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RESUMO
ZAMPIERI, T. T. Fatores moleculares envolvidos nas alterações metabólicas
durante a gestação: papel do SOCS3. 2014. 133 f. Tese (Doutorado em Fisiologia
Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2015.
Cerca de metade dos brasileiros adultos apresentam obesidade ou sobrepeso, sendo o
excesso de ganho de peso durante a gestação um dos mais importantes fatores de
risco para o desenvolvimento da obesidade em mulheres. Além do ganho de peso
excessivo durante a gravidez, o diabetes gestacional é outro problema metabólico
enfrentado frequentemente por gestantes. Apesar dos recentes avanços no
entendimento dos componentes fisiológicos que regulam o balanço energético, pouco
se sabe a respeito dos mecanismos moleculares que estão envolvidos com a deposição
de gordura e a resistência à insulina durante a gestação. Um aspecto conhecido é que
gestantes apresentam resistência à leptina. Além disso, alguns estudos mostraram que
a expressão hipotalâmica de proteínas conhecidas como supressores do sinal de
citocinas (SOCS) está aumentada em gestantes, em particular o SOCS3. Entre outros
efeitos, o aumento da expressão de SOCS3 no hipotálamo inibe a sinalização
intracelular induzida pela leptina e pela insulina. Entretanto, o possível envolvimento do
SOCS3 na etiologia da resistência à leptina decorrente da gestação ainda não foi
investigado. Assim, o presente trabalho teve como objetivo investigar o papel
desempenhado pelo SOCS3 na etiologia da resistência à leptina observada durante a
gestação. Nesse sentido, fêmeas com deleção condicional do SOCS3 em células que
expressam o receptor de leptina (LepR) foram acasaladas e alterações no peso
corporal, ingestão alimentar, adiposidade, controle glicêmico, sensibilidade à leptina,
resistência à insulina e expressão gênica foram avaliadas durante toda a gestação. A
expressão de SOCS3 em células que expressam o LepR demonstrou ser essencial
para causar plenamente a hiperfagia decorrente da gestação e lactação.
Consequentemente, a inativação do SOCS3 apenas em células que expressam o
receptor de leptina reduz o ganho de peso e o acúmulo de gordura durante estes
períodos, garantindo menor retenção do peso pós-parto. Além disso, o aumento da
expressão de SOCS3 foi um fator importante para a determinação do aumento nos
níveis séricos de leptina durante a gestação, sugerindo que o SOCS3 desempenhe
papel importante na resistência à leptina em gestantes. Finalmente, a deleção do gene
SOCS3 em células que expressam o LepR melhorou significantemente a homeostase
glicêmica durante a gestação protegendo as fêmeas contra o desenvolvimento do
diabetes gestacional. Portanto, o presente estudo identificou pela primeira vez um
mecanismo molecular chave responsável pela indução de alterações metabólicas
observadas durante a gravidez. Esta descoberta não só explica um fenômeno pouco
conhecido na fisiologia das mulheres, mas pode ajudar a desenvolver terapias mais
específicas e bem-sucedidas com o objetivo de prevenir e tratar a obesidade e diabetes
gestacional. Além disso, esse conhecimento pode contribuir para o entendimento da
fisiopatologia da obesidade e do diabetes mellitus do tipo 2.
Palavras-chave: Leptina. Gestação. Hipotálamo. SOCS3.

ABSTRACT
ZAMPIERI, T. T. Molecular factors involved in the metabolic changes during
pregnancy: role of SOCS3. 2014. 133 p. Ph. D. thesis (Human Physiology) – Instituto
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
About half of Brazilian adults are obese or overweight, and excessive weight gain during
pregnancy is an important risk factor for the development of obesity in women. Besides
the excessive weight gain during pregnancy, gestational diabetes is another metabolic
problem often faced by pregnant women. Despite recent advances in understanding the
physiological components that regulate energy balance, little is known about the
molecular mechanisms that are involved in fat deposition and insulin resistance during
pregnancy. A known fact is that pregnant women have leptin resistance. In addition,
some studies showed that the hypothalamic expression of proteins known as cytokine
suppressive signal (SOCS) is increased in pregnant women, particularly the SOCS3.
Among other effects, increased SOCS3 expression in the hypothalamus inhibits the
intracellular signaling induced by leptin and insulin. However, the possible involvement
of SOCS3 in the etiology of leptin resistance due to pregnancy has not been
investigated. Thus, the present study aimed to investigate the role of SOCS3 in the
etiology of leptin resistance observed during pregnancy. For this purpose, females with
SOCS3 conditional deletion in leptin receptor expressing cells were mated and changes
in body weight, food intake, body fat, blood glucose control, sensitivity to leptin, insulin
resistance and gene expression were assessed throughout pregnancy. The expression
of SOCS3 in LepR expressing cells has proved essential to fully cause the hyperphagia
due to pregnancy and lactation. Consequently, these mice reduced the weight gain and
fat accumulation during these periods, leading to lower postpartum weight retention.
Furthermore, the expression of SOCS3 appears to be an important factor for
determining the increase in serum leptin levels during pregnancy, suggesting that
SOCS3 plays an important role in leptin resistance during pregnancy. Finally, the
conditional deletion of SOCS3 significantly improves glucose homeostasis during
pregnancy protecting against the development of gestational diabetes. Therefore, the
present study identified for the first time a key molecular mechanism responsible for the
induction of metabolic changes observed during pregnancy. This discovery not only
explains a poorly known phenomenon in women physiology, but it can help to develop
more specific and successful therapies aiming to prevent and treat obesity and diabetes
gestational. In addition, this knowledge can contribute to the understanding of the
pathophysiology of obesity and type 2 diabetes mellitus.
Keywords: Leptin. Pregnancy. Hypothalamus. SOCS3.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de um embrião e subsequente feto impõe exigências de
energia adicionais para à mulher grávida. Por conseguinte, um aumento da ingestão
alimentar é esperado durante a gestação (LADYMAN et al., 2010). No entanto, o
balanço energético positivo produzido durante a gravidez normalmente excede a
demanda de energia necessária para o desenvolvimento da prole, resultando no
acúmulo de gordura excessiva (SARWER et al., 2006). Além disso, a gravidez é
caracterizada por alterações na homeostase glicêmica, que leva a um estado transitório
de resistência à insulina (NORMAN; REYNOLDS, 2011). Acredita-se que essas
adaptações metabólicas foram moldadas durante a evolução para garantir melhores
condições para o desenvolvimento do feto e para suprir as exigências de energia da
gestação e lactação (LADYMAN et al., 2010).
No entanto, atualmente estamos expostos a um ambiente obesogênico, onde um
número crescente de mulheres são obesas no momento da concepção ou vão
apresentar ganho de peso excessivo durante a gestação (NORMAN; REYNOLDS,
2011). Essas condições podem levar a complicações graves que têm impacto negativo
sobre a saúde das mulheres e sua prole (SARWER et al., 2006). O ganho de peso
gestacional excessivo (GPGE) aumenta o risco de mortalidade materna, diabetes
mellitus gestacional (DMG), pré-eclampsia, tromboembolismo, hemorragia pós-parto e
outras complicações gestacionais (NORMAN; REYNOLDS, 2011). É importante
ressaltar que a gravidez representa um dos principais fatores de risco para a obesidade
em mulheres (NEHRING et al., 2011). Para a prole, alterações metabólicas durante a
gestação podem levar a programação metabólica, aumentando o risco de obesidade,
diabetes mellitus, hipertensão e outras doenças na idade adulta (HANLEY et al., 2010).
Assim,

uma

melhor

compreensão

dos

mecanismos

moleculares

que

desencadeiam as alterações metabólicas que ocorrem durante a gravidez não só
poderia explicar um fenômeno pouco conhecido na fisiologia das mulheres, mas
também pode revelar abordagens terapêuticas para a prevenção e tratamento de
doenças metabólicas durante a gestação.
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Dentre os eventos propostos que poderiam explicar a predisposição ao ganho de
peso e resistência à insulina durante a gestação é o aparecimento de resistência à
leptina (LADYMAN et al., 2010). Vários autores têm mostrado menor resposta à ação
da leptina no hipotálamo de animais prenhes (LADYMAN; GRATTAN, 2005; LADYMAN
et al, 2012; NAGAISHI et al, 2014.). A diminuição da sensibilidade à leptina é mais
aparente na segunda metade da gestação, que representa o período da gestação em
que as mulheres apresentam a maior taxa de ganho de peso e resistência à insulina
(AUGUSTINE et al, 2008; LADYMAN et al, 2009; SARWER et al ., 2006). Contudo, os
mecanismos responsáveis por orquestrar as mudanças metabólicas observadas
durante a gravidez permanecem desconhecidos.
Neste trabalho, foram investigados potenciais genes que estão relacionados com
a resistência à leptina e mostram aumento da expressão hipotalâmica durante a
gravidez, o que sugere uma possível participação nas alterações metabólicas
observadas nesse período. Posteriormente, foram produzidos camundongos deficientes
deste gene (SOCS3) apenas em células que expressam o receptor da leptina (LepR), e
avaliamos suas alterações metabólicas durante a gravidez. Nosso objetivo foi identificar
os mecanismos moleculares fundamentais necessários para as alterações metabólicas
observadas durante a gravidez.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Contexto atual
Mais de 500 milhões de pessoas são obesas no mundo. No Brasil, segundo
dados do Ministério da Saúde (VIGITEL Brasil, 2013), cerca de 17,5% da população
adulta é obesa e 50,8% está acima do peso. Entre os anos de 2006 e 2013, os casos
de sobrepeso e obesidade aumentaram entre brasileiros. Nesse sentido, o sobrepeso
passou de 42,7% para 48,1%, enquanto que a obesidade aumentou de 11,4% para
15,0%.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade está listada dentre os
10 fatores de risco mais importantes à saúde global. Além dos problemas evidentes que
o acúmulo excessivo de gordura corporal promove, como problemas ortopédicos,
esteatose hepática e distúrbios psicológicos, a obesidade tem sido associada a maior
predisposição ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares (infarto, trombose,
embolia, arteriosclerose e hipertensão), diabetes mellitus, alterações respiratórias
(asma, apneia do sono) e até alguns tipos de câncer.
Dentre os diversos fatores que predispõem a obesidade, que incluem o
envelhecimento, a alimentação com alto teor de gordura e o sedentarismo, a gestação
tem sido indicada como um importante fator de risco para o desenvolvimento da
obesidade na população feminina (SCHMITT; NICHOLSON; SCHMITT, 2007). De fato,
inúmeros estudos encontraram evidências de que o ganho de peso excessivo durante a
gestação está relacionado à maior retenção de peso pós-parto em curto e longo prazo
(KAC et al., 2004; LINNE et al., 2004; ROONEY; SCHAUBERGER, 2002; VESCO et al.,
2009). Em estudos de meta-análise, NEHRING et al. (2011) avaliaram a manutenção do
peso corporal até 15 anos após o parto, e verificaram que mulheres cujo ganho de peso
durante a gestação foi acima da recomendação, apresentam em média 5 kg a mais de
peso corporal que mulheres que apresentaram ganho de peso dentro dos limites
recomendados. Este valor é ainda mais expressivo quando apresentado em percentual,
revelando que a predisposição a desenvolver obesidade é 4,5 vezes maior em
mulheres que ganharam peso em excesso durante a gestação (MAMUN et al., 2010).
Nestes estudos foi comprovado que o ganho de peso excessivo durante a gestação tem
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relação direta com a manutenção do excesso de peso pós-parto e ao índice de massa
corpórea décadas após a gestação, contribuindo com o desenvolvimento da obesidade
em mulheres.
Além da maior predisposição à obesidade, o aumento excessivo do índice de
massa corpórea materno está fortemente associado a complicações durante a
gestação. Atualmente, a obesidade é considerada o fator de risco mais comum na
prática obstétrica (KRISHNAMOORTHY; SCHRAM; HILL, 2006), uma vez que inúmeras
mulheres iniciam a gestação já acima do peso e outras, em peso ideal, apresentam
ganho de peso excessivo. No Brasil, são 47,7% de mulheres em idade reprodutiva com
sobrepeso e 17,5% com obesidade, representando uma parcela significativa da
população que merece atenção especial (VIGITEL Brasil, 2013).
Dentre as complicações frequentemente observadas com o excesso de peso
durante a gestação estão: risco aumentado de mortalidade materna; tromboembolismo;
hipertensão; pré-eclâmpsia; hemorragia pós-parto e diabetes gestacional (NORMAN;
REYNOLDS, 2011; NUCCI et al., 2001). Existem inúmeros estudos correlacionando o
excesso de peso e à ocorrência destes complicadores, a exemplo do tromboembolismo
que dobra a prevalência em gestantes obesas (SEBIRE et al., 2001). A pré-eclâmpsia,
também associada à hipertensão gestacional (4% dos casos; MARTINM 2009), aparece
em 35% de todas as gestantes obesas (KABIRU; RAYNOR, 2004) e a probabilidade de
sua ocorrência aumenta conforme o peso corporal (O’BRIEN; RAY; CHAN, 2003). O
DMG possivelmente seja a complicação mais importante relacionada à obesidade, e
ocorre em cerca de 5% de todas as gestações (GABBE; GRAVES, 2003; MARTIN,
2009). Trabalhos com diferentes populações e regiões mostraram que mulheres obesas
têm aproximadamente 4 vezes mais chances de desenvolver o DMG, que mulheres
com peso adequado (SEBIRE et al., 2001; WEISS et al., 2004), e que a probabilidade
de sua ocorrência aumenta junto com o índice de massa corporal, podendo chegar até
15% em mulheres obesas (RODE et al., 2005).
2.2 Alterações metabólicas durante a gestação
Mesmo em mulheres que mantém o ganho de peso dentro das recomendações,
é observado aumento de peso e do consumo alimentar durante a gestação. Estas
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alterações adaptativas na homeostase do peso corporal materno se dão por mudanças
hormonais associadas à gravidez (AUGUSTINE; LADYMAN; GRATTAN, 2008;
GRATTAN; LADYMAN; AUGUSTINE, 2007; LADYMAN; AUGUSTINE; GRATTAN,
2010). Já no início da gestação há aumento no consumo alimentar (GRATTAN et al.,
2008), sendo a prolactina um dos hormônios possivelmente responsáveis por
desencadear as alterações dos mecanismos de metabolismo energético durante o
ínício da gestação (CHEN; SMITH, 2004), e o lactogênio placentário durante estágios
avançados (JOHNSTONE; HIGUCHI, 2001; WADE; SCHNEIDER, 1992).
O apetite e o consumo alimentar aumentados durante a gestação ocorrem
devido a alterações dos mecanismos centrais que controlam o balanço energético
(GRATTAN; LADYMAN; AUGUSTINE, 2007; LADYMAN, 2008). Acredita-se que essas
alterações metabólicas visam suprir a demanda energética/nutricional para o
desenvolvimento/crescimento fetal e armazenamento de energia, que poderá ser
utilizado durante a lactação. O aumento do consumo alimentar e consequente ganho de
peso, vêm acompanhados pelo aumento tanto da insulina quanto da leptina circulante,
caracterizando um quadro de resistência à insulina e à leptina que se desenvolve de
modo

transitório

durante

a

gestação

(LADYMAN;

