormônio produzido principalmente pelo tecido adiposo 

branco que informa a parte central do sistema nervoso do status energético do indivíduo, através 

de suas projeções para o núcleo arqueado, inibindo os neurônios imunorreativos ao 

neuropeptídeo Y (NPY) e ao peptídeo relacionado ao agouti (AgRP), que são orexígenos, e 

estimulando os neurônios imunorreativos a POMC (pró-opiomelanocortina) e ao CART, que 

são anoréticos (Broberger et al., 1998;  Elias et al., 1999). Por sua vez, estes neurônios inervam 
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as células imunorreativas ao MCH e a orexina (ORX), de modo a controlar o comportamento 

alimentar. Além disso, a leptina pode agir diretamente estimulando a secreção de 

gonadotrofinas na hipófise ou indiretamente através de neurônios hipotalâmicos (Barash et al., 

1996;  Yu et al., 1997). Neurônios que sintetizam MCH também se projetam para as células 

GnRH, as quais apresentam receptores de MCH (MCHR1, Williamson-Hughes, Grove, Smith, 

2005). 

Como mencionado acima, nosso grupo observou que há aumento na expressão do 

RNAm do ppMCH, apenas na IHy, durante o proestro de ratas em comparação ao diestro 

(Bueno et al., 2017) e que ratas em anestro secundário à restrição alimentar crônica associada 

ou não ao treinamento aeróbio intenso apresentam uma diminuição da expressão do ppMCH 

também apenas na IHy (Silva et al., 2013). A hipótese inicial deste trabalho é que as células 

MCH da IHy contribuam para a regulação da manutenção do ciclo estral, especialmente em 

estados de balanço energético negativo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Recentemente, nosso grupo tem se dedicado ao estudo de alguns aspectos 

citoarquitetônicos, hodológicos, neuroquímicos e funcionais da IHy (Sita, Elias, Bittencourt, 

2003, 2007;  Bueno et al., 2013;  Silva et al., 2013;  Barbeiro, 2016;  Bueno et al., 2017;  Sita 

et al., 2017). Estudos funcionais, ainda escassos, sugerem que a IHy atue na regulação da 

manutenção do ciclo estral, através do sistema peptidérgico do MCH, sob influência do 

estrógeno e do metabolismo energético. Estudos hodológicos prévios de nosso grupo sugerem 

um dimorfismo sexual das projeções da IHy, com áreas relevantes para o controle reprodutivo 

mais densamente inervadas em fêmeas. Resultados funcionais prévios do grupo também 

mostraram que o RNAm do precursor do MCH varia, apenas na IHy, com o ciclo estral da rata 

intacta e apresenta-se diminuído em animais em anestro induzido por restrição alimentar. 

Entretanto, é desconhecido se a variação na expressão do RNAm do ppMCH acontece 

progressivamente durante a restrição alimentar, em decorrência da alteração no balanço 

energético ou subitamente quando o balanço energético negativo interrompe o ciclo estral 

provocando o anestro.  
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3 OBJETIVOS 

 

Diante dos dados expostos, nosso objetivo é analisar, em camundongos fêmeas, as 

alterações na morfologia de útero e ovários e na expressão do RNAm do ppMCH na IHy, 

ocasionadas pelo anestro induzido por restrição alimentar. 

Nossos objetivos específicos são: 

• analisar a efetividade do modelo em induzir anestro em camundongos fêmeas 

através de restrição alimentar; 

• observar a regularização do ciclo estral frente o retorno dos animais restritos à dieta 

ad libitum; 

• correlacionar peso corporal e ciclicidade estral no modelo de anestro utilizado; 

• analisar a morfologia de útero e ovários de animais submetidos ao modelo de anestro 

induzido pela restrição alimentar; 

• analisar o curso temporal de variação da expressão do RNAm do ppMCH na IHy de 

camundongos fêmeas submetidas à restrição alimentar em modelo para indução de 

anestro. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos fêmeas adultos jovens C57BL/6, ao redor de 60 a 90 

dias e em fase reprodutiva, com peso inicial aproximado de 20 gramas, provenientes e mantidos 

no Biotério do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (ICB/USP) e utilizados de acordo com certificado aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do ICB (136/14/CEUA) e normas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).  

Os animais foram mantidos em ciclo claro/escuro de 12/12 h, com luzes acesas às 6:00 

h e com livre acesso à água. Alguns grupos foram submetidos à restrição alimentar, conforme 

descrito a seguir. 

 

4.2 Determinação do ciclo estral 

 

Os animais foram submetidos à análise do ciclo estral, realizada através da técnica de 

lavado vaginal, que consiste na adição de um pequeno volume de salina no canal vaginal com 

o auxílio de uma pipeta. O lavado vaginal é coletado imediatamente e colocado sobre uma 

lâmina de vidro. O material é então analisado em microscópio óptico e a fase do ciclo é 

classificada de acordo com a predominância celular (figura 1). Observa-se no diestro a 

predominância de leucócitos, no proestro a predominância de células epiteliais nucleadas, no 

estro observa-se numerosas células cornificadas, e no metaestro há um emaranhado dos três 

tipos celulares: leucócitos, células epiteliais nucleadas e células cornificadas (Nelson et al., 

1982;  Caligioni, 2009).  
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Figura 1– Citologia vaginal representando cada fase do ciclo estral. As fases do ciclo incluem proestro (A), estro 

(B), metaestro (C) e diestro (D). São identificados três tipos celulares: células epiteliais nucleadas (seta branca), 

células epiteliais cornificadas (seta preta) e leucócitos (círculo). (Retirado de Byers et al., 2012). 

 

4.3 Desenho experimental 

 

O desenho experimental e parte do protocolo experimental foram estabelecidos em 

projeto piloto, modificado a partir de experimentos prévios do laboratório em ratas (Silva et al., 

2013) e descrições obtidas na literatura em camundongos (Turturro et al., 2002;  Gelegen et al., 

2012;  Mercer et al., 2014). 

Os animais foram colocados em gaiolas individuais e acompanhados quanto ao ciclo 

estral por aproximadamente dois ciclos regulares consecutivos (dois proestros) para exclusão 

dos animais com ciclo irregular. Após este período, as fêmeas foram distribuídas em grupos 

controle (C) e restrito (R), homogeneizadas pelo peso (figura 2). 
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Figura 2 - Peso inicial dos animais controles e restritos no dia da separação dos grupos. Os gráficos mostram a 

homogeneização do peso inicial entre os grupos controle e restrito nos diferentes protocolos experimentais e suas 

réplicas.  

 

Os animais controle receberam alimentação ad libitum, mas com consumo monitorado, 

para que fosse calculada a média de consumo diário de ração. Os grupos restritos foram 

submetidos à restrição alimentar, recebendo diariamente 70% da quantidade média de ração 

consumida pelo grupo C no dia anterior. Para a pesagem da ração foi utilizada balança analítica 

(SA 120 - Scientech, Colorado, EUA) e considerado arredondamento para duas casas decimais. 

O ciclo estral foi acompanhado diariamente, por volta das 11:00 h, desde o início do 

experimento até a data da perfusão. A ração foi colocada logo após a coleta do lavado vaginal 

e a pesagem dos animais foi realizada no biotério (balança eletrônica do biotério 3400/1 - 

Toledo do Brasil, São Paulo, BR) na primeira semana de experimento, no início da restrição 

alimentar, e todos os dias após o início da restrição até o dia da perfusão. As perfusões 

ocorreram por volta das 14:00 h. 