GRATTAN,

2004;

RYAN;

O’SULLIVAN; SKYLER, 1985). A resistência à insulina é importante para garantir
disponibilidade de glicose para o embrião/feto (BELL; BAUMAN, 1997). No entanto, a
resistência à insulina pode evoluir para o DMG (KING, 2006). Uma vez que a gestação
representa um desafio à fisiologia da mulher, o desenvolvimento do DMG equivale a
uma predição ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Já foi demonstrado que o DM2 é
observado em 30% das gestantes que apresentaram DMG, contudo se esta mulher é
obesa o percentual sobe para 70% dos casos (O’SULLIVAN, 1989). Deste modo, além
do conhecimento acerca dos fatores causadores das alterações metabólicas, a
gestação pode ser considerada um interessante modelo para o estudo do DM2.
A resistência à leptina que se desenvolve durante a gestação é importante para
garantir maior consumo alimentar e, consequentemente, aumentar a deposição de
gordura como forma de reserva energética para o crescimento fetal e subsequente
lactação. Contudo, o consumo alimentar durante o período gestacional frequentemente
excede as necessidades exigidas para o desenvolvimento/crescimento fetal e,
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consequentemente, pode acarretar no excesso de ganho de peso em 44% das
gestações (SCHIEVE; COGSWELL; SCANLON, 1998). Assim, essas gestantes
ultrapassam o ganho de peso recomendado, promovendo aumento do peso corporal e
tornando a gestação um fator de risco bastante relevante para o desenvolvimento da
obesidade (SARWER et al., 2006). Neste sentido, a gestação pode também ser
considerada um modelo importante no estudo da obesidade.
2.3 Leptina
O sistema regulatório do consumo alimentar, localizado primordialmente no
hipotálamo, necessita de informação aferente sobre a condição nutricional do corpo e
níveis do estoque de energia para controlar o apetite. Esta informação aferente se dá,
principalmente, por meio da leptina, um hormônio produzido nos adipócitos,
componente integral do complexo sistema fisiológico que regula o armazenamento,
equilíbrio e utilização de energia pelo organismo (SCHWARTZ et al., 2000).
Após sua descoberta (ZHANG, 1994), a leptina e os mecanismos envolvidos em
sua sinalização têm sido amplamente estudados para que possamos melhor
compreender as alterações no padrão alimentar observadas nos casos de obesidade e
gestação. Além de seu envolvimento no balanço energético, a leptina tem sido
amplamente indicada como o fator de convergência entre o metabolismo corpóreo e o
sistema reprodutivo (DONATO et al., 2011a), sendo envolvida na sinalização para a
puberdade (DONATO et al., 2009, 2011b; DONATO; ELIAS, 2011).
A leptina é produzida em grande parte pelo tecido adiposo branco e é secretada
de acordo com a proporção de tecido adiposo depositado no corpo (CONSIDINE et al.,
1996). Deste modo, oscilações na massa gorda promovem mudanças na concentração
plasmática de leptina (MAFFEI et al., 1995).
2.4 Sinalização da leptina no SNC
O efeito da leptina é de promover redução do consumo alimentar e do peso
corpóreo, além de aumentar o gasto energético (AHIMA; FLIER, 2000; FRIEDMAN;
HALAAS, 1998). O hipotálamo apresenta um complexo circuito neural de regulação do
balanço energético, na qual a leptina tem atuação significativa. Mais especificamente,
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as regiões basomediais do hipotálamo, classicamente implicadas na regulação do
comportamento alimentar (núcleos arqueado, ventromedial e área hipotalâmica lateral),
contêm as maiores concentrações do receptor de leptina no cérebro (ELMQUIST et al.,
1998; HAKANSSON et al., 1998; MERCER et al., 1996; SCHWARTZ et al., 1996,
2000).
A isoforma de seu receptor mais envolvida na regulação do peso corporal é o de
forma longa (Ob-Rb ou LepR), que possui o domínio intracelular capaz de transmitir o
sinal transducional completo da ligação da leptina (TARTAGLIA et al., 1995;
TARTAGLIA, 1997; VAISSE et al., 1996). O LepR faz parte da família de receptores
classe I de citocinas, que após sua ligação com a leptina ativa o sistema JAK/STAT de
transdução (TARTAGLIA, 1997; TOUW et al., 2000).
A ligação com a leptina resulta no recrutamento do Janus cinase 2 (JAK2) que se
associa de forma não covalente ao LepR e induz a fosforilação de resíduos específicos
de tirosina do domínio intracelular do LepR. A fosforilação do resíduo Tyr1138 recruta o
sinal de transdução e ativador de transcrição 3 (STAT3) que, uma vez fosforilado,
dimerisa e é translocado para o núcleo onde combina-se com sequências promotoras
do DNA e medeia a regulação da transcrição de genes alvos (LEONARD; O’SHEA,
1998). Esta etapa é crucial para a ação da leptina sobre o consumo alimentar e gasto
energético (BATES et al., 2003; CUI et al., 2004). O resíduo Tyr985 é conhecido por ser
um sítio de recrutamento e ativação de SRC homologo-2 (SHP-2), quando fosforilado, e
leva à ativação da cinase regulada extracelularmente (ERK) e c-Fos (MUNZBERG;
MYERS, 2005). A ação da leptina também envolve fosforilação do substrato do receptor
de insulina (IRS) e consequente ativação de fosfatidilinositol 3-cinase (PI3-K), o que
resulta na fosforilação de proteínas cinase B (PKB ou AKT) (MORRISON et al., 2005;
MORTON et al., 2005; XU et al., 2005). A ativação de PI3-K também demonstrou-se ser
necessária para os efeitos agudos da leptina, como a redução de consumo alimentar e
mudanças no potencial de membrana (DONATO; FRAZÃO; ELIAS, 2010; WILLIAMS et
al., 2011).
A interação da leptina com seu receptor se dá em neurônios produtores de
neuropeptídeos e neurotransmissores que aumentam (orexígenos) ou diminuem
(anorexígenos) a ingestão alimentar. O aumento da leptina plasmática promove
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supressão da atividade de neurônios que co-expressam o neuropeptídeo Y, o peptídeo
relacionado ao agouti (NPY/AgRP) e o ácido -aminobutírico (GABA). Esses neurônios
atuam estimulando a ingestão alimentar. De maneira oposta, o aumento da leptina
plasmática

estimula

a

atividade

de

neurônios

produtores

de

pró-

opiomelanocorticotropina (POMC) e do transcrito regulado por cocaína e anfetamina
(CART) que possuem efeitos anorexígenos (SCHWARTZ et al., 2000). Os neurônios
produtores de POMC têm efeito anorexígeno, pois a clivagem proteíca de POMC
produz o hormônio estimulador de melanócitos alfa (α-MSH), que ao se ligar aos
receptores de melanocortina (MC3/4), causa redução no consumo alimentar. Já o
AGRP funciona como antagonista endógeno de MC4R, bloqueando o efeito
anorexígeno de α-MSH (ELMQUIST et al., 2005).
2.5 Resistência à leptina durante a gestação
A gestação é caracterizada por um quadro de resistência à leptina, que é
caracterizado pelo aumento do apetite, consumo alimentar e ganho de peso associado
ao aumento de leptina plasmática (GRATTAN; LADYMAN; AUGUSTINE, 2007;
LADYMAN; GRATTAN, 2004, 2005; MOUNZIH et al., 1998). Outros autores ainda
associaram o período de gestação ao aumento da expressão dos peptídeos orexígenos
NPY e AGRP (GARCIA et al., 2003; ROCHA et al., 2003; TRUJILLO et al., 2011) e
diminuição de α-MSH e POMC (KHORRAM; DEPALATIS; MCCANN, 1984; TRUJILLO
et al., 2011), como sendo alterações que poderiam contribuir com o aumento do
consumo alimentar e peso corporal das gestantes.
Ainda, alguns autores mostraram que uma razão para o desenvolvimento da
resistência à leptina gestacional seria um transporte menos efetivo da leptina entre o
plasma e o fluido cefalorraquidiano pela barreira hemato-encefálica (TRUJILLO, 2011).
Sustentanto uma hipótese similar ao observado no quadro de obesidade em que é
afirmado que resistência à leptina deva ser causada pelo déficit no transporte de leptina
pela barreira hemato-encefálica (BANKS, 2008). Por outro lado, estudo recente de LI et
al. (2013) demonstrou que a deleção específica do receptor de leptina envolvido neste
transporte pela barreira hemato-encefálica (Ob-Ra), não contribui de forma significativa
com o desenvolvimento de resistência à leptina ou aumento do peso corporal,
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sugerindo que o transporte pela barreia hemato-encefálica via Ob-Ra tem uma
importância reduzida no controle do metabolismo
Uma das hipóteses para a causa da obesidade, é o desenvolvimento da
resistência à leptina periférica, quando ocorre dificuldade do transporte de leptina pela
barreira hemato-encefálica, seguido da resistência central que é a ineficiência do LepR
em conduzir o sinal promovido pela leptina (EL RASCHIMI et al., 2000). Portanto,
durante o período de gestação podemos assumir que as duas possibilidade são válidas.
Estudos de GARCIA et al. (2000) mostraram que durante a gestação o aumento
de leptina plasmática está associado a uma redução na expressão do LepR no
hipotálamo, o que poderia contribuir com o desenvolvimento do quadro de resistência à
leptina, caracterizando um quadro de resistência à leptina central durante a gestação.
Adicionalmente, LADYMAN e GRATTAN (2005) observaram diminuição na expressão
de LepR especificamente no VMH de fêmeas ao longo do período gestacional, que foi
acompanhado por menor fosforilação de STAT3 induzida por leptina especificamente
nesta região hipotalâmica (GRATTAN; LADYMAN; AUGUSTINE, 2007; LADYMAN;
FIELDWICK; GRATTAN, 2012). Estes autores apontam que a causa do aumento
consumo alimentar e ganho de peso gestacional seja decorrente do surgimento de uma
resistência à sinalização da leptina a nível hopotalâmico, mais especificamente no
VMH. O mesmo grupo de pesquisa indica que as alterações hormonais decorrentes da
gestação responsáveis por desencadear o quadro de resistência à leptina incluem a
exposição ao lactogênio placentario e à prolactina (AUGUSTINE; GRATTAN, 2008).
Estudos de NAGAISHI et al. (2014) demonstraram que realmente existe interação entre
a prolactina e leptina, visto que algumas populações de neurônios hipotalâmicos
respondem simultaneamente a esses hormônios, indicando uma potencial influência da
prolactina na sinalização hipotalâmica da leptina.
Por outro lado, existem estudos que mesmo ocorrendo o aumento da leptina
plasmática de gestantes, não observaram alteração da expressão gênica ou protéica do
LepR no hipotálamo (SEEBER et al., 2002). Sendo assim, alta concentração de leptina
circulante e manutenção da expressão de receptores, associada às alterações na
sinalização peptidérgica do balanço energético, sugerem que deva haver modificações
no sinal transducional do LepR durante a gestação. Realmente, outros estudos
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apontam que durante a gestação ocorre o aumento da expressão de proteínas
supressoras da sinalização de citocinas (ANDERSON et al., 2006; TANG; CUI; WANG,
2008;

TRUJILLO

et

al.,

2011),

que atuam

como

importante

mediador da

retroalimentação negativa da sinalização da leptina, que será melhor abordado mais
adiante.
2.6 Mecanismos intracelulares de regulação da sinalização da leptina
Inúmeros mecanismos intracelulares de regulação podem alterar a sinalização
leptina-JAK/STAT. Para controle positivo da sinalização da leptina, um componente
importante da regulação da ativação do LepR é a SHP2 (tyrosine phosphatase
containing Src Homology 2 domains ou PTPN11). A SHP2 é um intermediário
importante na sinalização de MAPK e ERK por combinar com o resíduo Tyr985 do LepR
(BANKS et al., 2000; BJORBAEK et al., 2001). Ao se combinar com o resíduo Tyr985, a
SHP2 promove a ligação de GRB-2 ao resíduo de tirosina fosforilado, que é necessário
para grande parte da ativação de ERK durante a sinalização do LepR, sendo a ativação
de ERK importante para mediar o acúmulo de RNAm de c-Fos (BANKS et al., 2000).
Foi demonstrado em modelos animais que a deleção de SHP2 no prosencéfalo causa
obesidade por acumular mais gordura devido à redução do gasto energético
acompanhado por aumento de leptina e glicose sérica (ZHANG et al., 2004). O mesmo
foi observado quando a deleção de SHP2 acontece de forma neuronal (KRAJEWASKA
et al., 2008), apontando o SHP2 como um importante fator para o controle positivo da
sensibilidade à leptina.
Adicionalmente, temos o SH2B1 (Src homology 2 B adaptor protein 1) que
também funciona como um regulador positivo do LepR por estimular diretamente a
atividade cinase de JAK2 (NISH et al., 2005). Existe a hipótese que o SH2B1 funciona
como potencializador da sinalização de JAK2 por se combinar ao resíduo Tyr813
causando mudanças conformacionais que mantém o JAK2 em seu estado ativo
(MAURES; KURZER; CARTER-SU, 2006). REN et. al. (2005) demonstraram em
modelos knockout, que a deleção de SH2B1 resultava em severa resistência à leptina e
obesidade, indicando o SH2B1 como um regulador positivo endógeno da sensibilidade
à leptina. Mais tarde o mesmo grupo revelou que a sinalização do SH2B1 em LepR se
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dá pela combinação da porção SH2 ao resíduo Tyr813 fosforilado, aumentando a
atividade de JAK2 induzida pela leptina (LI et al, 2007).
Para controle negativo da sinalização da leptina, temos a proteína tirosina
fosfatase 1B (PT1B), que possui efeito negativo por diminuir a fosforilação de JAK2 e
consequentemente diminuir a sinalização promovida pela leptina (ZABOLOTNY et al.,
2002). Inúmeros experimentos com deleção completa ou condicional de PTP1B
mostram que a ausência desta proteína tem forte impacto no balanço energético e
glicolítico, por diminuir o peso e composição corporal, aumentar a sensibilidade à
leptina e insulina (BANNO et al., 2010; BENCE et al., 2006; ELCHBLY et al., 1999;
KLAMAN et al., 2000; TSOU et al., 2012). Foi demonstrado que esta ação do PTP1B se
dá pela desfosforilação o resíduo Tyr1007/1008 de JAK2 (MYERS et al., 2001).
A proteína tirosina fosfatase de células-T (TCPTP ou PTPN2) é uma PTP
expressa ubiquamente e possui grande homologia estrutural com a PTP1B, também
funcionando como um regulador negativo da sinalização da leptina. Realmente foi
demonstrado que a deleção neuronal de PTPN2 causa um fenótipo metabólico
importante, evidente com o aumento da sensibilidade à leptina e resistência ao
desenvolvimento de obesidade induzida por dieta (LOH et al., 2011). Os mesmos
autores ainda sugerem que a regulação negativa do PTPN2 na sensibilidade à leptina
se faz pela desfosforilação do STAT3 no hipotálamo.
O receptor-type protein tyrosine phosphatase épsilon (PTPRE) funciona como
outro regulador negativo da sinalização da leptina por se combinar ao resíduo Tyr695
de JAK2 aumentando a desfosforilação de JAK2 (ROUSSO-NOORI et al., 2011;
TANUMA et al., 2000). ROUSSO-NOORI et al. (2011) mostraram que a deleção de
PTPRE (e de sua forma solúvel) foi capaz de prevenir o ganho de peso e acúmulo de
gordura induzido por dieta apenas em fêmeas por garantir maior gasto energético
associado ao aumento da sensibilidade à leptina.
Dentre os mecanismos envolvidos no controle da sinalição da leptina, têm
destaque os membros da família dos supressores de sinalização de citocinas (SOCS)
para controle negativo da sinalização no hipotálamo. Os SOCS são estabelecidos como
reguladores negativos da sinalização de citocinas via inibição da transdução do sinal
JAK/STAT (YASUKAWA et al., 1999).