Para uma comparação adequada entre os grupos experimentais, os animais C foram 

perfundidos em diestro por esta ser a fase fisiologicamente comparável ao quadro de anestro 

(diestro constante) apresentado pelos animais restritos no dia da perfusão.  
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4.4 Grupos experimentais 

 

Os animais do grupo restrito foram subdivididos de acordo com o procedimento adotado 

após o início da restrição alimentar. A seguir estão descritos os protocolos aplicados a cada um 

deles. 

 

4.4.1 Grupos restritos (R4, R8 e R12) 

 

Para obtenção dos grupos R4, R8 e R12, o desenho experimental descrito no item 4.4 

foi realizado duas vezes (representadas no quadro 1 por I e II), sendo cada vez realizada com 

uma parcela dos animais que compõe cada um dos grupos, para obtermos o número de animais 

necessários para cada grupo. No quadro a seguir são demonstrados os dados quantitativos 

referentes a cada realização do protocolo mencionado. 

 

 

Animais 

analisados 

inicialmente 

Período 

de análise 

preliminar 

do ciclo 

estral 

Animais 

com 

ciclo 

regular 

Quantidade 

de animais 

por grupo 

Duração do 

experimento 

após divisão 

dos grupos 

I 29 5 semanas 18 
C1 (n=5) 

R (n=10) 
3 semanas 

II 25 4 semanas 20 
C1 (n=5) 

R (n=14) 
4 semanas 

 

Quadro 1 - Dados referentes aos protocolos realizados para obtenção dos grupos experimentais C1, R4, R8 e R12. 

Dentre os animais com ciclo regular, alguns foram excluídos ao longo do experimento e estão descritos no tópico 

“animais excluídos”. A quantidade de animais por grupo se refere ao número final de animais. 

 

Ao final das duas fases de realização do desenho experimental (réplicas), obtivemos 34 

animais. Dentre estes, os animais pertencentes ao grupo R foram subdivididos conforme o dia 

em que foram perfundidos, para que pudéssemos realizar posteriormente uma análise temporal 

comparativa entre eles. 

Desta forma, obtivemos os seguintes grupos experimentais: 

- Grupo C1 (n=10): fêmeas controles, alimentadas com ração e água ad libitum e perfundidas 

em diestro, após a realização dos grupos R; 
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- Grupo R4 (n=8): fêmeas restritas, alimentadas com 70% da quantidade média de ração 

consumida pelo grupo C no dia anterior, água ad libitum e perfundidas em diestro, após 4 dias 

do início da restrição alimentar; 

- Grupo R8 (n=8): fêmeas restritas, alimentadas com 70% da quantidade média de ração 

consumida pelo grupo C no dia anterior, água ad libitum e perfundidas em diestro, após 8 dias 

do início da restrição alimentar; 

- Grupo R12 (n=8): fêmeas restritas, alimentadas com 70% da quantidade média de ração 

consumida pelo grupo C no dia anterior, água ad libitum e perfundidas em diestro, após 12 dias 

do início da restrição alimentar. 

As fêmeas do grupo R foram perfundidas nos dias 4, 8 e 12 após o início da restrição 

alimentar para obtermos os grupos R4, R8 e R12 e as fêmeas C1 foram perfundidas em diestro, 

após o término das perfusões do grupo R. 

 

4.4.2 Grupo restrito realimentado (RR) 

 

As fêmeas do grupo RR permaneceram restritas por 16 dias e então retornaram ao 

regime de ração ad libitum. Após realimentação, todos os animais apresentaram 

restabelecimento do ciclo estral e, quando constatados dois ciclos regulares consecutivos foram 

perfundidos em diestro. No quadro 2 estão demonstrados os dados quantitativos referentes à 

realização deste protocolo. 

 

Animais 

analisados 

inicialmente 

Período de 

análise 

preliminar 

do ciclo 

estral 

Animais 

com ciclo 

regular 

Quantidade 

de animais 

por grupo 

Duração do 

experimento 

após divisão 

dos grupos 

25 4 semanas 22 
C2 (n=8) 

RR (n=12) 
7 semanas 

Quadro 2 - Dados referentes aos protocolos realizados para obtenção dos grupos experimentais C2 e RR. Dentre 

os animais com ciclo regular, alguns foram excluídos ao longo do experimento e estão descritos no tópico “animais 

excluídos”. A quantidade de animais por grupo se refere ao número final de animais. 
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4.4.3 Grupo restrito por 12 dias (R12x) 

 

Após a conclusão dos grupos previstos para este projeto, optamos por aumentar o 

número de animais no grupo R12 através da realização de um grupo adicional (R12 extra = 

R12x), no qual os animais foram submetidos ao mesmo protocolo aplicado aos demais grupos 

R e perfundidos após 12 dias de RA. Dessa forma, obtivemos um maior número de animais 

com 12 dias de restrição.  

Com o aumento do número de animais R12/R12x, pretendemos correlacionar dias de 

anestro com a expressão do RNAm do ppMCH, mantendo constante o tempo de restrição; uma 

análise adicional às propostas no projeto inicial.  

O quadro abaixo (quadro 3) apresenta os dados quantitativos referentes à obtenção deste 

grupo. 

 

Animais 

analisados 

inicialmente 

Período 

de análise 

preliminar 

do ciclo 

estral 

Animais 

com 

ciclo 

regular 

Quantidade 

de animais 

por grupo 

Duração do 

experimento 

após divisão 

dos grupos 

24 4 semanas 18 
C3 (n=5) 

R12x (n=13) 
3 semanas 

 

Quadro 3 - Dados referentes aos protocolos realizados para obtenção dos grupos experimentais C3 e R12x. Dentre 

os animais com ciclo regular, alguns foram excluídos ao longo do experimento e estão descritos no tópico “animais 

excluídos”. A quantidade de animais por grupo se refere ao número final de animais. 

 

 

 A seguir, listamos a quantidade final de animais R12/R12x obtidos (quadro 4), 

separados pela latência para entrada no anestro (dia de entrada em anestro - A1, A2, A3, A4, 

A5 e A6), possibilitando uma nova abordagem para análise comparativa desses animais. 

 

Grupos obtidos A1 e A2 A3 e A4 A5 e A6 

 n=7 n=7 n=7 
 

Quadro 4 – Grupos de anestro obtidos através dos grupos R12/R12x. Dados referentes aos protocolos realizados 

para obtenção dos grupos experimentais R12 e R12x, reagrupando-os de acordo com o dia de estabelecimento do 

anestro. 

 

Os grupos R12 e R12x serão considerados na descrição dos resultados como um grupo 

único (R12). 
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4.4.4 Animais excluídos 

 

Cinco animais apresentaram anestro com início no primeiro dia de RA, sendo dois da fase 

I do protocolo de RA, um animal do protocolo de RA seguida de realimentação e dois animais 

do grupo R12x. Estes animais apresentaram diestro constante, porém pouco provável que 

decorrente da restrição alimentar já que a mesma foi realizada por apenas um dia e, portanto, 

não foram incluídos na análise. Além destes, um animal R obtido na fase I apresentou anestro 

somente após 8 dias do início da RA, e o consideramos como caso de “anestro tardio” já que 

dentre todos os animais acompanhados até então o máximo foi de 6 dias. Por este motivo, este 

animal será analisado separadamente. 

Na fase II, um animal do grupo R teve parada cardíaca no momento entre a coleta de 

sangue e o início da perfusão. Após a tentativa de continuar o procedimento, foi verificado que 

o tecido não ficou bem fixado e, por este motivo, as amostras provenientes deste animal foram 

descartadas. 

No início do protocolo de restrição alimentar seguida por realimentação, dois animais do 

grupo controle passaram a apresentar irregularidade no ciclo estral e diante disso foram 

descartados. 

 

4.5 Eutanásia e coleta do material biológico 

 

Os animais foram anestesiados com xilazina (1 mg/100 g de peso) e cetamina (10 mg/100 

g de peso) em veículo aquoso (solução salina 0,9%), aplicada via intraperitoneal.  