30

Em condição basal, os SOCS são expressos em um limiar relativamente baixo,
mas quando estimulados por citocinas têm sua expressão fortemente aumentada
(NAKA et al., 1997). No hipotálamo, após ligação da leptina ao seu receptor e ativação
JAK/STAT, um dos genes alvo de regulação da transcrição é o SOCS3 (BJORBAEK et
al., 1998). A regulação de feedback negativo promovida pelo SOCS na atividade das
citocinas ocorre por interferir na sinalização do receptor por se combinar aos resíduos
tirosina no domínio intracelular (KREBS; HILTON, 2003). Foi demonstrado que o
SOCS3 tem papel importante na inibição da sinalização do LepR (BANKS et al., 2000)
por: inibir a fosforilação de JAK2 e Tyr1138; combinar com o resíduo Tyr985 e gerar
efeito inibitório; recrutar o sistema ubiquitina-transferase (BJORBAEK et al., 1999;
DUNN et al., 2005; ZHANG et al., 1999).
2.7 SOCS3 e resistência à leptina
Uma vez que a expressão de SOCS3 encontra-se aumentada tanto no
hipotálamo, quanto em tecidos periféricos de modelos de obesidade induzida por
alimentação rica em gordura ou mesmo a obesidade associada à idade avançada, foi
proposto que o SOCS3 seja o possível mediador da resistência à leptina (BJORBAEK
et al., 1998, 1999; WANG et al., 2000, 2001). Neste quadro, o núcleo arqueado do
hipotálamo foi descrito como região importante associada ao desenvolvimento da
resistência à leptina induzida por dieta rica em gordura (MUNZBERG; FLIER;
BJORBAEK, 2004).
Para estudar os mecanismos envolvidos na resistência à leptina, a ciência lança
mão do advento de modelos experimentais geneticamente modificados. No entanto,
para o estudo específico de SOCS3 há uma limitação drástica, pois a deleção em
homozigoze de SOCS3 (SOCS-/-) é letal, e os animais não conseguem prosseguir no
desenvolvimento embrionário (MARINE et al., 1999; ROBERTS et al., 2001).
No entanto, a participação de SOCS3 na resistência à leptina tem sido
investigada utilizando-se o modelo de animais heterozigotos – SOCS3+/- (HOWARD et
al., 2004) e mais recentemente, na qual a deleção de SOCS3 acontece de modo tecidoespecífico, por exemplo, restrito a células neurais – Nes/SynCreSOCS3flox/flox (MORI et
al., 2004), somente a células que expressam POMC – POMCCreSOCS3 flox/flox (KIEVIT et
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al., 2006) ou ainda em uma região específica do SNC (VMH) – SF1CreSOCS3

flox/flox

(ZHANG et al., 2008).
Animais

SOCS3+/-

Nes/SynCreSOCS3flox/flox

e

são

menos

propensos

a

desenvolver obesidade e resistência à insulina induzidas por dieta rica em gordura e
maior resposta de sinalização do LepR (HOWARD et al., 2004; MORI et al., 2004).
Animais POMCCreSOCS3flox/flox também são mais sensíveis à leptina, resistentes a
deposição de gordura no fígado e possuem maior controle de sua glicemia (KIEVIT et
al., 2006). Animais SF1CreSOCS3

flox/flox

apresentam maior sensibilidade à leptina e

melhora na homeostase glicêmica, com menor consumo alimentar mesmo quando
expostos à dieta rica em gordura.
Em condição normal, a administração de leptina promove aumento transitório de
STAT3 fosforilada e aumento da expressão de RNAm de POMC. Em animais
Nes/SynCreSOCS3flox/flox, tanto a quantidade de STAT3 fosforilada quanto a expressão
de RNAm de POMC perduram além do tempo observado em animais controle, com isso
ocorre maior elevação na expressão de POMC (MORI et al., 2004). De mesma forma
animais SF1CreSOCS3

flox/flox

também apresentaram maior quantidade de STAT3

fosforilada após administração exógena de leptina (ZHANG et al., 2008). Estes
resultados demonstram que o SOCS3 funciona como regulador negativo da sinalização
de STAT3 no hipotálamo in vivo.
A partir destes estudos foi sugerido que os níveis de SOCS3 têm um papel
fundamental na influência de dietas hiperlipídicas na sensibilidade da leptina, efeito este
atribuido em grande parte por sua atuação no sistema nervoso central (SNC)
(HOWARD et al., 2004; KIEVIT et al., 2006; MORI et al., 2004; MUNZBERG; FLIER;
BJORBAEK, 2004).
Sabe-se que durante a gestação, a resistência à leptina vem acompanhada por
aumento da expressão de RNAm de SOCS3 no hipotálamo (ANDERSON et al., 2006;
TANG; CUI; WANG, 2008). Ainda, a expressão de RNAm de SOCS3 permanece
elevada durante a lactação (ANDERSON et al., 2006). Porém, a maioria das
investigações a respeito do papel do SOCS3 na resistência à leptina foram realizadas
em modelos de obesidade induzido por dieta. Pouco se sabe a respeito do papel do
SOCS3 e dos mecanismos moleculares que ocorrem durante a gestação.
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2.8 SOCS3 e insulina
A literatura descreve a resistência à leptina como fator associado à obesidade
(EL-HASCHIMI et al., 2000; SCARPACE; MATHENY; TUMER, 2001). Interessante
ressaltar que existe uma interação significante entre leptina e insulina no hipotálamo,
para regulação da sensibilidade a insulina periférica e glicose sanguínea (HOWARD;
FLIER, 2006). Assim, é plausível sugerir que durante a gestação a resistência à leptina
e à insulina compartilham causas em comum, já que as vias de sinalização intracelular
da leptina e insulina em neurônios hipotalâmicos apresentam convergência, ao menos
parcial (DONATO JR. Et al., 2010; HILL et al., 2008; NISWENDER et al., 2001; XU et
al., 2005).
O SOCS3 também diminui a sinalização do receptor de insulina contribuindo de
forma importante na resistência à insulina (HOWARD; FLIER, 2006). Além disso,
trabalhos mostraram que a concentração de leptina está mais elevada em mulheres
com diabetes gestacional (VITORATOS et al., 2001; ATAWI et al., 2004; QIU et al.,
2004). Em concordância, a obesidade ou a exposição crônica a dietas hipercalóricas –
condições que aumentam a expressão do SOCS3 e o grau de resistência à leptina –
favorecem o risco de diabetes gestacional (KATHLEEN et al., 2004; KING, 2006).
Dessa forma, seria importante um melhor conhecimento a respeito dos mecanismos
que induzem resistência à leptina e à insulina durante a gestação.
Portanto, as evidências apresentadas mostram que alterações metabólicas
durante a gestação (hiperfagia, ganho de peso excessivo, marcante diminuição na
sensibilidade aos hormônios leptina e insulina) são, de forma geral, similares às
observadas nos casos de obesidade e DM2 induzido por dieta. Assim, o período
gestacional é um interessante modelo no estudo destas patologias metabólicas. Além
disso, essas alterações metabólicas podem comprometer a saúde da gestante e de seu
descendente. Logo, o entendimento dos fatores causadores das alterações metabólicas
durante a gestação não apenas pode contribuir na prevenção e tratamento das
alterações metabólicas durante a gravidez, mas também pode trazer novas pistas a
respeito do tratamento da obesidade e do DM2.
Alternativas terapêuticas eficientes para distúrbios metabólicos enfrentados por
gestantes, como o ganho excessivo de peso corporal e o diabetes gestacional,
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dependem do entendimento de suas causas neurais e moleculares. Além disso, a
gestação pode ser estudada como um interessante modelo para o entendimento da
etiologia da obesidade e do diabetes mellitus, principalmente por seu caráter transitório.
Baseado nisso, o presente estudo visou compreender possíveis causas moleculares
que promovem as alterações metabólicas observadas durante a gestação. Iniciamos
esse trabalho com a hipótese de que a expressão aumentada de SOCS3 em células
que expressam o receptor de leptina seja o fator responsável por estabelecer e manter
a resistência à leptina e à insulina que ocorre durante o período gestacional. E com a
confirmação de nossa hipótese, este trabalho tem o potencial de abrir a perspectiva
para que drogas que atuem reduzindo a expressão de SOCS3 ou que inibam fatores
responsáveis por aumentar o SOCS3 durante a gestação possam ser estudadas como
tratamento medicamentoso em potencial de distúrbios metabólicos de gestantes.
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3 OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho foi identificar o mecanismo molecular
fundamental necessário para promover as alterações metabólicas observadas durante
a gravidez.
Objetivos específicos: Buscamos no presente trabalho investigar, em camundongos
fêmeas, a influência da deleção de SOCS3 especificamente em células que expressam
LepR (SOCS3flox/floxLepRCre/Cre):
 no ganho de peso e consumo alimentar durante o período gestacional e lactação;
 na composição corporal em estágios avançados da gestação e após desmame;
 nos níveis séricos de leptina, prolactina e insulina em estágios avançados da
gestação;
 nas alterações da expressão gênica dos diversos componentes da sinalização da
leptina no hipotálamo em estágios avançados da gestação;
 na sensibilidade à leptina durante o período gestacional;
 na resistência à insulina durante o período gestacional;
1. na homeostase glicêmica durante o período gestacional e em condição de diabetes

gestacional.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
Camundongos geneticamente modificados que foram cruzados por pelo menos
quatro gerações com animais de fundo genético C57BL-6 foram mantidos em biotério
em condições ambientais padrões (12 h claro/ 12 h escuro; 22-25 ºC; água e ração ad
libitum). Todos os procedimentos realizados foram aprovados pela Comissão de Ética
no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo
(certificado 008/12/CEUA, protocolo registrado sob nº 012 nas fls. 03 do livro 03 para
uso de animais de experimentação).
4.1 Determinação de genes que podem influenciar a sensibilidade central à leptina
durante a gestação
Fêmeas controle (C57BL-6) foram colocadas em acasalamento com machos da
mesma linhagem a partir da 10ª semana de vida. Foi determinado o dia 1 de gestação
com a identificação do tampão vaginal. No 16º dia de gestação foi realizada eutanásia
das fêmeas (decapitação), após período de 4 horas de privação alimentar.
Simultaneamente, amostras de fêmeas nulíparas de mesma idade e no diestro foram
coletadas.
Após eutanásia, os hipotálamos foram rapidamente coletados e armazenados (80 ºC), para posterior extração de RNA total, transcrição reversa e análise de
expressão gênica por PCR em tempo-real (conforme descrito no item 4.12). Para
dissecar o hipotálamo, foram definidos os seguintes limites: rostro-caudal, 1 mm
anterior ao quiasma óptico e imediatamente posterior aos corpos mamilares; laterolateral, definida pelo trato óptico; e superior, o limite dorsal do terceiro ventrículo. Os
genes relacionados à resistência à leptina estudados foram: SOCS1, SOCS3, PTP1B,
PTPN2, PTPN11 PTPRƐ e SH2B1.
4.2 Produção dos animais com deleção condicional do SOCS3
Foram utilizados camundongos em que a deleção de SOCS3 ocorre
especificamente em células que expressam o LepR (SOCS3flox/flox LepRCre/Cre). Para a
produção dos camundongos knockout foi utilizada a tecnologia Cre/loxP: numa
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linhagem de camundongos um gene derivado de bacteriófagos P1 (Cre recombinase)
foi condicionado à expressão do gene Lepr (DEFALCO et al., 2001; SCOTT et al.,
2009); outra linhagem de camundongos teve o gene Socs3 flanqueado por sítios loxP
(B6;129S4-Socs3tm1Ayos/J, The Jackson Laboratories). O cruzamento destas duas
linhagens de camundongos gerou animais em que a Cre é expressa apenas em células
que têm LepR. Dessa maneira, o gene Socs3 é inativado apenas nas células que
expressam o LepR. Para tal, foram realizados cruzamentos entre os animais SOCS3flox/LepR