Após resposta negativa ao teste de sensibilidade à dor, os animais foram posicionados 

em uma base de parafina onde foi inicialmente realizado um corte longitudinal para exposição 

das cavidades abdominal e torácica. Útero e ovários foram extraídos e lavados em tampão 

fosfato (PB) 0,1 M. Após retirada do excesso de tecido adiposo adjacente, foram então 

colocados em solução fixadora de formaldeído 4% (preparado a partir do aquecimento de 

paraformaldeído a 65 ºC, Labsynth, Diadema, BR) em PB 0,1 M pH 7,4. Imersos em PB, foi 

realizado um corte em cada extremidade do útero para separar os ovários. O útero então foi 

seccionado em 6 fragmentos de tamanhos aproximadamente semelhantes. Os fragmentos de 

útero e ambos ovários foram mantidos overnight na mesma solução fixadora descrita acima a 4 

ºC. No dia seguinte à coleta, útero e ovários foram lavados por 3 x 10 minutos em PB 0,1 M e 

armazenados em álcool etílico 70% a 4 ºC, onde permaneceram até o início da preparação 

histológica. 
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Após a coleta de útero e ovários, também foi coletado sangue através de punção da veia 

cava inferior e aorta abdominal. Após repousar em bancada por aproximadamente 30 min, foi 

centrifugado (22 °C, 2400 rpm, 15 min) para obtenção do soro, o qual foi armazenado em 

microtubo do tipo Eppendorf a -20 ºC. O sangue coletado não foi analisado. 

Por fim, a perfusão foi realizada com solução salina 0,9% por cerca de 1 min e a seguir 

com 300 ml de fixador de formaldeído a 4% (a partir do aquecimento de paraformaldeído a 65 

ºC, Labsynth) e 3,8% de bórax (Labsynth) pH 9,5 a 4 ºC, por 15 min. 

O encéfalo foi então retirado do crânio e pós-fixado na mesma solução fixadora 

acrescida de 20% de sacarose (Labsynth) por um período de 12 a 18 horas a 4 ºC e em seguida 

colocado em solução RNAse-FREE de 1x PBS (tampão fosfato de sódio 10 mM e NaCl 140 

mM, Sigma Chemical, St. Louis, EUA) com 20% de sacarose, para crioproteção até o momento 

da microtomia. 

 

4.6 Preparação histológica de útero e ovários 

 

Para a análise histológica, um ovário e um fragmento do útero de três animais por grupo, 

selecionados aleatoriamente, foram encaminhados ao Setor de Técnicas Histológicas do 

Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biomédicas da USP para inclusão 

em parafina. 

Os blocos de parafina contendo o tecido (um ovário ou um fragmento do útero) foram 

submetidos a microtomia em micrótomo de parafina (Micrótomo Spencer 820, American 

Optical Corporation, Buffalo, NY, EUA), coletando-se cortes seriados (1/10) de 4 μm de 

espessura para os ovários e 5 μm para os úteros, ambos totalizando 8 secções/tecido/animal. Os 

cortes coletados foram então colocados em banho-maria à temperatura aproximada de 37 °C 

para distensão e montados em lâminas de vidro gelatinizadas, secas em temperatura ambiente.  

No dia seguinte foi feita a desparafinização em xilol e coloração por hematoxilina-

eosina (H&E), a qual consistiu em desidratação em concentrações decrescentes de álcool 

etílico, imersão em hematoxilina de Harris (3 min) e em eosina (1 min e meio), seguido por 

banhos em concentrações crescentes de álcool e xilol para permitir a montagem das lâminas 

com lamínulas e meio de montagem (Tissue Mount, Holanda). 

Para a análise morfométrica, ovários e fragmentos de útero de 5 animais por grupo foram 

processados e incluídos em parafina. Na microtomia foram coletados cortes seriados (1/10) a 5 
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μm, montados em lâminas silanizadas e corados por H&E, permanecendo imersos por 2 min 

em hematoxilina e 3 min em eosina. 

 

4.7 Preparação histológica dos encéfalos 

 

Os encéfalos, mantidos em ambiente e procedimento evitando contaminação por 

RNAses, foram cortados em micrótomo de congelação, no plano frontal, na espessura de 20 

μm, em 4 séries e armazenados em solução anticongelante (30% de etilenoglicol e 20% de 

glicerol em 1x PBS) a temperatura de -30 ºC, onde permaneceram até o momento em que foram 

submetidos à técnica de hibridização in situ. 

 

4.8 Análise morfológica de úteros e ovários 

 

As lâminas de úteros e ovários foram observadas em microscópio Leica DMR (Leica 

Biosystems) e as fotomicrografias adquiridas através da câmera digital DS-R1 (Nikon, Tóquio, 

Japão) e do programa NIS Elements BR 3.0 (Nikon), adaptados ao microscópio e computador. 

Para análise histológica, foram observados todos os cortes coletados. Nos ovários, a 

análise envolveu observação das fotomicrografias para observação da foliculogênese e 

contagem dos folículos, seguindo a seguinte classificação: folículo não antral (incluindo 

primordiais e pré-antrais), que consiste de folículos sem antro visível; folículo antral em que o 

antro já está visível e por fim, corpo lúteo (Rajkovic, Pangas, Matzuk, 2006). No útero, foi 

realizada uma avaliação qualitativa da sua luz e da espessura da camada endometrial.   

Todos os cortes de úteros foram submetidos à análise morfométrica. Para a morfometria 

de ovários, foram selecionadas duas secções para cada animal, sendo uma secção central (que 

contém o hilo ovariano) e uma secção adjacente. A morfometria foi realizada através da 

ferramenta de medida de área do software NIS-Elements BR, com o contorno da estrutura 

desejada. No útero, para análise estatística, a área da luz uterina foi subtraída da área total 

(miométrio, endométrio e luz uterina) para maior precisão. 

  

4.9 Análise da expressão do RNAm do ppMCH 

 

Tendo finalizado a coleta e preparação histológica dos encéfalos de todos os grupos 

experimentais, demos início à análise da expressão do RNAm do ppMCH na IHy através da 

técnica de hibridização in situ. Neste sentido, realizamos os procedimentos para a obtenção da 
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sonda para o RNAm do ppMCH e também os testes de marcação no tecido-alvo, como 

descrevemos abaixo. 

 

4.9.1 Multiplicação dos plasmídeos 

 

O plasmídeo (Bluescript SK, Stratagene) contendo a sonda de 740 pares de base para o 

RNAm do ppMCH (gentilmente cedido pelo Prof. Paul Sawchenko do Laboratório de Estrutura 

e Função Neuronal do Instituto Salk para Pesquisa Biológica, San Diego, EUA) foi 

primeiramente multiplicado através da transformação e multiplicação bacteriana.  

Para isto, adicionamos em um tubo as bactérias competentes DH5α e os plasmídeos que 

contém a sequência para obtenção da sonda. A transformação dessas bactérias foi realizada 

através da técnica de choque térmico, na qual o tubo contendo bactérias e plasmídeos é colocado 

em banho-maria a 42 °C por 1,5 min e em seguida em gelo por 2 min. 

  As bactérias foram então colocadas em um tubo contendo meio de cultura Luria Bertani 

(LB) e mantidos sob agitação a 37 ºC, 225 rpm por 1 h e então foram semeadas em meio de 

cultura Luria Agar com ampicilina para seleção das bactérias transformadas, já que o plasmídeo 

que possui a sonda também é composto por um gene de resistência à ampicilina.  