Cre/Cre

. Como resultado destes cruzamentos (25% SOCS3+/+ LepRCre/Cre; 25%

SOCS3flox/floxLepRCre/Cre; 50% SOCS3flox/+ LepRCre/Cre) obtivemos os animais controle
(SOCS3+/+) e knockout condicional (SOCS3flox/flox ou SOCS3 KO), cuja homozigose foi
confirmada mediante genotipagem.
A partir do 21º dia de vida, os animais foram desmamados, identificados e foi
coletada amostra de epitélio caudal para genotipagem (protocolo descrito no item 4.11).
O DNA foi extraído para posterior reação em cadeia da polimerase (PCR). O protocolo
de extração e amplificação de DNA foi realizado conforme manual do fabricante (SigmaExtract-N-AmpTM Tissue PCR kit, Cat N°. XNAT2) com primers específicos para Cre
recombinase e da região flanqueada do SOSC3. Todos os experimentos foram
conduzidos de forma que os animais controle fossem oriundos da mesma ninhada que
os animais com deleção.
4.3 Validação da deleção condicional do SOCS3
Para obter a confirmação da inativação do gene SOCS3, submetemos fêmeas
não grávidas, nulíparas, dos grupos controle e SOCS3 KO na 10ª semana de vida, a
testes de sensibilidade à leptina.
Inicialmente foi realizado o teste de resistência a leptina (TRL). Para o TRL, as
fêmeas receberam no primeiro dia administração subcutânea (s.c.) de tampão fosfato
salino (PBS) às 16 h (2 h antes do ciclo escuro começar). O consumo alimentar e peso
corporal foram mensurados após 4, 12 e 24 horas da administração do PBS. Após 1 dia
de recuperação, deu-se início novamente a manipulação dos animais. Desta vez as
fêmeas receberam administração (s.c.) de leptina (2,5 µg/g - Dr. A.F. Parlow - National
Hormone and Peptide Program, National Institute of Diabetes and Digestive and
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Kidney), e tiveram peso e consumo alimentar mensurados após os mesmos períodos
mencionados anteriormente. Para análise dos resultados foi realizada diferença entre o
consumo alimentar observado no dia em que as fêmeas receberam PBS e o dia em que
receberam leptina.
Posteriormente ao TRL, procedemos com análises moleculares para avaliar a
capacidade de a leptina em estimular o aumento da expressão gênica de SOCS3
hipotalâmico. Após 4 horas de privação alimentar, as mesmas fêmeas controle e
SOCS3 KO (em diestro) foram subdivididas em dois grupos; o primeiro recebeu injeção
s.c. de leptina (2,5 µg/g), enquanto o segundo serviu como controle do experimento, e
recebeu injeção s.c. da mesma solução utilizada para diluição da leptina (PBS). Após
três horas da administração da leptina ou PBS procedeu-se a eutanásia (decapitação)
para rápida coleta do hipotálamo (conforme descrito no item 4.1) e análise de
expressão gênica SOCS3 (melhor detalhado adiante no item 4.12).
4.4 Sistema de acasalamento
A partir da 11ª semana de vida as fêmeas controle e SOCS3 KO foram alocadas
com machos de genética oposta: ♀controle x ♂SOCS3 KO e ♀SOCS3 KO x ♂controle.
Esta

medida

garantiu

que

todos

os

apresentassem a mesma genética (SOCS3

filhotes
flox/+

oriundos

destes

cruzamentos

Cre/Cre

LepR

) (Figura 1). Do contrário, não

poderíamos garantir que os efeitos observados nas análises de peso seriam atribuídas
exclusivamente pela diferença genética das matrizes. O dia 1 de gestação foi
considerado após detecção do acasalamento, por meio da observação do tampão
vaginal.
Importante salientar que este sistema de acasalamento foi adotado sempre que
utilizamos fêmeas gestantes nos experimentos seguintes. As fêmeas tiveram prazo
máximo para acasalarem de 3 semanas, ou seja, até a 13ª semana de vida. Fêmeas
que não acasalaram durante este período foram descartadas do experimento.

38

Figura 1 - Sistema de acasalamento.

4.5 Comprovação da deleção condicional do SOCS3 e ausência de mecanismos
compensatórios durante a gestação
4.5.a Expressão de SOCS3 em fêmeas grávidas SOCS3 KO
Para comprovar que a deleção condicional de SOCS3 foi eficaz em prevenir o
aumento da expressão hipotalâmica de SOCS3 normalmente observado em fêmeas
gestantes, utilizamos fêmeas SOCS3 KO nulíparas em diestro (10ª semana de vida) e
grávidas (16º dia de gestação) para comparação da expressão gênica de SOCS3
hipotalâmico (conforme descrito no item 4.12).
4.5.b Expressão de genes envolvidos na sensibilidade à leptina durante a gestação
Para verificação de possíveis mecanismos compensatórios desencadeados pela
ausência de SOCS3, a expressão de diferentes genes hipotalâmicos envolvidos na
sensibilidade à leptina foi analisada em fêmeas grávidas controle e SOCS3 KO (16º dia
de gestação, após 4 h de privação alimentar): SOCS1, PTP1B, PTPN2, PTPN11,
PTPRƐ, SH2B1 e LepR. A quantificação da expressão gênica foi realizada conforme
descrito no item 4.12.
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4.5.c Expressão proteica de SOCS3 e pSTAT3 após administração de leptina em
fêmeas grávidas
Adicionalmente, para testar a resposta à administração aguda de leptina, outras
fêmeas grávidas (16º dia de gestação) controle e SOCS3 KO passaram por um período
de 4 horas de privação alimentar e receberam injeção s.c. de leptina (2,5 µg/g). Neste
caso, a eutanásia dos animais (decapitação) foi realizada em diferentes tempos após a
administração do hormônio: 1,5 h, 3 h, 4 h, 5 h e 6 h. Após eutanásia, os hipotálamos
foram dissecados (da mesma forma como descrito anteriormente) e rapidamente
coletados e processados para quantificação proteica de SOCS3 e pSTAT3 por Western
blot (melhor detalhado no item 4.13). Foram utilizados anticorpos primários específicos
contra SOCS3, GAPDH, pSTAT3Tyr705 e STAT3total.
4.6 Alterações no balanço energético durante e após a gestação
4.6.a Consumo alimentar e peso corporal
Fêmeas controle e SOCS3 KO tiveram consumo alimentar e peso corporal
registrados longitudinalmente antes da gestação (período basal), durante a gestação e
lactação e no período pós-desmame.
Durante o período basal, fêmeas controle e SOCS3 KO de 10 semanas de vida
foram individualizadas para registro diário de peso corporal (g) e consumo alimentar
(g/dia) durante sete dias. A partir da 11ª semana de vida as fêmeas foram alocadas
com machos, e após detecção do tampão vaginal foram novamente separadas em
gaiolas individuais. O consumo alimentar (g/dia) e o peso corporal (g) foram
mensurados diariamente durante a gestação, lactação (21 dias) e após o desmame (21
dias). Uma vez que em estudos preliminares observamos forte interação entre número
de filhotes por ninhada e consumo alimentar, o número de filhotes por ninhada foi
normalizado para seis imediatamente após o parto.
Paralelamente ao grupo de fêmeas primíparas (fêmeas que passaram pelo
período gestacional), fizemos o acompanhamento de peso corporal e consumo
alimentar diariamente de fêmeas nulíparas (fêmeas que nunca foram gestantes)
durante o mesmo período de tempo para a comparação entre as alterações
metabólicas decorrentes da gravidez.
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Em relação à análise do consumo alimentar optamos por fazer uma avaliação
percentual, onde as alterações decorrentes da gestação, lactação e pós-desmame
foram relacionadas ao dado coletado no período basal, garantindo assim o
acompanhamento longitudinal individual.
4.6.b Determinação da adiposidade
Após eutanásia (decapitação) foi determinada a composição corporal de gordura
(peso dos depósitos de gordura - periuterino, ovariano e retroperitoneal – mg) de cinco
diferentes grupos de fêmeas controle e SOCS3 KO (8/grupo):
 Basal: fêmeas com 14 semanas de vida. São fêmeas não grávidas, porém
de mesma idade que as fêmeas do grupo gestante (descrito a seguir),
minimizando assim o efeito idade em relação à avaliação;
 Gestante: fêmeas no 16º dia de gestação. São fêmeas grávidas que
apresentam em média 14 semanas de vida;
 Lactante: fêmeas no 14º dia de lactação. São fêmeas lactantes que
apresentam em média 17 semanas de vida;
 Primípara: fêmeas, em média com 21 semanas de vida, que passaram
pela gestação, lactação e um período de recuperação de 21 dias;
 Nulípara: fêmeas que nunca tiveram uma gestação, em média com 21
semanas de vida.
A amostragem de fêmeas fora do período de gestação ou lactação sempre foi
realizada durante o segundo dia de diestro.
4.6.c Balanço energético de fêmeas privadas da lactação
Adicionalmente aos grupos supracitados, decidimos fazer análise do balanço
energético (peso corporal, consumo alimentar e composição corporal) de fêmeas que
foram privadas da lactação. Logo após o parto, as fêmeas foram separadas de seus
filhotes impedindo que as mesmas amamentassem. Isso nos permitiu investigar se com
a ausência da alta demanda energética da lactação as fêmeas manteriam o mesmo
comportamento alimentar.
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4.6.d Expressão de genes envolvidos no balanço energético
Além da composição corporal, fêmeas nas condições Gestante e Lactante
também tiveram amostras de hipotálamo coletadas para análise de expressão de genes
envolvidos com comportamento alimentar e balanço energético.
Após eutanásia (decapitação), os hipotálamos foram rapidamente coletados
(conforme descrito anteriormente no item 4.1) e armazenados (-80 ºC), para posterior
extração de RNA total, transcrição reversa e análise de expressão gênica por PCR em
tempo-real (conforme descrito no item 4.12). Os genes relacionados ao balanço
energético estudados foram: POMC, CART, NPY, AgRP, ORX e MCH.
4.7 Índices reprodutivos e acompanhamento de peso da prole
A partir da 11ª semana de vida, fêmeas controle e SOCS3 KO foram alocadas
com machos e com a detecção do tampão vaginal foi determinado o dia 1 de gestação.
Com base no intervalo de tempo entre a data do tampão vaginal e o dia do parto, foi
determinada a duração do período gestacional.
No dia do parto foi determinada a quantidade de filhotes nascidos (vivos ou
mortos). E a partir do nascimento os filhotes tiveram peso corporal (g) individual
mensurado. No segundo dia de vida, o número de filhotes por ninhada foi normalizado
para seis, e o peso corporal foi registrado semanalmente até o dia do desmame que foi
realizado com 21 dias de vida.
Outro grupo de fêmeas serviu para avaliação do peso das glândulas mamárias
(g), secreção de prolactina e determinação do desenvolvimento embrionário. Para isso,
foi realizada eutanásia (decapitação) de fêmeas grávidas no 16º dia da gestação. Após
decapitação, o sangue foi coletado do tronco e o soro separado (por centrifugação) e
armazenado (-80 ºC) até o momento da análise. A determinação das concentrações de
prolactina foi obtida por meio de ensaio enzimático de imunoabsorção (ELISA) (Mouse
Prolactin ELISA Kit, Cat Nº RAB0408 – Sigma-Aldrich, protocolo de acordo com
especificações do fabricante). As glândulas mamárias foram dissecadas e pesadas (g),
foi feita contagem de número de embriões e reabsorções embrionárias, e os embriões
tiveram a massa corporal mensurada (g).
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Ainda para o grupo de fêmeas lactantes, foi coletado sangue para determinação
de prolactina circulante e mensurado peso da glândula mamária (g).
4.8 Determinação da sensibilidade à leptina durante a gestação
4.8.a Leptina circulante
Fêmeas grávidas (16º dia de gestação) e não grávidas (nulíparas, no diestro e de
mesma idade) tiveram o sangue coletado (decapitação) após 4 horas de privação
alimentar para avaliação das concentrações séricas de leptina.
Após decapitação, o sangue foi coletado do tronco e o soro separado (por
centrifugação) e armazenado (-80 ºC) até o momento da análise. A determinação das
concentrações de leptina foi obtida por teste ELISA (Mouse Leptin ELISA kit, #90030 Crystal Chem, protocolo de acordo com especificações do fabricante).
4.8.b Ensaio crônico de sensibilidade à leptina
Para realização deste experimento utilizamos o mesmo sistema de acasalamento
descrito anteriormente (ítem 4.4). A partir da 11ª semana de vida, fêmeas dos grupos
controle e SOCS3 KO foram alocadas com machos, e após detecção do tampão
vaginal, que determinou o dia um da gestação, foram separadas em gaiolas individuais.
O consumo alimentar (g/dia) e o peso corporal (g) foram mensurados diariamente
durante a gestação. No 5º dia de gestação as fêmeas receberam implante subcutâneo
de mini bomba-osmótica (Alzet, model #1002), preenchida com leptina recombinante de
camundongo e fluxo de liberação de 0,5 µg leptina por hora. O implante foi realizado
por meio de procedimento cirúrgico utilizando anestesia inalatória (Isoflurano, Cristália).
Após o implante, continuou-se a aquisição dos dados (peso corporal e consumo
alimentar) até o 16º dia de gestação, quando foi realizada eutanásia das fêmeas para
avaliação do desempenho reprodutivo (número de fetos/reabsorções embrionárias) e
determinação da adiposidade.
4.8.c Determinação da sensibilidade à leptina em áreas específicas do cérebro
Fêmeas grávidas, controle e SOCS3 KO, receberam injeção s.c. de leptina (2,5
µg/g) após 4 horas de privação alimentar. Após 3 horas da administração do hormônio,
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os animais foram profundamente anestesiados (100 mg/Kg de Cloridrato de Cetamina e
20 mg/Kg de Cloridrato de Xylasina) e foi realizada perfusão transcardíaca (PBS +
formalina 10%). Os cérebros foram pós-fixados em formalina 10% por 1 h a 4 ºC e
depois crioprotegidos em sacarose 30% em PBS a 4 oC por 12 h.
Inicialmente foi realizada microtomia (em micrótomo de congelação) e os cortes
histológicos (30 µm) foram processados por imunohistoquímica (procedimento melhor
detalhado no item 4.14) e incubados em anticorpo primário específico anti-pSTAT3Tyr705
(Anexo B) e submetidos a reação de immunoperoxidase. Os cortes histológicos foram
montados em lâminas gelatinizadas, desidratados (banhos seriados em álcool),
incubados em xilol e cobertos com meio de montagem DPX (Sigma) e lamínula.
As imagens foram capturadas em microscópio óptico Zeiss Axioimager A (Zeiss,
Muencher, Alemanha) com câmera digital AxioCam HRc e objetiva de 10x. Foi
padronizado adquirir todas as imagens sob as mesmas condições de exposição e
intensidade de luz.
A contagem dos neurônios contendo imunoreatividade à pSTAT3 (pSTAT3-ir) foi
realizada automaticamente utilizando o software Image J 1.42q (Wayne Rasband,
National Institutes of Health, USA) conforme previamente descrito (Nagaishi et al.,
2014). Inicialmente foi realizada contagem automática do número de neurónios
imunorreactivos ao pSTAT3 em cada área. Os limites de cada núcleo foram definidos
usando um atlas do cérebro do camundongo (Paxinos e Franklin, 2001), com pSTAT3-ir
como referência. A imagem foi então convertida para um limiar binário e foram
seleccionadas apenas as células marcadas com pSTAT3 (marrom-escuro ou preto). O
programa então apresentou automaticamente a contagem das células selecionadas.
Após este procedimento, como contra-prova, uma contagem manual foi realizada
utilizando a ferramenta Cell Counter do programa ImageJ. A contagem dos neurônios
pSTAT3-ir foi realizada em um lado representativo dos seguintes níveis: área pré-optica
medial (MPA), núcleo arqueado do hipotálamo (ARH), núcleo ventromedial do
hipotálamo (VMH), área hipotalâmica lateral (LHA), núcleo dorsomedial do hipotálamo
(DMH), núcleo pré-mamilar ventral (PMV) e núcleo do trato solitário (NTS). Foi utilizado
o programa Photoshop CS5 software (Adobe) para edição e construção da prancha de
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imagens e somente nitidez, contraste e brilho foram ajustados para apresentação das
figuras representativas.
4.9 Determinação da homeostase glicêmica durante a gestação
4.9.a Insulina e glucagon circulante
As mesmas amostras utilizadas na determinação da concentração de leptina
circulante (item 4.8.a) serviram para a avaliação, por meio de ELISA, dos valores de
insulina (Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit, #90080 - Crystal Chem, protocolo de
acordo com especificações do fabricante) e glucagon séricos (Glucagon EIA kit,
#RAB0202 – Sigma – Aldrich, protocolo de acordo com especificações do fabricante)
apenas nas amostras de fêmeas grávidas.
4.9.b Teste de tolerância à glicose
Fêmeas dos grupos controle e SOCS3 KO (10/grupo) foram utilizadas para o
teste de tolerância à glicose (TTG). Para o grupo Basal (fêmeas não grávidas e
nulíparas) o TTG foi realizado na 10ª semana de vida. Na 11ª semana de vida, as
fêmeas foram colocadas em acasalamento similar ao descrito anteriormente.
Para o grupo Gestação, o TTG foi realizado entre o 13º e 15º dia da gestação.
No dia do teste as fêmeas permaneceram em privação alimentar durante 4 horas. Após
período de jejum, os animais receberam glicose subcutânea (2 g/kg). Amostras de
sangue caudal foram coletadas nos tempos 0 (basal, antes da administração de
glicose), 20, 40, 60, 90 e 120 minutos após a administração de glicose. A glicemia foi
avaliada por glicosímetro portátil (One Touch Ultra® - Johnson & Johnson) visando à
determinação das concentrações de glicose para o cálculo da área sob a curva de
glicose sérica.
Ainda no grupo Gestação, foi realizado no 18º dia de gestação um TTG para
avaliarmos a capacidade de secreção de insulina. No dia do teste, as fêmeas
permaneceram em privação alimentar durante 4 horas. Após período de jejum, os
animais receberam glicose subcutânea (2 g/kg). Amostras de sangue caudal foram
coletadas nos tempos 0 (basal, antes da administração de glicose), 3, 20 e 40 minutos
após a administração de glicose. O sangue coletado em tubos passou por centrifugação
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para separação do soro, que foi armazenado (-80 ºC). A determinação das
concentrações de insulina foi obtida por teste ELISA (Ultra Sensitive Mouse Insulin
ELISA Kit, Cat Nº 90080 - Crystal Chem, protocolo de acordo com especificações do
fabricante).
4.9.c Teste de tolerância à insulina
As mesmas fêmeas utilizadas para realização do TTG, também passaram pelo
teste de tolerância à insulina (TTI). Para o grupo Basal (fêmeas não grávidas) o TTI foi
realizado na 10ª semana de vida. E para o grupo Gestação, o TTI foi realizado entre o
15º e 17º dia da gestação.
No dia do teste as fêmeas permaneceram em privação alimentar durante 3
horas. Após período de jejum, os animais receberam insulina subcutânea (1 UI/g).
Amostras de sangue caudal foram coletadas nos tempos 0 (basal, antes da
administração de insulina), 20, 40, 60, 90 e 120 minutos após a administração de
insulina. A glicemia foi avaliada por glicosímetro portátil (One Touch Ultra® - Johnson &
Johnson) visando à determinação das concentrações de glicose para o cálculo da área
sob a curva relativa ao momento inicial (tempo 0).
4.9.d Controle glicêmico hipotalâmico
Utilizamos as mesmas amostras de fêmeas dos grupos controle e SOCS3 KO
grávidas estudadas no item 4.5.b para quantificação da expressão hipotalâmica de
genes (conforme descrito no item 4.12) importantes na sinalização central de insulina
(PKCδ, PCKθ, ABCC8, ABCC9, KCNJ8 e KCNJ11 – PEDROSO et al., 2014) (primers
utilizados estão disponíveis no ANEXO A)
4.9.e Ativação das vias de sinalização da insulina no fígado e músculo esquelético
Para avaliar se as alterações hipotalâmicas poderiam alterar a sensibilidade à
insulina em tecidos periféricos, após 4h de privação alimentar, fêmeas controle e
SOCS3 KO grávidas receberam administração s.c. de insulina (5 U/kg) e após 15
minutos foram sacrificadas (decapitação). O fígado e tecido muscular (gastrocnêmio
branco e vermelho) foram rapidamente removidos e processados para análise proteica
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por Western blot (descrito posteriormente no item 4.13). Foram utilizados anticorpos
primários específicos contra resíduos fosforilados do receptor de insulina β
(Tyr1162/1163), AKT (Ser473) e GAPDH.
4.10 Protocolo de indução do diabetes gestacional
Para melhor compreender os mecanismos envolvidos na resistência à insulina
que se desenvolve durante a gestação, um novo grupo de animais experimentais foi
utilizado para indução de um paradigma de diabetes gestacional.
Na 11ª semana de vida, fêmeas dos grupos controle e SOCS3 KO foram
colocadas em acasalamento e o primeiro dia da gestação foi determinado após
observação do tampão vaginal, similarmente ao descrito anteriormente. Neste
experimento, o diabetes gestacional foi induzido por administração intraperitoneal de
estreptozotocina (200 mg/kg, STZ -AMRESCO) no 5º dia de gestação, conforme
experimentos realizados por STECULORUM e BOURET (2011). A diluição de STZ foi
feita em tampão citrato (0,9 M, pH 4,5) e realizada imediatamente antes de sua
administração.
Nos grupos experimentais resultantes (controle diabético e SOCS3 KO diabético)
foi mensurada glicemia em condição ad libtum nos dias 1, 4, 7 e 13 da gestação.
Similar ao descrito anteriormente no item 4.8.b, foi realizado TTG entre os dias 13 e 15
da gestação. No entanto, com uma quantidade menor de glicose (0,5 g glicose/kg).
Para garantir que a lesão pancreática foi efetiva e similar para ambos os grupos,
foi realizadas eutanásia (decapitação) das fêmeas no 16º dia de gestação e o sangue
foi coletado e processado para análise da concentração plasmática de insulina (ELISA).
Após eutanásia também foi feita avaliação do desenvolvimento embrionário com
contagem do número de embriões e reabsorções embrionárias, bem como de sua
massa.
4.11 Genotipagem
O tecido utilizado para realização da genotipagem foi composto de amostras de
epitélio caudal. Para os procedimentos de extração e amplificação de DNA foi utilizado

47

o Sigma-Extract-N-AmpTM Tissue PCR kit (#XNAT2O), procedimentos conforme manual
do fabricante.
4.11.a Extração de DNA genômico
Para extração de DNA foram utilizados 100 µL de Extraction solution (Sigma –
E7526) e 12,5 µL de Tissue preparation solution (Sigma – T3073) por amostra, ambos
fornecidos pelo kit de maneira pronta para o uso. Em seguida, foi realizada breve
centrifugação (22 ºC, 10000 rpm por 1 min) para garantir que o epitélio caudal fosse
completamente imerso na solução anterior. Posteriormente, a amostra passou pela fase
de digestão (22 ºC por 20 min seguido por mais 12 min a 94 ºC) e neutralização (50 µL
de Neutralization solution B - Sigma – N3910). Antes de proceder com a amplificação
por PCR, as amostras permaneceram no mínimo por 1h a 4 ºC para estabilização.
4.11.b Reação em cadeia da polimerase (PCR)
As amostras de DNA seguiram para amplificação para identificação das regiões
mutadas

utilizando

primers

específicos

para

a

mutação

LepRCre

(5’-

ACCTGTTCCACGCACAGTCACA -3’; 5’-AGCTGGCCAAATCTCAGAGCTGC -3’; 5’TGCTTCTGTCCGTTTGCCGGT -3’; 5’-GTGAAACAGCATTGCTGTCAC -3’) e para a
mutação da região flanqueada do SOCS3 (F-5’-CGGGCAGGGGAAGAGACTGT-3’; R5’-GGAGCCAGCGTGGATCTGC-3’). Para a PCR, foram utilizados 5µL de Red ExtractN-Amp PCR Ready Mix (Sigma – R4775), 2µL da amostra de DNA, 1,25 nM do primer
específico e H2O ultra-pura previamente tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) para
completar um volume final de 10 µL. O protocolo utilizado em termociclador para a PCR
do LepRCre foi: desnaturação inicial de 94 ºC por 3 min; 40 ciclos de desnaturação (94
ºC por 30 seg), anelamento (60 ºC por 30 seg) e extenção (72 ºC por 1 min);
desnaturação final de 72 ºC por 4 min. O protocolo utilizado em termociclador para a
PCR da região flanqueada do SOCS3 foi: desnaturação inicial de 94 ºC por 3 min; 40
ciclos de desnaturação (94 ºC por 30 seg), anelamento (62 ºC por 30 seg) e extenção
(72 ºC por 1 min); desnaturação final de 72 ºC por 4 min.
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4.11.c Eletroforese
As amostras de PCR passaram então por eletroforese em gel de agarose (2% Amresco, #RA N605), a 0.12A por 1 h 30 min. O resultado do peso molecular das
bandas de DNA geradas determinou se o animal carrega ou não a mutação. Para
LeprCre: uma única banda de 900 pb indica que o animal é selvagem; uma única banda
de 213 pb indica que o animal carrega a mutação em homozigose; duas bandas, uma
de 900 pb e outra de 213 pb indica que o animal carrega a mutação em heterozigose.
Para SOSC3flox: uma única banda de 272 pb indica que o animal é selvagem; uma
única banda de 420 pb indica que o animal carrega a mutação em homozigose; duas
bandas, uma de 272 pb e outra de 420 pb indica que o animal carrega a mutação em
heterozigose.
Na Figura 2 está apresentada uma imagem representativa de gel de agarose
obtida na genotigem, onde é apresentado após o marcador de peso molecular dois
exemplos de animais selvagens, seguidos por três animais do grupo controle e três do
grupo SOCS3 KO.
Figura 2 - Imagem representativa de gel de agarose com as respectivas bandas de
genotipagem: selvagem = SOCS3+/+ LepR+/+; controle = SOCS3+/+ LepRCre/Cre; SOCS3
KO = SOCS3flox/floxLepRCre/Cre.
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4.12 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real
4.12.a Extração de RNA total
Todas as amostras coletadas tiveram RNA total extraído utilizando o protocolo do
TRIzol Reagent seguindo o manual do fabricante. As amostras foram retiradas do
freezer -80 °C somente no momento da extração sendo sempre mantidas em gelo. A
homogeneização das amostras foi realizada utilizando-se 1 mL de TRIzol Reagent
com auxilio de homogeneizador de tecidos (Polytron). A mistura resultante foi incubada
por 5 min à temperatura ambiente e a seguir acrescidos 0,2 mL de clorofórmio (CHCl 3)
para desproteinização (fase de separação). O sobrenadante foi separado por
centrifugação (12.000 rpm, 15 min, 4 ºC), e o RNA contido na fase aquosa foi
precipitado com isopropanol (fase de precipitação), lavado com etanol 75% por duas
vezes (fase de lavagem) e dissolvido com H2O DEPC (fase de diluição). O RNA obtido
foi quantificado no espectrofotômetro (Epoch Microplate Spectrophotometer, Biotek®)
nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm.
4.12.b Transcrição Reversa
Inicialmente, 2 µg de cada amostra de RNA total foram tratadas com DNase I,
RNase free (Roche, #776785). O uso da DNase teve por objetivo eliminar qualquer
contaminação que as amostras pudessem ter com DNA genômico. Para a primeira
etapa do tratamento com DNase foram acrescidos o volume predeterminado pela
biofotometria de RNA total, 0,32 µL de DNase I previamente diluída (2 µL de DNase,
1µL de tampão e 7 µL de H2O DEPC), 3,36 µL de MgCl2 (Roche, #1699113) e foi
completado com H2O DEPC o volume final de 20 µL. Esta solução foi então levada ao
termociclador: 37 ºC por 30 min; 75 ºC 10 min; 4 ºC.
As amostras então foram submetidas à reação de transcrição reversa. Foram
acrescidos à solução anterior: 20 µL de H2O DEPC, 10 µL de DTT, 10 µL de primers
randômicos

(146

ng

–

pdN6

Roche,

#1034731),

20

µL

de

dNTPmix

(desoxirribonucleotídeos trifosfatados - No Cat. 10297-018, Invitrogen™), 1 µL da
enzima transcriptase reversa (SuperScript II RTase, GIBICO, #18064-022) e 20 µL do
tampão da enzima. Estes primers randômicos são na maioria das vezes hexameros de
oligodesoxiribonucleotiteos que se combinam à fita simples de RNA para que a enzima
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transcriptase

reversa

reconheça

um

sitio

de

inicio

de

transcrição.

Os

desoxirribonucleotídeos fosfatados dNTPs são os quatro nucleotídeos do DNA
(Adenina, Citosina, Guanina e Timina): dATP (desoxiAdenosina Trifosfatada), dCTP
(desoxiCitidina

Trifosfatada),

dGTP

(desoxiGuanosina

Trifosfatada)

e

dTTP

(desoxiTimidina Trifosfatada). Novamente a solução foi levada ao termociclador: 25 ºC
por 10 min; 42 ºC por 50 min; 72 ºC por 10 min; 4 ºC. Terminada a reação as amostras
foram devidamente armazenadas a -20 °C.
4.12.c Escolha do gene constitutivo
O gene endógeno, ou constitutivo, é um gene expresso continuamente e em todas
as células do organismo. Para o presente estudo foi utilizado um gene cuja expressão
não

se

alterou

com

a

condição

de

gravidez.