No dia seguinte, uma colônia bacteriana foi inoculada em meio LB com ampicilina e 

permaneceu overnight em agitador a 37 °C, 225 rpm para crescimento e proliferação. 

As bactérias foram então distribuídas em tubos estéreis e centrifugadas a 4 °C, 7000 rpm, 

por 15 min. Após centrifugação, iniciamos as etapas para isolamento dos plasmídeos através 

do protocolo do kit Maxi-prep (QIAGEN Plasmid Maxi Kit). Após isolados, estes foram eluídos 

em água tratada com DEPC (dietilpirocarbonato) autoclavada e quantificados através de 

espectrofotometria (NanoDrop - Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA).  

A linearização dos plasmídeos foi realizada através da enzima de restrição SmaI 

(Promega) e purificados com fenol-clorofórmio-álcool isoamílico.  

Através da técnica de iontoforese em gel de agarose podemos visualizar na figura 3 as 

bandas de DNA do plasmídeo circular (não cortado) e linearizado (cortado), respectivamente, 

observadas sob luz ultravioleta. 
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Figura 3 – Fotografia de gel de agarose com as bandas do plasmídeo circular e linearizado, respectivamente. 

 

4.9.2 Transcrição in vitro: Preparo das sondas marcadas com Biotina 

 

A transcrição in vitro da sonda de RNA complementar foi realizada usando 0,65 mM de 

UTP conjugado a biotina (Roche Diagnostics, Indianapolis, EUA), 0,35 mM de UTP não 

conjugado, 1 mM ATP, GTP e CTP; 1 g do plasmídeo linearizado, 20 unidades de inibidor de 

ribonuclease (RNAsin - Promega) e 40 unidades de RNA polimerase T7 (Roche). As 

transcrições foram realizadas a 37 oC por duas horas e finalizadas pela adição de 1 l de EDTA. 

A sonda foi isolada através de precipitação com álcool etílico por aproximadamente 18 h a -20 

ºC e quantificada através de espectrofotometria (NanoDrop - Thermo Fisher Scientific). A 

banda de RNA foi visualizada através de iontoforese em gel de agarose (figura 4). 

 

 

Figura 4 – Fotografia de gel de agarose com a banda do RNA transcrito marcado com biotina (sonda de RNAm 

para o ppMCH). 
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 Podemos assim observar a integridade da banda de RNA, que corresponde à sonda 

biotinilada. Assim, demos início aos procedimentos de hibridização in situ nos tecidos 

previamente coletados. 

 

4.9.3 Hibridização in situ 

 

A detecção dos transcritos de RNA mensageiro foi realizada utilizando-se sonda de RNA 

complementar antisense. Para a hibridização, foi utilizada uma das quatro séries obtidas no 

momento da microtomia. Mantendo os cuidados para preservação do RNA tecidual, os cortes 

correspondentes à região de interesse foram selecionados e lavados em tampão 1x KPBS 

(tampão fosfato de potássio) por 60 min. A seguir foram incubados em solução de boroidreto 

de sódio 1% por 15 min e lavados em 1x KPBS para retirada do boroidreto. Também foi 

realizada inibição da atividade enzimática da peroxidase endógena através de incubação em 

peróxido de hidrogênio (H2O2) 1% por 15 min. Os cortes foram então incubados em solução de 

hidrocloreto de trietanolamina 0,1M pH 8 (TEA-HCl, Research Organics, Cleveland, EUA) 

para a seguir sofrerem acetilação em solução de anidrido acético 0.25% com TEA-HCl por 10 

min, a fim de neutralizar a possível ocorrência de íons livres e aumentar a penetração da sonda. 

Para preparação da solução de hibridização, a sonda biotinilada (800 ng/kbp/ml) foi 

acrescida de RNA transportador de levedura (0,25 mg/ml, Invitrogen, Carlsbad, EUA) e 

denaturada (temperatura de 85 ºC em banho por 3 min seguida de gelo por 5 min), para então 

ser adicionada ao tampão de hibridização (dextran sulfato 50%, formamida deionizada, solução 

de 50xDenhardt, NaCl 5 M, EDTA 0,5 M e Tris-HCl 1M). Os cortes foram incubados nessa 

solução de hibridização em forno a 50 °C overnight. No dia seguinte, passaram por múltiplas 

lavagens estringentes em concentrações decrescentes de tampão citrato de sódio (SSC) e foram 

incubados em solução de anticorpo primário anti-biotina (SP3000, Vector, Burlingame, 

Califórnia, EUA). Após esta etapa, foi adicionado anticorpo secundário biotinilado (BA5000, 

Vector). A marcação foi detectada através de reação imuno-histoquímica com complexo 

avidina-biotina seguida por revelação com diaminobenzidina (DAB). Após reagidos, os cortes 

foram montados em lâminas gelatinizadas, desidratados e cobertos por lamínulas usando D.P.X. 

como meio de montagem. 
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4.9.4 Análise densitométrica 

 

Para a análise dos encéfalos, as lâminas foram observadas e fotografadas em microscópio 

Nikon Eclipse 80i (Nikon) acoplado à câmera digital [CX3000] e Sistema Stereo 

Investigator/NeuroLucida (MBF Biosciences, Williston, EUA) para obtenção de 

fotomicrografias em campo claro. Para análise foi selecionado, unilateralmente, o corte com 

nível correspondente ao valor -1.23 mm de distância do Bregma (Paxinos, Franklin, 2013), que 

apresenta o maior número de células com o RNAm do ppMCH. 

Posteriormente foi realizada análise por densitometria óptica (Image Pro Plus 6.2, Media 

Cybernetics, Rockville, MD, EUA) para quantificação da expressão do RNAm do ppMCH na 

IHy. Em cada fotomicrografia, todas as células da IHy que incorporaram a sonda biotinilada 

foram selecionadas para a determinação da densitometria óptica média. Adicionalmente, foi 

determinada a densitometria óptica do fundo (background) correspondente a cada corte, para 

que o background pudesse ser extraído da marcação específica.  

 

4.10 Análise estatística dos dados 

 

Os dados obtidos foram analisados no programa GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, 

La Jolla, EUA), utilizando-se análise de normalidade de Kolmogorov-Smirnov ou D’Agostino 

& Pearson, dependendo do número de amostras. Dados com normalidade positiva foram 

submetidos a testes paramétricos: teste t de Student pareado ou não pareado, análise de 

variância de uma via (ANOVA) com análise de homocedasticidade de Bartlett seguida de pós-

teste de Tukey e análise de variância de duas vias seguida de pós-teste de Bonferroni. Dados 

que não apresentaram curva de normalidade foram submetidos à testes não paramétricos: 

Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn ou Mann-Whitney (não pareado).  

 

4.11 Preparação e apresentação de fotomicrografias 

 

Para apresentação gráfica, após a realização da morfometria e densitometria, as imagens 

tiveram ajuste de brilho, contraste e foco e foram organizadas em páginas com auxílio do 

programa Adobe Photoshop CC 14.2 (Saper, 1999;  Schenk, Manning, Paalman, 1999). 
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5 RESULTADOS 

 

Descrevemos a seguir os resultados obtidos através deste trabalho. 

 

5.1 Peso corporal e ciclicidade estral 

 

Após a conclusão dos grupos experimentais, os dados diários de peso corporal e ciclo estral 

de todos os animais (C, R4, R8, R12 e RR) foram submetidos à análise quantitativa para 

verificar se a perda de peso decorrida entre o início da RA até o momento do anestro pode ter 

influenciado a ocorrência do mesmo. 

O tempo de restrição alimentar necessária para o estabelecimento do anestro foi 4±2 dias. 

Para análise da relação entre peso corporal e ciclicidade estral, os animais restritos foram 

redistribuídos em grupos de acordo com o dia do estabelecimento do anestro e foi calculada a 

variação de peso para cada grupo no período que compreende o início da restrição alimentar e 

o dia de instalação do anestro, definido após o período de seguimento como o primeiro dia do 

diestro constante. Isso foi possível porque o protocolo de restrição aplicado é o mesmo entre os 

grupos experimentais. Para análise do grupo controle, consideramos a média da variação de 

peso em 6 dias (figura 5). 
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Figura 5 - Variação diária de peso dos animais durante os primeiros 6 dias de restrição alimentar. Comparação 

entre os animais submetidos à restrição alimentar (n=46) e os animais controle (n=23). Os animais do grupo R 

foram distribuídos de acordo com o dia do estabelecimento do anestro, sendo o dia 1 indicativo do início da 

restrição alimentar. Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. Valores apresentados como média ± erro 

padrão. Referência estatística: (****) p<0.0001 versus C.  
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Os animais restritos perderam em média 2,6 g até sua entrada no anestro, o que 

representa cerca de 12,5% do seu peso total. Não observamos relação entre a perda diária de 

peso e a latência para entrada no anestro.   

Ao estabelecer uma comparação entre o peso dos animais R no dia do anestro e o peso 

dos animais C no dia em questão (figura 6), a análise realizada demonstrou uma diferença 

estatística significativa (p<0.0001) global entre os pesos do grupo C comparados aos R. 

Percebemos também que a média de peso entre os animais do mesmo grupo se manteve 

homogênea ao longo dos dias e ainda que, no grupo R a média de peso alcançada até o 

surgimento do anestro foi muito próxima entre os animais (entre 17,9 e 18,3 g), independente 

do número de dias necessário para a entrada no anestro. 
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Figura 6 - Média de peso dos animais restritos no dia de instalação do anestro comparados ao grupo controle. 

Peso dos animais restritos (n=46) no dia de entrada em anestro (dias 2 a 6) em comparação com os animais do 

grupo controle (n=23) no respectivo dia. ANOVA de duas vias com pós-teste de Bonferroni. Valores apresentados 

como média ± erro padrão. 

 

Para que pudéssemos confirmar a diferença existente entre os grupos experimentais em 

cada dia analisado, realizamos um teste t para cada dia (dias 2 ao 6), comparando cada par de 

barras C e R presentes no gráfico anterior. Os resultados obtidos indicaram uma diferença 

significativa (p<0.0001) entre a média de peso dos grupos C e R em todos os dias analisados, o 

que ressaltou a existência de um efeito global entre ambos, como proposto anteriormente. 

5.2 Realimentação 

Os animais realimentados apresentaram restabelecimento do ciclo estral após, em média, 

6 dias do retorno à alimentação ad libitum e recuperação de peso corporal. No primeiro proestro 

após realimentação, o peso corporal foi em média 21,8 g, superior ao peso inicial (p<0.001).  
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Figura 7 - Peso corporal dos animais do grupo realimentado antes da restrição alimentar (inicial) e no dia do 

primeiro proestro após realimentação (final). Teste t de Student pareado. Valores apresentados como média ± erro 

padrão. Referência estatística: (***) p<0.001 versus Inicial. 

 

5.3 Análise dos tecidos ovariano e uterino  

 

5.3.1 Ovário 

 

No tecido ovariano, observamos aparente maior número de folículos antrais nos animais 

restritos em comparação ao controle e realimentado, como podemos observar na figura 8, o que 

será analisado adiante com as ferramentas morfométricas. Notamos também que a morfologia 

e quantidade de corpos lúteos não foram sugestivas de pseudogravidez em nenhum dos animais 

analisados. 
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Para a análise morfométrica, selecionamos aleatoriamente cinco animais representativos 

por grupo; porém, alguns foram excluídos da análise final por não apresentarem estrutura 

adequada para a realização das medidas (cortes inadequados) ou por ter sido considerado outlier 

pelo teste estatístico de Rout.  

Ao compararmos os grupos C, R4, R8 e R12, a morfometria dos ovários demonstrou que 

não houve diferença na área total, independente da quantidade de dias sob restrição alimentar 

(figura 9). 
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Figura 9 – Análise comparativa da área total do ovário entre os grupos controle e restrito por 4, 8 e 12 dias. Teste 

de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. Valores apresentados como média ± erro padrão. Não houve diferença 

estatística entre os grupos. 

 

Na figura 10, apresentamos um gráfico comparativo entre controle, restrito (R4, R8 e R12) 

e realimentado através do qual podemos perceber uma discreta diminuição da área total do 

ovário nos animais restritos e realimentados comparados ao controle, ainda que sem valor 

estatístico. 
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Figura 10 – Comparação da área total do ovário entre os grupos controle, restrito (R4, R8 e R12) e realimentado. 

Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. Valores apresentados como média ± erro padrão. Não houve 

diferença estatística entre os grupos. 
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Para complementar a análise dos ovários também foi feita a contagem das células ovarianas 

para fins comparativos. A seguir, descrevemos os resultados dos testes realizados. 

Como podemos observar na figura 11, houve um aumento no número de folículos antrais 

no grupo R12 em relação ao R4 (p< 0.05).  
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Figura 11 – Variação na quantidade de folículos antrais nos grupos controle e restrito por 4, 8 e 12 dias. Nota-se 

um aumento no R12 comparado ao R4. Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. Valores apresentados 

como média ± erro padrão. Referência estatística: (*) p<0.05 versus R4. 

 

Desta forma, corroborando as alterações propostas inicialmente através da análise 

histológica, o número de folículos antrais nos animais R12 foi estatisticamente superior aos R4. 

Em contrapartida, apesar de aparentar um aumento gradativo entre R4, R8 e R12, 

respectivamente, o teste estatístico não detectou alterações neste sentido. 

Verificamos também que houve recuperação do grupo RR ao compará-lo ao grupo C 

(figura 12), não existindo distinção entre a quantidade média de folículos antrais entre ambos. 
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Figura 12 – Comparação da quantidade de folículos antrais entre os grupos controle e realimentado. Notar a 

equivalência entre os grupos. Teste de Mann-Whitney. Valores apresentados como média ± erro padrão.  

 

A quantidade de folículos não antrais e corpos lúteos também foi verificada, porém se 

mostrou semelhante entre todos os grupos (figura 13). 
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Figura 13 – Comparação da quantidade de folículos não antrais (esquerda) e corpos lúteos (direita) entre os grupos 

experimentais. Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. Valores apresentados como média ± erro padrão. 

Não houve diferença estatística entre os grupos. 

 

5.3.2 Útero 

 

Os úteros coletados também foram submetidos à coloração H&E (figura 14), através da 

qual observamos no animal RR que algumas porções do endométrio apresentam espessura 

irregular, sugerindo que o animal pode estar em fase de recuperação hormonal, já que neste 

grupo os animais passaram por dois ciclos completos após realimentação. Além desta, não 

foram constatadas alterações notórias nos demais grupos.  
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Na figura 15, relacionamos o grupo controle aos grupos R4, R8 e R12. O gráfico obtido 

mostra uma diminuição da área uterina no grupo R8 comparado ao controle, com valor 

estatístico de p<0.05. 
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Figura 15 - Variação da área uterina nos grupos controle e restrito por 4, 8 e 12 dias. Nota-se uma diminuição no 

R8 comparado ao controle. Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. Valores apresentados como média ± 

erro padrão. Referência estatística: (*) p<0.05 versus C. 

 

O gráfico da figura 15 sugere que existe uma diminuição da área do útero nos animais 

restritos, como um todo, em relação aos controles e, para investigar este dado, apresentamos a 

figura 16, onde confrontamos os valores correspondentes aos grupos controle, restrito (R4, R8 

e R12) e realimentado. 
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Figura 16 – Comparação da área uterina entre os grupos controle, restrito (R4, R8 e R12) e realimentado. Notar a 

diminuição nos animais restritos comparados ao controle e o aumento nos realimentados com relação aos restritos. 

Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. Valores apresentados como média ± erro padrão. Referência 

estatística: (*) p<0.05 versus controle e (#) p<0.05 versus restrito. 

 

Podemos notar no gráfico anterior (figura 16) que houve uma redução da área uterina nos 

animais restritos comparados ao controle (p<0.05) e um aumento nos realimentados 
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comparados aos restritos (p<0.05), sugerindo assim que o efeito causado pela restrição 

alimentar é revertido após realimentação. 

Ao compararmos o grupo controle ao realimentado não houve diferença estatística, 

suportando a hipótese da recuperação funcional destes. 

 

5.4 Expressão do ppMCH na IHy 

 

A expressão do ppMCH foi verificada através da densitometria das células da IHy 

hibridizadas com a sonda para o RNAm do ppMCH. Verificamos, através desta, que não houve 

variação na expressão do RNAm do ppMCH entre os grupos observados. As figuras 17 e 18 

mostram, respectivamente, fotomicrografias e a análise densitométrica dos grupos 

experimentais. 
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Figura 18 - Expressão do RNAm do ppMCH na IHy de camundongos fêmeas dos grupos controle e restrito por 

4, 8 e 12 dias, respectivamente. Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. Valores apresentados como média 

± erro padrão. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Esse trabalho realizou a análise morfológica de útero e ovários e da expressão do RNAm 

do ppMCH em camundongos fêmeas submetidos a um modelo de anestro induzido através de 

restrição alimentar, em que os animais foram acompanhados em diferentes períodos de restrição 

para que pudéssemos acompanhar a influência da restrição progressiva e do anestro, e por fim, 

do retorno à alimentação habitual e funções reprodutivas, nas variáveis avaliadas. 

No decorrer da análise histológica de útero e ovários, notamos discretas alterações que 

mereceram uma análise mais aprofundada e, em consequência disso, realizamos um estudo 

morfométrico desses componentes, pois seria muito interessante confrontar tais dados aos que 

seriam posteriormente obtidos através da análise dos encéfalos.  

Através da morfometria, foi possível obter indicativos de que a perda diária de peso dos 

animais em restrição alimentar causa alterações significativas nos ovários, as quais podem ser 

relacionadas à ocorrência do anestro. Assim, observamos um aumento da quantidade de 

folículos antrais nos ovários dos animais em anestro (com maior tempo em restrição alimentar) 

comparados aos com menor tempo de restrição. Com o retorno à alimentação normal, o animal 

retoma o ciclo estral e as características morfológicas basais.  

De maneira semelhante, a restrição alimentar promoveu uma redução da área uterina 

nos animais restritos, com retorno aos níveis basais após a realimentação. Observamos também 

que a restrição alimentar afetou a área do útero de forma progressiva, com valores que se 

tornaram significativos apenas no grupo com oito dias de restrição.  

A análise dos encéfalos através da técnica de hibridização in situ com sonda biotinilada 

não mostrou alterações na expressão do RNAm do ppMCH em nenhum dos grupos 

experimentais.  

Nos tópicos a seguir, discutiremos alguns aspectos relevantes com relação aos achados 

deste trabalho. 

 

6.1 Considerações metodológicas 

 

A análise histológica dos tecidos ovariano e uterino originalmente foi prevista com o intuito 

de assegurarmos a fase vigente do ciclo estral dos animais, visto que o diestro e, portanto, o 

anestro acarreta mudanças estruturais nesses tecidos (Westwood, 2008;  Li et al., 2015). Além 

disso, devido à manipulação diária dos animais no momento da coleta de lavado vaginal para 

análise do ciclo estral e da metodologia empregada para este fim (ver item 4.2), havia a 
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necessidade de afastarmos qualquer possibilidade ainda que remota, de ocorrência de 

pseudogravidez nos animais restritos. Isto porque roedores são passíveis de apresentar um 

quadro de diestro constante decorrente de pseudogravidez quando há acasalamento com machos 

inférteis ou quando o colo do útero é estimulado artificialmente (Smith, Freeman, Neill, 1975;  

Freeman, 2006). Apesar da técnica utilizada não oferecer tal risco já que a pipeta utilizada não 

é introduzida no canal vaginal, seria importante demonstrar a existência de fatores que 

pudessem efetivamente descartar esta possibilidade. 

Com o decorrer da análise histológica, alguns resultados nos motivaram a aprofundar este 

estudo. Assim, a observação de um possível aumento na quantidade de folículos antrais nos 

animais com maior tempo de restrição sugeriu que possíveis alterações morfométricas também 

poderiam ser detectadas nos ovários desses animais. Entretanto, para isso, foi necessário 

preparar um número maior de ovários, já coletados, porém até então não cortados. Da mesma 

forma, a coleta dos úteros, inicialmente prevista para ser destinada à confirmação simples da 

fase do ciclo estral (diestro/anestro), teve outro significado com a visualização de 

irregularidades no endométrio das fêmeas que passaram a ciclar normalmente com o retorno à 

alimentação ad libitum pós-restrição alimentar, de tal forma que decidimos também processar 

um número suficiente de amostras por grupo para realizar uma análise morfométrica nesses 

tecidos. 

Com relação à metodologia empregada, o protocolo de desparafinização e coloração H&E 

foi padronizado através de testes preliminares, utilizando tecidos de animais não tratados. 

Foram necessárias algumas discretas modificações iniciais no tempo em hematoxilina para que 

conseguíssemos um equilíbrio entre a marcação das células pelo corante e boa visualização de 

suas características e delimitações. 

Em seguida, iniciamos a microtomia de ovários e úteros dos animais experimentais obtendo 

cortes seriados com 5 μm de espessura. Nesta etapa, encontramos algumas dificuldades na 

aquisição dos cortes dos ovários com o tecido íntegro e incorporado à estrutura de parafina. 

Para verificar o estado dos tecidos, as lâminas foram colocadas em estufa a 60 °C por 2 h para 

retirar o excesso de parafina e submetidas ao protocolo de desparafinização e coloração, 

descritos no item 4.6. Assim, observamos a ocorrência de células espaçadas e desfragmentadas 

e logo, que não seria possível analisá-los com a devida precisão. 

Na tentativa seguinte, os ovários foram novamente submetidos à microtomia, coletando 

cortes seguidos com 4 µm de espessura e após secagem à temperatura ambiente, as lâminas não 

foram colocadas em estufa, como feito anteriormente. Essas modificações foram realizadas 
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tendo em vista a otimização da qualidade do tecido coletado na microtomia, para facilitar a 

montagem na lâmina de vidro e assim reduzir os danos verificados anteriormente. 

Desta forma conseguimos obter amostras em boas condições histológicas para prosseguir 

com a análise, que apresentou algumas características sugestivas de alterações. Para então 

confirmá-las, empregamos ainda discretas modificações na etapa de obtenção dos cortes em 

micrótomo de parafina, visando melhorar a preservação do conteúdo celular para que fosse feita 

a morfometria dos cortes. 

Para a hibridização in situ, foi realizada a marcação da sonda de RNAm para o ppMCH 

com UTP conjugada à biotina como alternativa ao método radioativo, previsto no projeto 

inicial. Isso foi de grande importância já que vem se tornando cada vez mais dificultada a 

compra, importação e manipulação destes componentes devido aos riscos de manuseio e 

descarte que devem ser apropriados. Além disso, é muito vantajosa a implementação de 

métodos alternativos de avaliação das amostras, especialmente quando contribuem para o 

enriquecimento da análise em termos de diminuição do tempo de reação e facilitação na 

manipulação e descarte de reagentes, já que se trata de uma sonda não radioativa. 