Para

isso

foram

utilizadas

amostras(n=8/grupo) nas condições basal e gestação. Foram utilizadas amostras de
hipotálamo e fígado separadamente para esta avaliação. Os genes constitutivos
utilizados para o teste foram o gliceraldeído fosfato dehidrogenase (GAPDH), ciclofilina
A (Ppia), β-actina (Actb) e RNA ribossomal 18S (18S). Os primers utilizados estão
disponíveis no ANEXO A.
Os resultados de Ct obtidos pela reação de PCR em tempo-real para os genes
constitutivos foram analisados pelo software “geNorm VBA applet for Microsoft Excel”.
Este programa determina o gene de referência mais estável dentre um grupo de genes
testados para um mesmo grupo de amostras. Os princípios matemáticos utilizados para
a construção deste software foram descritos por Vandesompele et al. (2002).
Após análise neste programa os genes testados que apresentaram menor
variação foram Ppia e GAPDH no hipotálamo, e Ppia e Actb no fígado. Os genes
escolhidos foram utilizados como genes endógenos, e a média geométrica destes foi
determinada para quantificação de expressão gênica.
4.12.d Expressão gênica por PCR em tempo real
A expressão do RNAm foi estimada mediante PCR quantitativo em tempo real. A
técnica de PCR em tempo real é sensível e permite a detecção direta dos produtos da
PCR durante a fase exponencial da reação, combinando amplificação e detecção em
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cada ciclo. Para tal foi utilizada a técnica de coloração “SYBR Green” que segue o
princípio FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) que emite sinal de
fluorescência quando ligadas ao DNA dupla fita, utilizando o Power SYBR Green PCR
Master Mix (Applied Biosystems®). Além do SYBR Green foi utilizada a tecnologia
TaqMan (TaqMan® Gene Expression Master Mix, Applied Biosystems®), que permite
maior especificidade da reação utilizando o mesmo princípio de FRET, porém o sinal de
fluorescência é emitido quando a sonda específica do gene estudado é hidrolisada.
Para cada reação foram padronizados os volumes dos reagentes conforme o manual
do fabricante. Para TaqMan: 6,25 µL MasterMix; 0,35 µL primer; 4,4 µL H2O DEPC; 1,5
µL amostras. Para SYBR: 6,25 µL MasterMix; 1,5 µL primer; 3,25 µL H2O DEPC; 1,5 µL
amostras.
Os primers utilizados para estimar a expressão gênica estão listados no ANEXO A
com os respectivos tamanhos (em pares de bases) de cada produto de PCR (amplicon).
Os primers foram desenhados de modo a garantir especificidade da molécula estudada,
além da qualidade do próprio par de primers selecionado. A posição dos primers
utilizados neste estudo foram desenhados de forma a garantir que na sequência do
amplicon existisse pelo menos um intron (região específica de DNA genômico que não
faz parte da sequência estudada de RNAm).
Em todas as reações foram realizadas desnaturações iniciais a 95 oC por 5 min,
seguidas dos ciclos de desnaturação (95 oC, 30 s), anelamento (60 °C, 30 s) e extensão
(72 oC, 30 s), e quando utilizado SYBR Green, seguindo para a curva de dissociação
(95º por 15 segundos e 60 º por 1 minuto). As reações foram realizadas em
equipamento próprio para PCR em tempo real (7500TM Real-Time PCR System, Applied
Biosystems®). E a quantificação de expressão gênica foi realizada por 2ΔΔCT (LIVAK;
SCHMITTGEN, 2001).
4.13 Western Blot
4.13.a Extração de proteínas
Após eutanásia, o hipotálamo, fígado e músculo foram rapidamente coletados e
imediatamente homogeneizados em tampão RIPA (RIPA buffer, Sigma) contendo
coquetel de inibidores de proteases e fosfatases (1:1000, Sigma). Foi realizada
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centrifugação (14000 RPM, 4 °C por 20 minutos) para coleta do material sobrenadante.
Para determinação da concentração de proteínas totais foi utilizado kit comercialmente
disponível (Pierce BCA Protein Assay, Thermo Scientific).
4.13.b Eletroforese e transferência
As amostras (50 µg de proteína total - 10% de SDS-PAGE) foram submetidas à
eletroforese em gel de poliacrilamida 10% (Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Protein Gel
Solutions). Finalmente foi realizada transferência para membrana de nitrocelulose (BioRad, #162-0115). As membranas passaram por bloqueio em 5% de albumina sérica
bovina (BSA) e incubadas 12h a 4°C em anticorpos primários específicos (1:1000):
pSTAT3Tyr705; STAT3; SOCS3, pIR, pAKT e GAPDH (ANEXO B). Posteriormente, as
membranas foram incubadas por 45 minutos em anticorpo secundário (1:10000, IRDye
800CW, Li-COR 926-32211). As proteínas foram detectadas por quimiluminescência e
analisadas utilizando o equipamento Li-COR Odyssey system (Li-COR). A normalização
para SOCS3, pIR e pAKT foi feita pelo GAPDH, e a de pSTAT3 pelo STAT3 total.
4.14 Imunohistoquímica
Corte histológicos de 30 µm foram inicialmente submetidos a lavagens em
potássio PBS (0,02 M, pH 7,4 - KPBS); pré-tratamento em peróxido de hidrogênio
(0,3%) e NaOH (1%) por 20 min; lavagens em KPBS; incubação de 10 min em glicina
(0,3%) diluída em KPBS; lavagens em KPBS; incubação de 10 min em dodecil sulfato
de sódio (0,3% - SDS) diluído em KPBS; bloqueio em soro (3% soro normal de burro)
por 1 h; incubação em anticorpo primário anti-pSTAT3Tyr705 (1:1.000, Cell Signaling) por
48 h; lavagens em KPBS; incubação em anticorpo secundário conjugado a biotina
(1:1.000, Jackson Laboratories) por 1 h; lavagens em KPBS; incubação no complexo
avidina-biotina (1:500, Vector Labs) por 1h; lavagens em KPBS. Por fim os tecidos
foram submetidos à reação de immunoperoxidase por 3-5 min (diaminobenzidine
tetrahydrochloride/DAB Sigma, peróxido de hidrogênio 0,03% em tampão acetado 0,1
M, pH 6,0) utilizando sulfato de níquel (0,25%) para realçar a marcação.
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4.15 Fluxograma
A seguir está apresentado um resumo dos experimentos e em que momento da
fase reprodutiva estes foram realizados.
Figura 3 - Fluxograma dos experimentos realizados ao longo da idade reprodutiva de
fêmeas controle e SOCS3 KO.

4.16 Forma de análise dos resultados
Os resultados foram apresentados como média  erro padrão médio. A análise
estatística de parte dos dados foi realizada pelo Teste t-Student. Para análise dos
resultados que envolviam dois fatores, por exemplo, a expressão hipotalâmica de
SOCS3 após administração de leptina em fêmeas grávidas foi realizado ANOVA de dois
fatores seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Para o acompanhamento longitudinal de
peso, consumo alimentar e glicemia foram realizados ANOVA fatorial, para medidas
repetidas no tempo, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Em todos os ensaios
estatísticos o nível de significância adotado foi de p<0,05. Foi utilizado o software Prism
5 for Windows (GraphPad Prism software Inc.) para realização dos cálculos.
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5 RESULTADOS
5.1 Determinação dos genes que podem influenciar a resistência à leptina durante
a gestação
Com o objetivo de investigar possíveis mecanismos moleculaes que estão
envolvidos com a resistência à leptina no hipotálamo de fêmeas grávidas, e por
conseguinte poderiam estar relacionados com o aumento do consumo alimentar e peso
corporal durante a gestação, investigamos, no 16º dia de gestação, a expressão de
diferentes transcritos sabidamente envolvidos na modulação da sensibilidade à leptina.
Apenas o SOCS3 estava aumentando no hipotálamo de fêmeas grávidas (controle =
1,00±0,09 vs. SOCS3 KO = 1,36±0,13; p=0,0377) dentre os diversos genes analisados
(SOCS1 p=0,3918, PTP1B p=0,5544, PTPN2 p=0,1238, PTPN11p=0,2917, PTPRE
p=0,9339, SH2B1 p=0,5598) (Figura 4).
Figura 4 - Expressão de genes hipotalâmicos envolvidos na sensibilidade à leptina.
Comparação entre fêmeas nulíparas e grávidas (n=8 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

5.2 Validação da deleção condicional do SOCS3
Com o objetivo de confirmar se a deleção de SOCS3, especificamente em
células que expressam LepR, aumenta a sensibilidade à leptina, realizamos em fêmeas
controle e SOCS3 KO não grávidas (na 10ª semana de vida) o teste de tolerância a
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leptina (TTL). Este teste permite avaliar a sensibilidade aos efeitos anorexígenos
agudos causados pela administração periférica de leptina.
Após 4 horas da administração da leptina observou-se redução do consumo
alimentar em relação ao dia em que os animais receberam apenas solução veículo
(PBS). Essa resposta representou redução de 45% do consumo alimentar em ambos os
grupos (p=0,9541). Após 12 horas da administração de leptina ainda não foi observada
diferença significativa dentre os grupos experimentais (p=0,0800). Mas após o período
de

24

horas

foi

observada

maior

resposta

nas

fêmeas

SOCS3

KO

(controle=32,14±1,65% vs. SOCS3 KO=39,12±2,15%; p=0,0203) (Figura 5).
Figura 5 - Redução do consumo alimentar (%) após administração (s.c.) de leptina (2,5
µg/g) (n=10 animais/grupo).

Para confirmar a eficácia da deleção condicional do SOCS3, foi realizado
tratamento agudo de injeção (s.c.) de leptina nas mesmas fêmeas não grávidas controle
e SOCS3 KO. Ensaios de quantificação gênica indicaram que após administração de
leptina, as fêmeas controle exibiram marcante aumento na expressão de RNAm de
SOCS3 (1,00±0,22 vs. 2,35±0,21; p=0,0013). Por outro lado, a administração do
hormônio não promoveu alteração nas fêmeas SOCS3 KO (1,00±0,12 vs. 0,65±0,12;
p=0,0692) mantendo valor similar ao encontrado sem a administração do hormônio
(Figura 6).
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Figura 6 - Expressão relativa de SOCS3 hipotalâmico após administração subcutânea
de leptina em fêmeas não grávidas (n=6 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

5.3 Comprovação da deleção condicional do SOCS3 e ausência de mecanismos
compensatórios durante a gestação
5.3.a Expressão de SOCS3 em fêmeas grávidas SOCS3 KO
Além das alterações basais (fêmeas não grávidas) encontradas entre fêmeas
controle e SOCS3 KO, o principal objetivo do presente estudo foi avaliar a deleção
condicional de SOCS3 durante a gestação. Inicialmente, verificamos a eficácia da
deleção condicional em anular o aumento da expressão hipotalâmica de SOCS3
decorrente da gestação (descrita anteriormente no ítem 5.1). Novamente realizamos
quantificação da expressão gênica (PCR em tempo real) de SOCS3 no hipotálamo de
fêmeas grávidas e não grávidas de animais SOCS3 KO, e não encontramos alteração
(p=0,7975) (Figura 7 A).
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Figura 7 - Expressão de RNAm para SOCS3 em fêmeas nulíparas e grávidas KO
condicional (A); expressão de genes hipotalâmicos envolvidos na sensibilidade à
leptina. Comparação entre fêmeas controle e SOCS3 KO grávidas (B) (n=8
animais/grupo).

5.3.b Expressão de genes envolvidos na sensibilidade à leptina durante a gestação
Para

avaliar

se

a

deleção

condicional

promoveu

algum

mecanismo

compensatório, dada à falta de SOCS3, foi investigada a expressão gênica de outros
transcritos envolvidos na modulação da sensibilidade à leptina. A análise da
quantificação gênica mostrou que fêmeas grávidas SOCS3 KO apresentaram os
mesmo valores observados nas fêmeas controle: SOCS1, p=0,5597; PTP1B, p=0,0714;
PTPN2, p=0,2717; PTPN11, p=0,2130; PTPRƐ, p=0,1400; SH2B1, p=0,2677; LepR,
p=0,8638 (Figura 7 B).
5.3.c Expressão proteica de SOCS3 e pSTAT3 após administração de leptina em
fêmeas grávidas
Além da avaliação gênica, foram realizados ensaios de Western blot em fêmeas
grávidas (16º dia de gestação) controle e SOCS3 KO para testar a resposta à
administração aguda de leptina. Os resultados apresentados indicam haver aumento da
expressão proteica de SOCS3 hipotalâmico de forma tempo dependente após a
administração de leptina. Fêmeas controle exibiram aumento gradativo da expressão de
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SOCS3, com maior magnitude após 3 horas da administração de leptina
(PBS=1,00±0,14 vs. 3h Lep=1,57±0,06; p=0,0213), seguido de declínio da expressão
proteica após 6h da administração do hormônio. Por outro lado, em animais SOCS3 KO
nenhuma alteração na expressão proteica de SOCS3 foi observada nos diferentes
tempos estudados após administração de leptina (Figura 8).
Figura 8 - Expressão proteica hipotalâmica de SOCS3 após administração subcutânea
de leptina em fêmeas grávidas (n=3 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

Para avaliar a sensibilidade hipotalâmica à leptina, também foi realizada a
quantificação de pSTAT3 (Figura 9). Após administração de leptina, ocorreu aumento
marcante de STAT3 em seu estado fosforilado em ambos os grupos. Pode ser
observado em animais controle que este aumento já é evidente após 1 hora e 30
minutos da administração do hormônio (PSB=1,00±0,14 vs. 1,5h=6,07±0,32; p=0,0001),
mas ao passar do tempo ocorre declínio gradativo, e mesmo após 6 horas da
administração

da

leptina

ainda

pôde

ser

observado

aumento

de

pSTAT3

(PSB=1,00±0,14 vs. 6h=3,26±0,55; p=0,0164). Já os animais SOCS3 KO apresentaram
efeito mais prolongado. Apesar dos animais controle e SOCS3 KO apresentarem
mesma magnitude de resposta após 1 hora e 30 minutos (controle=6,07±0,32 vs.
SOCS3

KO=5,62±0,28;

p=0,3484)

e

6

horas

da

administração

da

leptina
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(controle=3,26±0,55 vs. SOCS3 KO=3,31±0,58; p=0,9486), após 3 horas da
administração do hormônio as fêmeas SOCS3 KO exibiram maiores valores de STAT3
em seu estado fosforilado (controle = 4,20±0,41 vs. SOCS3 KO = 5,77±0,23; p=0,0289).
Figura 9 - Expressão proteica hipotalâmica de P-STAT3 após administração
subcutânea de leptina em fêmeas grávidas (n=3 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

5.4 Alterações no balanço energético durante a gestação e lactação
Já que foi observada ausência da hiper-expressão de SOCS3 hipotalâmico
durante a gestação, acreditamos que a deleção condicional de SOCS3 possa
influenciar nas mudanças tipicamente observadas no balanço energético durante a
gestação. Para tal avaliação, realizamos o acompanhamento longitudinal de fêmeas
controle e SOCS3 KO durante a idade reprodutiva.
5.4.a Consumo alimentar e peso corporal
Animais controle apresentaram aumento progressivo no consumo alimentar
durante a gestação e ainda mais pronunciado durante a lactação. Os animais SOCS3
KO mantiveram o consumo alimentar significantemente menor a partir do 5º dia de
gestação em diante até o final da lactação. Após o desmame, o consumo alimentar
voltou a valores próximos ao basal em ambos os grupos (controle e SOCS3 KO) (Figura
10).