No entanto, após avaliação dos resultados não foi possível detectar alterações decorrentes 

do protocolo de restrição alimentar aplicado aos animais restritos. Assim, não foi possível 

replicar em camundongos fêmeas o trabalho de Silva e colaboradores (2013), que mostrou com 

hibridização in situ usando sonda radioativa uma diminuição significativa na expressão do 

RNAm do ppMCH na IHy de ratas em anestro decorrente de restrição alimentar. O fato deste 

resultado não ter sido replicado no nosso trabalho pode estar relacionado à alteração na 

metodologia que empregamos para detecção do RNAm e porque não obtivemos incorporação 

da sonda de maneira satisfatória em comparação a experimentos prévios realizados por nosso 

grupo. 

Existe um mito corrente na área que a hibridização in situ com sonda radioativa é mais 

sensível que as formas não radioativas de detecção de RNA mensageiros. Entretanto, as 

evidências mostram que não há diferenças significativas entre métodos, mas sim 

especificidades de cada sonda e melhorias que podem ser aplicadas a cada protocolo (Syrjanen 

et al., 1988;  Bloch, 1993). Nesse sentido, consideramos que nosso protocolo atual de 

hibridização com sondas biotiniladas precisa ser otimizado e a hibridização repetida em séries 

de cortes adjacentes dos mesmos grupos experimentais aqui obtidos. Considerações adicionais 

sobre o resultado da hibridização serão realizadas no próximo tópico. 
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6.2 Considerações funcionais 

 

O protocolo de restrição alimentar aqui padronizado mostrou grande efetividade em 

induzir anestro, sendo necessário um percentual de restrição de apenas 30% para que houvesse 

alterações de peso e ciclo estral. O modelo animal utilizado respondeu rapidamente 

apresentando diestro constante/anestro entre 2 a 6 dias de restrição alimentar, enquanto no 

protocolo realizado em ratas o anestro foi estabelecido ao redor da quinta semana de 

experimento (Silva et al., 2013). É importante destacar que nenhum animal foi excluído do 

experimento por morte espontânea. Esse protocolo é inédito na literatura, visto que os artigos 

até então publicados apresentam métodos para restrição alimentar com objetivos diversos 

(Turturro et al., 2002;  Gelegen et al., 2012;  Ben-Zaken, Haim, Zubidat, 2013;  Branch et al., 

2013;  Khraiwesh et al., 2013;  Dorighello et al., 2014), mas poucos investigam a indução de 

anestro em ratas fêmeas (Dimarco, Dart, Sanborn, 2007;  Dos Santos et al., 2011). Não 

observamos na literatura disponível, protocolos de estudos de indução de anestro em fêmeas de 

camundongos, o qual se mostrou um modelo efetivo e rápido. 

Neste modelo, verificamos também, através do grupo realimentado, que houve 

recuperação destes parâmetros e que o tempo médio necessário para reestabelecimento do ciclo 

reprodutivo foi de 6 dias. 

Para a análise do peso corporal dos animais controles e submetidos à restrição alimentar, 

realizamos um reagrupamento dos animais pela latência para entrada no anestro. Observamos 

que não houve diferença estatística de peso entre os grupos de anestro, independente da latência 

para entrada no mesmo. As análises de variação de peso corporal e anestro reforçaram a ideia 

de haver uma relação entre os fatores em questão, porém, a perda de peso estaria influenciando 

o estabelecimento do anestro de maneira indireta. Sugerimos então que a redução de peso 

corporal é um fator importante para que seja desencadeado um mecanismo neural responsável 

pela interrupção do ciclo estral e consequente anestro.  

Observamos também que a porcentagem de peso perdido até o anestro não se correlaciona 

com a latência para a entrada no anestro. Entretanto, a janela para esse acontecimento é de 

apenas cerca de 4 dias em camundongos fêmeas, impossibilitando uma avaliação mais precisa 

do fato. Em ratas, a indução do anestro ocorre entre a quarta e sexta semana de restrição 

alimentar (Silva et al., 2013), porém é desconhecido se o peso perdido se correlaciona com a 

latência para entrada no anestro. Com a análise da expressão do ppMCH, esperávamos também 

avaliar se este varia em concordância com as alterações de peso/latência para anestro ou com o 

tempo de restrição alimentar. 
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As alterações de peso corporal ao longo do período de restrição alimentar foram 

identificadas tanto em camundongos fêmeas quanto em ratas. Na literatura, grande parte dos 

trabalhos com restrição alimentar são feitos em machos, utilizando diferentes protocolos e 

períodos de restrição (Ben-Zaken, Haim, Zubidat, 2013;  Branch et al., 2013;  Khraiwesh et al., 

2013;  Dorighello et al., 2014). Trabalhos realizados em camundongos fêmeas demonstram 

haver significativa perda de peso (Turturro et al., 2002;  Gelegen et al., 2012), semelhante ao 

observado nesse trabalho, porém não investigam possíveis correlações entre alterações de peso 

corporal e regularidade do ciclo estral. Neste trabalho, foi estabelecida a relação entre estes 

fatores de forma a destacar-se a importância de uma investigação mais aprofundada acerca das 

alterações fisiológicas geradas por situações de desbalanço energético. 

O aumento de folículos antrais encontrado nos animais R12 pode estar relacionado ao 

estado energético destes animais devido à restrição alimentar, a qual provoca perda de tecido 

adiposo levando a uma redução na síntese de leptina e consequentemente da secreção de GnRH 

(Giller et al., 2013). Trabalhos com RA em diferentes espécies indicam haver diminuição dos 

níveis séricos de estrógeno e da frequência de pulsos de LH (Loucks, Verdun, Heath, 1998;  

Lents et al., 2013;  Li et al., 2015), que são importantes para que ocorra a ovulação. Mackey e 

colaboradores (1999) verificaram que novilhas submetidas à RA apresentavam falha na 

ovulação do folículo dominante e esta era associada à ausência do pico pré-ovulatório do LH. 

Assim, devido à redução do estoque energético, ocorrem mudanças na função reprodutiva que 

podem comprometer a capacidade do folículo dominante secretar quantidade suficiente de 

estrógeno para estimular um pico ovulatório de LH (Lents et al., 2013). Desta forma, sugerimos 

que pode ter ocorrido um acúmulo de folículos antrais pela ausência do pico pré-ovulatório de 

LH nos animais restritos. Nos animais realimentados houve restabelecimento do ciclo estral, 

justificando a quantidade equivalente ao grupo controle. 

Camundongos que possuem deficiência congênita de leptina (ob/ob) são inférteis e, apesar 

de ainda não esclarecidos os mecanismos envolvidos neste quadro, apresentam redução no peso 

de útero e ovários, menor número de folículos primordiais (não antrais) e possuem prejuízos na 

foliculogênese, apresentando folículos antrais com pronunciada apoptose de células granulosas 

(Hamm et al., 2004). Barash e colaboradores (1996) demonstraram que camundongos fêmeas 

ob/ob com reposição de leptina possuem nível sérico de LH e FSH superior aos animais não 

tratados. Além disso, os animais tratados também sofrem aumento do peso de órgãos 

reprodutivos (útero e ovários) e na quantidade total de folículos ovarianos. Através destes 

estudos, demonstra-se a importância do tecido adiposo e da leptina sobre o desenvolvimento e 

atresia folicular.  
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No presente trabalho, não foi avaliada a integridade dos folículos antrais através de 

marcadores de apoptose/atresia folicular. Apesar de estarem aumentados nos animais R12 e que 

tenham sofrido estimulação gonadotrófica para entrarem em processo de desenvolvimento, 

estes possivelmente não exercem atividade funcional adequada para que sofram o processo de 

ovulação, não ultrapassando os níveis basais de LH neste momento. Assim, o nível sérico de 

LH é um outro fator importante a ser investigado para buscar um maior entendimento acerca 

destas alterações. Hipotetizamos que nossos animais tenham níveis séricos de leptina baixos 

devido à diminuição do peso corporal e consequente perda de tecido adiposo, porém, nossos 

animais são magros e não obesos como os animais ob/ob citados anteriormente. 