60

Figura 10- Consumo alimentar longitudinal (% do período basal): durante os períodos
de gestação, lactação e após o desmame (recuperação) (n=20-30 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

Com relação ao peso corporal, observamos que durante o período basal (10ª
semana de vida) ambos os grupos apresentaram valores similares. As fêmeas grávidas
do grupo controle progressivamente apresentaram aumento do peso corporal no
decorrer da gestação. Porém esse ganho de peso foi parcialmente prevenido em
fêmeas SOCS3 KO. A partir do 6º dia de gestação em diante, por toda a lactação e
período pós desmame as fêmeas controle e SOCS3 KO passaram a apresentar
diferença significativa no peso corporal, sendo as SOCS3 KO mais leves que os
animais controle (Figura 11).
Figura 11- Peso corporal (g) durante os períodos basal, gestação, lactação e após o
desmame (recuperação) (n=20-30 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

Surpreendentemente, quando foi comparado o peso corporal de fêmeas
nulíparas e primíparas (de mesma idade), pudemos observar que o simples fato de a
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fêmea já ter passado por uma única gestação lhe garante ser mais pesada que uma
fêmea que nunca passou pela gestação (Figura 12 A). Este fenômeno foi observado em
ambos os grupos, porém com menor intensidade em fêmeas SOCS3 KO (controle =
26,45±0,46 vs. SOCS3 KO = 25,21±0,38; p=0,0489) (Figura 12 B).
Figura 12 - Acompanhamento do peso corporal (g) (A) e peso corporal médio (g) (B) de
fêmeas primíparas após o desmame e nulíparas de mesma idade (n=12 animais/grupo).

*Diferente do respectivo grupo nulípara; #Diferente do grupo controle; p<0,05

5.4.b Determinação da adiposidade
Para verificar se o menor ganho de peso nas fêmeas SOCS3 KO foi causado
pelo menor acúmulo de massa gorda, mensuramos diversos depósitos de gordura ao
longo

do

experimento.

Observamos

que

a

inativação

do

SOCS3

reduziu

expressivamente o acúmulo de gordura corporal que ocorre durante a gestação (Figura
13). Em termos de comparação, os animais do grupo controle ganharam 3 a 4 vezes
mais gordura na gestação do que as fêmeas SOCS3 KO. Dessa forma, as fêmeas KO
condicional apresentavam, no 16º dia de gestação, uma adiposidade absoluta
semelhante à observada em fêmeas controle não-grávidas.
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Figura 13 - Composição corporal de fêmeas nas condições Basal, Gestação e
Lactação, controle e SOCS3 KO. Adiposidade (g) dos diferentes depósitos de gordura:
coxim periuterino (A), coxim periovariano (B) e coxim retroperitoneal (C) (n=12
animais/grupo).

Na lactação, também observamos menor quantidade de gordura corporal nas
fêmeas SOCS3 KO, em comparação aos animais do grupo controle (Figura 13). A
redução da deposição de gordura durante o período gestacional e a grande demanda
energética da lactação fez com que o acúmulo de gordura nos territórios analisados
fossem praticamente inexistentes nas fêmeas KO condicional durante a lactação. De
qualquer forma pode ser observado em ambos os grupos que durante o período de
lactação ocorre forte diminuição dos depósitos de gordura.
Quando observamos fêmeas nulíparas e primíparas com a mesma idade,
observamos que a deleção condicional do SOCS3 preveniu a retenção de gordura após
o período gestacional (Figura 14).
Figura 14 - Composição corporal de fêmeas nulíparas e primíparas, controle e SOCS3
KO. Adiposidade (g) dos diferentes depósitos de gordura: peri-uterino, peri-ovariano e
retroperitoneal (RP). Os valores percentuais indicam a diferença dentre as fêmeas
primíparas (n=12 animais/grupo).
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5.4.c Balanço energético de fêmeas privadas da lactação
Foi realizado o balanço energético de fêmeas que foram privadas da lactação
(logo após o parto as fêmeas foram separadas de seus filhotes impedindo que as
mesmas amamentassem). Verificou-se que, com a ausência da alta demanda
energética da lactação, imediatamente após o parto as fêmeas retornam os valores de
consumo alimentar a níveis basais, em torno de 5 g de ração por dia, enquanto as
fêmeas que permaneceram com seus filhotes aumentam o consumo alimentar
exponencialmente até atingirem valores de 14 g por dia de consumo alimentar no 13º
dia após o parto (Figura 15 A). O peso corporal das fêmeas que foram privadas da
lactação também diminui significantemente, e já no 3º dia após o parto se encontrou
estável o redor de 24g (Figura 15 B), enquanto as fêmeas lactantes ganharam peso
com o passar do tempo salvo diferença entre os grupos controle e SOCS3 KO já
descrito anteriormente. Além disso, pôde-se observar que independente da lactação as
fêmeas tendem a reduzir o acúmulo de gordura decorrente da gestação (Figura 15 C).
Figura 15 - Consumo alimentar (A), peso (B) e composição corporal (C) pós-parto de
fêmeas controle e SOCS3 KO lactantes e não lactantes.

*não lactante diferente do respectivo grupo grávida; #não lactante diferente do respectivo grupo lactante;
p<0,05

5.4.d Expressão de genes envolvidos no balanço energético
Para verificar quais genes hipotalâmicos envolvidos no balanço energético
estariam relacionados às alterações no padrão de consumo alimentar decorrente da
gestação e lactação, realizamos a expressão gênica de POMC, CART, NPY, AgRP,
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ORX e MCH no hipotálamo de fêmeas controle em três diferentes momentos: basal,
gestação (16º dia) e lactação (14º dia).
Nas fêmeas grávidas, foram observadas apenas uma redução na expressão de
NPY (basal=1,00±0,08 vs. gestante=0,57±0,09, p=0,0048) e aumento do AgRP
(basal=1,00±0,11

vs.

gestante=2,11±0,21,

p=0,0003),

enquanto

os

demais

componentes permaneceram similares aos valores encontrados em situação basal
(POMC, p=0,5969; CART, p=0,1882; ORX, p=0,3573 e MCH, p=0,2529) (Figura 14). Já
durante a lactação foi observada maior variação, com redução de POMC
(basal=1,00±0,07 vs. lactante=0,56±0,06, p=0,0003), CART (basal=1,00±0,06 vs.
lactante=0,78±0,07,

p=0,0418),

NPY

(basal=1,00±0,08

vs.

lactante=0,49±0,08,

p=0,0007) e ORX (basal=1,00±0,09 vs. lactante=0,70±0,08, p=0,0198) e aumento do
AgRP (basal=1,00±0,11 vs. lactante=1,67±0,16, p=0,0032), sendo que o MCH foi o
único gene que permaneceu similar aos valores observados em situação basal
(p=0,3239) (Figura 16).
Figura 16 - Expressão de genes hipotalâmicos envolvidos no balanço energético
(POMC, CART, NPY, AgRP, ORX e MCH) de fêmeas controle nas três diferentes
condições do experimento: basal, gestante e lactante (n=8 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

Com o intuito de determinar quais genes estariam relacionados à redução do
consumo alimentar observado nas fêmeas SOCS3 KO durante a gestação, quando
comparadas com as fêmeas do grupo controle, realizamos a comparação dos mesmos
genes hipotalâmicos estudados anteriormente (POMC, CART, NPY, AgRP, ORX e
MCH). Foi observada em fêmeas SOCS3 KO redução da expressão gênica de POMC
(controle=1,00±0,17 vs. SOCS3 KO=0,60±0,07; p=0,0436) e CART (controle=1,00±0,10
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vs. SOCS3 KO=0,65±0,05; p=0,0099), enquanto NPY (p=0,9515), AgRP (p=0,5080),
ORX (p=0,1363) e MCH (0,0830) apresentaram valores similares ao observado nas
fêmeas grávidas do grupo controle (Figura 17).
Figura 17 - Expressão de genes hipotalâmicos envolvidos no balanço energético
(POMC, CART, NPY, AgRP, ORX e MCH) de fêmeas controle e SOCS3 KO grávidas
(16º dia de gestação) (n=8 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

Com o objetivo de determinar quais genes estariam relacionados à redução do
consumo alimentar de fêmeas SOCS3 KO durante a lactação, realizamos a
comparação dos mesmos genes hipotalâmicos estudados anteriormente (POMC,
CART, NPY, AgRP, ORX e MCH). E não foi observada diferença para nenhum dos
genes analisados, que apresentaram valores similares ao observado nas fêmeas
lactantes do grupo controle: POMC (p=0,5035); CART (p= 0,8592); NPY (p=0,7879);
AgRP (p=0,7417); ORX (p=0,7695) e MCH (p=0,2062) (Figura 18).
Figura 18 - Expressão de genes hipotalâmicos envolvidos no balanço energético
(POMC, CART, NPY, AgRP, ORX e MCH) de fêmeas controle e SOCS3 KO lactantes
(14º dia da lactação) (n=8 animais/grupo).
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5.5 Índices reprodutivos e acompanhamento de peso da prole
Cabe ressaltar que os cruzamentos foram planejados a fim de que os filhotes
nascidos apresentassem o mesmo genótipo em ambos os grupos experimentais (todos
os filhotes eram heterozigotos para a mutação SOCS3 flox). Feita a detecção do tampão
vaginal e registrado o dia do parto, pôde ser calculado o tempo de gestação. Pôde ser
observado pequeno, porém significativo aumento na duração da gestação das fêmeas
SOCS3 KO, que apresentaram em média um dia a mais para o parto
(controle=18,50±0,12 vs. SOCS3 KO=19,00±0,11, p=0,0036) (Figura 19 A). Contudo, as
fêmeas SOCS3 KO apresentaram menor número de filhotes nas ninhadas ao
nascimento (controle=8,50±0,27 vs. SOCS3 KO=6,39±0,39, p<0,0001), que pode ser
explicado pelo menor número de embriões no 16º dia da gestação (controle=8,66±0,35
vs. SOCS3 KO=6,75±0,62, p=0,0133) (Figura 19 B), acompanhado por maior número
de reabsorções embrionárias observada no grupo SOCS3 KO (controle=0,33±0,14 vs.
SOCS3 KO=1,92±0,53, p=0,0085) (Figura19 B).
Figura 19 - Tempo e gestação (dias) para fêmeas controle e SOCS3 KO (A); número
de embriões e reabsorções embrionárias observados no 16º dia de gestação de fêmeas
controle e SOCS3 KO (B).

(A)*Diferente do grupo controle; p<0,05
(B)*Diferente do respectivo grupo grávida; #Diferente do grupo controle; p<0,05

Ainda, foi avaliado o peso dos filhotes em diferentes idades e observamos que o
peso embrionário (no 16º dia de gestação) (p=0,3334), após o nascimento (p=0,1302) e
no 7º dia de vida (p=0,1125) não diferiu significantemente entre os grupos
experimentais (Figura 20). Contudo, filhotes nascidos de mães SOCS3 KO
apresentaram

menor

peso

corporal

no

14º

(controle=6,70±0,13

vs.

SOCS3

KO=5,83±0,10, p<0,0001) e no 21º dia de vida (controle=8,44±0,14 vs. SOCS3
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KO=7,55±0,22, p=0,0015), comparado aos filhotes nascidos de mães do grupo controle
(Figura 20).
Figura 20 - Peso corporal (por ninhada) da prole de fêmeas controle e SOCS3 KO em
diferentes etapas do desenvolvimento (embrionário e lactente).

Além do desenvolvimento dos filhotes, os tecidos mamários (o que inclui as
glândulas mamárias juntamente com o adipócito ao redor dela) de fêmeas controle e
SOCS3 KO foram coletadas e pesadas (g). Apesar de claramente haver aumendo do
tecido mamário durante o período de lactação, pôde ser observado menor peso desse
tecido nas fêmeas SOCS3 KO durante a gestação (16º dia) (controle=0,1285±0,0052 g
vs.

SOCS3

KO=0,0902±0,0032

g,

p<0,0001)

e

lactação

(14º

dia)

(controle=0,2514±0,0159 g vs. SOCS3 KO=0,2023±0,0096 g, p=0,0149) com relação
ao grupo controle (Figura 21 A). Adicionalmente mensuramos a prolactina circulante e
observou-se marcante redução nas fêmeas SOCS3 KO, principalmente no período de
lactação (Figura 21 B). Durante a gestação foi observada redução da prolactina
circulante

nas

fêmeas

SOCS3

KO

(controle=50,20±8,36

pg/mL

vs.

SOCS3

KO=13,89±4,76 pg/mL, p=0,0024). Enquanto as fêmeas controle mostraram aumento
significativo

de

2,8

vezes

na

secreção

de

prolactina

durante

a

lactação

(gestação=50,20±8,36 pg/mL vs. lactação=138,60±32,35 pg/mL, p=0,0137), as fêmeas
SOCS3 KO não apresentaram diferença com relação ao seu respectivo grupo gestante
(p=0,2213), valores estes que nem atingiram aqueles observados durante a gestação
em fêmeas controle.
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Figura 21 - peso da glândula mamária (g) (A) e concentração da prolactina circulante
(pg/mL) (B) das fêmeas controle e SOCS3 KO em diferentes momentos (gestação e
lactação).