Ainda, o estrógeno também tem importante atuação sobre o tecido uterino, sendo sua 

principal função estimular o crescimento do endométrio causando hiperplasia e hipertrofia 

(Zeleznik, Pohl, 2006). Como observamos neste trabalho, houve redução da área uterina nos 

animais R8 e um retorno aos valores iniciais nos animais RR. Estas podem ser causadas pela 

diminuição na secreção de estrógeno devido à restrição alimentar. As porções com alteração de 

espessura do tecido uterino do animal RR sugerem uma recuperação hormonal parcial pelo 

retorno deste animal à dieta ad libitum e consequente recuperação do peso corporal. Interessante 

notar que há diminuição progressiva da área uterina até o oitavo dia de restrição, porém com 

doze dias de restrição a área do útero é semelhante à dos animais controle e realimentados, 

sugerindo que um tempo prolongado de restrição alimentar pode provocar acomodações na 

morfologia do órgão, independente do retorno à alimentação ad libitum. Estudos adicionais são 

necessários para compreender melhor esse achado. 

Ratas restritas apresentaram redução no diâmetro de ovários e úteros em comparação ao 

grupo controle. Em camundongos fêmeas do nosso trabalho, não houve alteração significativa 

na área total dos ovários, mas a quantidade de folículos em desenvolvimento (antrais) 

encontrou-se aumentada nos animais restritos. No tecido uterino houve redução de medidas em 

ambas as espécies (Silva et al., 2013). Não observamos na literatura disponível, outros artigos 

discutindo os efeitos da restrição alimentar sobre a morfologia de útero e/ou ovários.  

Na análise da expressão do RNAm do ppMCH, não observamos nenhuma variação entre 

os grupos. Isso foi surpreendente visto que um trabalho prévio de nosso grupo mostrou que 

ratas em anestro apresentavam diminuição do RNAm do ppMCH, apenas na IHy, em ratas 

submetidas a anestro induzido por restrição alimentar em comparação a ratas controle (Silva et 

al., 2013). Dessa forma, esperávamos replicar esse resultado obtendo uma diminuição da 

expressão do RNAm do ppMCH na IHy do grupo R12 em comparação ao grupo C, e a partir 

daí, ampliar a compreensão do tema, determinando em que momento temporal ocorria a 
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variação da expressão do RNAm. Entretanto, esse dado obtido anteriormente em ratas não foi 

aqui replicado em camundongos fêmeas.  

A ausência de variações na expressão do RNAm do ppMCH entre os grupos experimentais 

deste trabalho pode ser esclarecida através de dois possíveis fatores. O primeiro é representado 

por uma diferença metodológica envolvendo o uso de sonda radioativas e não radioativas, 

descrita em detalhes no tópico anterior. Gostaríamos agora de levantar uma segunda hipótese, 

baseada nas diferenças entre as espécies estudadas. Um trabalho atualmente em 

desenvolvimento pelo nosso grupo compara os aspectos neuroquímicos e morfofuncionais dos 

neurônios MCH entre ratos e camundongos. Neste estudo, Diniz (em andamento) observa que, 

apesar de apresentarem uma morfologia profundamente conservada, a distribuição de neurônios 

imunorreativos ao MCH em camundongos é menos conservada. Assim, de modo diferente dos 

ratos, os neurônios MCH em camundongos estão presentes apenas no diencéfalo e distribuídos 

em regiões mais restritas do hipotálamo tuberal e mamilar. É de particular importância o fato 

de que o grupo de células periventriculares está ausente nos camundongos, assim como a 

inervação MCH da eminência mediana, independente do gênero observado, questionando a 

extensão da participação do MCH no comportamento neuroendócrino dos camundongos. 

A otimização do protocolo de hibridização in situ usando sondas biotiniladas, com 

posterior repetição dos experimentos, é essencial para responder as hipóteses levantadas nessa 

discussão. 
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7 CONCLUSÕES 

 

• O modelo proposto foi efetivo em induzir anestro em camundongos fêmeas após, em 

média, quatro dias através de alimentação com 70% da quantidade de ração ingerida 

pelo grupo controle.  

• Os camundongos fêmeas com anestro induzido pela restrição alimentar retomam a 

ciclicidade, em média, após 6 dias em alimentação ad libitum; 

• A ciclicidade estral é dependente da manutenção do peso corporal. A perda de peso 

secundária à restrição alimentar induz o quadro de anestro;   

• O tecido ovariano dos animais restritos por 12 dias apresenta maior quantidade de 

folículos em desenvolvimento (antrais), quando comparados aos restritos por 4 dias. 

Após realimentação, os animais previamente restritos retornam aos níveis basais, 

equiparando-se aos controles; 

• Os animais restritos apresentam uma diminuição da área uterina. Após a realimentação 

e retorno da ciclicidade, a área uterina se equipara ao controle; 

• Nossos resultados relacionados às alterações na expressão do RNAm do ppMCH na 

IHy de animais em anestro induzido por restrição alimentar são inconclusivos. 
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8 PERSPECTIVAS 

 

Os objetivos iniciais desse projeto eram mais amplos e continuam presentes como 

perspectiva futura. Diante dos resultados demonstrados neste trabalho, pretendemos melhorar 

o entendimento acerca das alterações envolvendo peso corporal, ciclo estral e expressão do 

RNAm do ppMCH, apresentando como perspectiva imediata a otimização do método de 

hibridização in situ com sondas biotiniladas para permitir sua repetição em todos os grupos 

experimentais, incluindo animais não analisados. A partir disso, analisar de maneira apropriada 

o curso temporal de variação da expressão do RNAm do ppMCH na IHy de camundongos 

fêmeas submetidas à restrição alimentar em modelo para indução de anestro. 

Com relação à análise do ovário dos camundongos submetidos à restrição alimentar, 

pretendemos verificar, através da técnica de imuno-histoquímica, se há apoptose da camada 

granular dos folículos ovarianos.  
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V Simpósio da Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais – Setembro de 2014 

• Participação em trabalho científico apresentado em forma de pôster, intitulado 

“Caracterização neuroquímica das áreas relacionadas ao controle reprodutivo inervadas 

pela área incerto-hipotalâmica em camundongos fêmeas”, de autoria: Érica Olmos 

Barbeiro, Jéssica Beteto da Silva, Jackson Cioni Bittencourt e Luciane Valéria Sita. 

VI Simpósio da Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais – Setembro de 2015 

• Apresentação de pôster do trabalho de mestrado: “Análise temporal da variação da 

expressão do RNAm do precursor do hormônio concentrador de melanina induzida pela 

restrição alimentar e/ou anestro em camundongos fêmeas”, de autoria Jéssica Beteto da 

Silva, Érica Olmos Barbeiro, Jackson Cioni Bittencourt e Luciane Valéria Sita. 
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• Apresentação de pôster com o título: “Food restriction-induced anestrus changes ovaries 

and uterus morphology and melanin-concentrating hormone precursor mRNA 

expression of female mice”, de autoria: Jéssica Beteto da Silva, Érica Olmos Barbeiro, 

Estela Maris Andrade Forell Bevilacqua e Luciane Valéria Sita. 
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