*Diferente do respectivo grupo gestação; #Diferente do grupo controle; p<0,05

5.6 Determinação da sensibilidade à leptina durante a gestação
Como foi determinado previamente que a deleção condicional de SOCS3 foi
eficiente em aumentar a sensibilidade à leptina em fêmeas não grávidas, e
adicionalmente foi observada importante influência desta condição na determinação do
acúmulo de gordura e consumo alimentar durante a gestação, acreditamos que as
fêmeas SOCS3 KO possam apresentar maior sensibilidade à leptina mesmo durante a
gestação, período este caracterizado pelo desenvolvimento de um quadro transitório de
resistência à leptina. Para comprovar esta hipótese, realizamos diversos ensaios para
avaliar a sensibilidade à leptina nas fêmeas grávidas.
5.6.a Leptina circulante
Primeiramente foi realizada análise de leptina circulante (ELISA). As fêmeas
SOCS3 KO apresentaram menor concentração plasmática de leptina em relação às
fêmeas controle durante a gestação (controle = 14,32±2,28 vs. SOCS3 KO = 4,35±0,82;
p=0,0011) (Figura 22). Além disso, pudemos observar que a gestação foi capaz de
aumentar em dez vezes a leptina circulante nos animais controle (1,38±0,57 vs.
14,32±2,28; p=0,0004) enquanto que não houve diferença entre fêmeas grávidas e não
grávidas do grupo KO condicional (5,31±0,95 vs. 4,35±0,82; p=0,4588).
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Figura 22 - Concentração de leptina plasmática (ng/mL) de fêmeas controle e SOCS3
KO grávidas (16º dia de gestação) e não grávidas (basal) (n=8 animais/grupo)

*Diferença significativa p<0,05

5.6.b. Ensaio crônico de sensibilidade a leptina durante a gravidez
Para avaliar a sensibilidade à leptina ao longo da gestação, foram implantadas
mini-bombas osmóticas (s.c.) contendo leptina no 5º dia de gestação. Esta metodologia
possibilitou a avaliação da sensibilidade à leptina de forma longitudinal nas fêmeas
estudadas.
Logo após o implante da mini-bomba osmótica foi observada redução
significativa tanto do ganho de peso corporal quanto do consumo alimentar em ambos
os grupos (controle e SOCS3 KO) (Figura 23 A-D). Contudo, ao final do ensaio (16º dia
de gestação), o grupo controle apresentou os mesmos valores de ganho de peso que
animais controle que não receberam infusão contínua de leptina ao longo da gestação
(11,33±0,33 vs. 10,35±0,43; p=0,0836) (Figura 24 A). Por outro lado, as fêmeas SOCS3
KO mantiveram redução do ganho de peso gestacional ao longo do tratamento com
leptina (8,52±0,41 vs. 5,12±0,71; p=0,0002) (Figura 24 A).
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Figura 23 - Ganho de peso (g) (A-B) e consumo alimentar (C-D) ao longo da gestação
com infusão crônica de leptina (seta indica o momento do implante da mini-bomba
osmótica) (n=8-22 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

Figura 24 - Ganho de peso gestacional (g) (A) e consumo alimentar (%) [variação
percentual entre o início (1º-5º dia) e fim (14º-16º dia) da gestação] (B) de fêmeas
controle e SOCS3 KO grávidas com e sem infusão crônica de leptina (n=8-22
animais/grupo).

*Diferente do respectivo grupo grávida; #Diferente do grupo controle; p<0,05
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O tratamento com leptina foi eficaz em reduzir o consumo alimentar em ambos os
grupos ao final da gestação (14º-16º dias), porém o efeito anorexígeno da leptina foi
mais robusto nas fêmeas SOCS3 KO (controle = 24,73±7,50 vs. SOCS3 KO = 1,27±5,95; p=0,0206) prevenindo completamente o aumento do consumo alimentar
característico durante este período gestacional (Figura 24 B).
Adicionalmente aos dados de peso corporal e consumo alimentar, também foi
mensurada a deposição de gordura nos mesmos territórios avaliados anteriormente, e
pudemos observar que o tratamento com leptina nas fêmeas SOCS3 KO esgotou as
reservas de gordura corporais (Tabela 1).

Tabela 1 - Composição corporal de fêmeas controle e SOCS3 KO grávidas com infusão
crônica de leptina. Adiposidade (g) dos diferentes depósitos de gordura: peri-uterino,
peri-ovariano e retroperitoneal (RP) (n=12 animais/grupo).
peri-uterino

peri-ovariano

Controle

0.02398
± 0.00289

0.00678
± 0.00086

SOCS3 KO

0.00279
± 0.00078*

0.00083
± 0.00052*

retroperitoneal
0.00544
± 0.00101
0.00036
± 0.00018*

*Diferença significativa p<0,05

Quando as fêmeas foram submetidas ao teste crônico de sensibilidade à leptina,
observamos que a diferença entre o número de filhotes/reabsorções embrionárias se
manteve comparado aos grupos que não receberam a mini-bomba osmótica, maior
número de embriões no grupo controle e maior número de reabsorções embrionárias no
grupo SOCS3 KO (controle: 9,5 embriões e 0,2 reabsorções; SOCS3 KO: 6,0 embriões
e 2,8 reabsorções) (Figura 25).
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Figura 25 - número de embriões e reabsorções embrionárias observados no 16º dia de
gestação de fêmeas controle e SOCS3 KO submetidas a infusão crônica de leptina (a
partir do 5º dia de gestação).

*Diferente do respectivo grupo grávida; #Diferente do grupo controle; p<0,05

5.6.c Determinação da sensibilidade à leptina em áreas específicas do cérebro
Foi realizado um teste agudo de sensibilidade a leptina para verificar a ativação
da sinalização de STAT3 em diferentes regiões do cérebro. Este experimento permitiu
verificar quais áreas centrais permaneceram sensíveis à leptina durante a gestação.
Foi realizada quantificação de células imunorreativas ao pSTAT3 e não foram
observadas diferenças entre os grupos controle e SOCS3 KO nas seguintes áreas:
MPA (p=0,3048), LHA (p=0,6167), DMH (p=0,4601) e NTS (p=0,9782) (Figura 24). Por
outro lado, foi encontrada maior número de células imunorreativas ao pSTAT3 nos
animais SOCS3 KO no ARH (controle=72,25±2,95 vs. SOCS3 KO=116,2±8,32;
p=0,0028), VMH (controle=118,30±6,93 vs. SOCS3 KO=166,20±7,42; p=0,0011) e PMV
(controle=169,70±19,48 vs. SOCS3 KO=261,80±8,09; p=0,0029) (Figura 26).
Figura 26 - Ativação de STAT3 após 3h da administração de leptina em fêmeas
grávidas, controle e SOCS3 KO, em diferentes núcleos encefálicos. MPA; ARH; VMH;
LHA; DMH; PMV e NTS (n=5-6 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05
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A seguir está apresentada prancha de imagem com micrografia representativa
das regiões analisadas (Figura 27).
Figura 27 - Fotomicrografias representativas da distribuição de células imunorreativas a
pSTAT3 (pSTAT3-ir) após administração s.c. de leptina (2,5 µg/g). Abreviações: MPA, área
pré-optica medial; ovlt: órgão vascular da lâmina terminal; oc: quiasma óptico; VMH: núcleo
ventro-medial do hipotálamo; ARH, núcleo arqueado do hipotálamo; 3v: terceiro ventrículo;
LHA: área hipotalâmica lateral; DMH: núcleo dorso-medial do hipotálamo; PMV: núcleo prémamilar ventral; f: fornix; NTS: núcleo do trato solitário; AP: área postrema; cc: canal
central; 12N: núcleo hipoglosso. Barra de escala = 100 µm.
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5.7 Determinação da homeostase glicêmica durante a gestação
Simultaneamente ao quadro de resistência à leptina que se instala durante a
gestação, ocorre aumento da resistência à insulina de forma transitória. Como o SOCS3
funciona como feedback negativo tanto da sinalização de leptina quanto de insulina, e
como foi demonstrada que a deleção condicional de SOCS3 pode aumentar a
sensibilidade à leptina, é nossa hipótese que a deleção condicional do SOCS3 também
possa contribuir com o aumento da sensibilidade à insulina durante a gestação.
5.7.a Insulina e glucagon circulante
Determinamos a concentração sérica de insulina (ELISA), porém não
encontramos diferenças significativas entre os grupos nas condições basal e gestação
(Figura 28). Quanto à secreção de glucagon durante a gestação, encontramos uma
tendência (p=0,0749) das fêmeas SOCS3 KO apresentarem menores valores.
Figura 28 - Concentração de insulina sérica (ng/mL) de fêmeas controle e SOCS3 KO
grávidas e não grávidas (nulíparas) (A) e glucagon sérico (ng/mL) de fêmeas grávidas
(n=8 animais/grupo).

5.7.b Teste de tolerância à glicose
Os testes de tolerância à glicose revelaram que em situação basal (quando as
fêmeas não estão grávidas) animais controle e SOCS3 KO responderam da mesma
forma à administração de glicose (Figura 29 A). Já no início do teste (tempo 0), os
animais controle e SOCS3 KO apresentaram os mesmos valores de glicemia
(105,3±5,3 mg/dL vs. 99,0±5,3 mg/dL; p=0,4191). Após 20 minutos da administração de

75

glicose

houve

aumento

significativo

da

glicemia

em

ambos

os

grupos

(controle=322,0±24,5 mg/dL vs. SOCS3 KO=287,4±24,3 mg/dL; p=0,3411). Após este
pico, ocorreu redução gradativa da glicemia até o tempo 120 minutos, quando os
valores de glicemia observados em ambos os grupos foram os mesmos daqueles no
início do teste. Finalmente, o cálculo da AUC revelou que houve resposta similar entre
as fêmeas do grupo controle e SOCS3 KO (22030±895 vs. 22330±1249; p=0,8457)
(Figura 29 C). Por outro lado, quando o organismo é colocado em uma situação de
desafio (gravidez), as fêmeas SOCS3 KO apresentaram maior tolerância à glicose.
Apesar das fêmeas controle e SOCS3 KO durante a gravidez apresentarem os mesmos
valores de glicemia no início do teste (95,14±4,34 mg/dL vs. 94,00±2,36 mg/dL;
p=0,8081), o grupo SOCS3 KO apresentou menores valores de glicemia nos tempos
40min (controle=236,4±16,5 mg/dL vs. SOCS3 KO=179,2±8,5 mg/dL; p=0,0027) e
60min (controle=160,1±12,3 mg/dL vs. SOCS3 KO=130,7±4,7 mg/dL; p=0,0209) (Figura
29 B). Através do cálculo de AUC pôde ser observado, que a tolerância à glicose em
fêmeas SOCS3 KO foi ainda melhor durante a gestação em comparação ao período
basal (basal=22330±1249 vs. grávida=18510±587; p=0,0041) (Figura 29 C).
Figura 29 - Testes de tolerância à glicose (tempo 0 = momento da administração de
glicose 2g/kg) de fêmeas controle e SOCS3 KO não grávidas (A) e grávidas (B).
Resultado global da área sob a curva (C) (n=10-16 animais/grupo).

(B)*Diferença significativa p<0,05
(C)*Diferente do respectivo grupo basal; #Diferente do grupo controle; p<0,05

A avaliação da secreção de insulina ao longo de um TTG revelou que as fêmeas
grávidas SOCS3 KO precisam secretar menor quantidade de insulina para manter uma
tolerância à glicose melhor que a encontrada em fêmeas controle grávidas (Figura 30).
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Logo após o início de teste, com 3 minutos da administração de glicose, ocorreu um
pico na secreção de insulina que foi similar em ambos os grupos (controle=0,901±0,157
ng/mL vs. SOCS3 KO=0,585±0,050 ng/mL; p=0,0681). Porém, decorridos 20 minutos
da administração de glicose a secreção de insulina nas fêmeas SOCS3 KO foi
significantemente menor (controle=0,566±0,073 ng/mL vs. SOCS3 KO=0,370±0,033
ng/mL; p=0,0291). Estes resultados indicam que fêmeas SOCS3 KO são mais sensíveis
à insulina que fêmeas controle durante a gestação.
Figura 30 - Secreção de insulina (ng/mL) após administração de glicose (tempo 0 =
momento da administração de glicose 2g/kg) em fêmeas grávidas controle e SOCS3
KO (n=6 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

5.7.c Teste de tolerância à insulina
Os testes de tolerância à insulina (TTI) revelaram que fêmeas, tanto grávidas
quanto não grávidas, SOCS3 KO são mais sensíveis à insulina (
31 A-B). Assim como no TTG, a glicemia inicial (tempo 0) foi similar em ambos os
grupos (controle e SOCS3 KO) tanto durante o período basal quanto durante a
gestação (~100 mg/dL). Após administração de insulina, ocorreu redução gradativa da
glicemia, com menores valores observados após 60 minutos do início do teste. A partir
deste momento, a glicemia começou a retornar a valores iniciais. Contudo, o valor
observado após 120 minutos da administração de insulina ainda foi inferior que aquele
observado no início do teste. Durante o TTI as fêmeas SOCS3 KO não grávidas (basal)
apresentaram menores valores de glicemia a partir de 40min após a administração de
insulina (controle=54,00±2,07 mg/dL vs. SOCS3 KO=41,10±3,94 mg/dL; p=0,0096) até
120 minutos (controle=73,80±3,66

mg/dL

vs.

SOCS3

KO=48,30±6,91

mg/dL;

p=0,0044). E quando grávidas, essa diferença foi ainda mais evidente uma vez que foi
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observada redução no grupo SOCS3 KO a partir de 20min (controle=65,00±4,20 mg/dL
vs. SOCS3 KO=53,29±2,94 mg/dL; p=0,347) e durante todo o período do teste
(120min). Além disso, através do cálculo da AUC, foi observado que o simples fato de
as fêmeas estarem grávidas as tornam resistentes à insulina em ambos os grupos
(controle:

basal=7512±508

vs.

grávida=8791±299,

p=0,0372;

SOCS3

KO:

basal=5738±759 vs. grávida=7315±336, p=0,0390) (Figura 31C). Mesmo assim, as
fêmeas SOCS3 KO grávidas continuaram mais sensíveis à insulina que fêmeas controle
(8791±299 vs. 7315±336; p=0,0028) (Figura 31 B-C).
Figura 31 - Testes de tolerância à insulin (tempo 0 = momento da administração de
insulina 1 U/kg) de fêmeas controle e SOCS3 KO não grávidas (A) e grávidas (B).
Resultado global da área sob a curva (C) (n=10-16 animais/grupo).

(A e B) *Diferença significativa p<0,05
(C)*Diferente do respectivo grupo basal; #Diferente do grupo controle; p<0,05

5.7.d Controle glicêmico hipotalâmico
A homeostase glicêmica modulada pelos neurônios hipotalâmicos requer a
atividade dos canais KATP e sofre influência de isoformas específicas de PKC. Dentre os
componentes analisados, pudemos verificar que houve diminuição da expressão de
PKCθ (controle =1,00±0,02 vs. SOCS3 KO = 0,86±0,03; p=0,0044) e o aumento na
expressão da subunidade SUR2 de canais KATP (controle = 1,00±0,11 vs. SOCS3 KO =
1,59±0,20; p=0,0230) em fêmeas SOCS3 KO grávidas (Figura 32).
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Figura 32 - Expressão hipotalâmica de genes importantes na sinalização central de
insulina (n=8 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05

5.7.e Sinalização de insulina no fígado e músculo esquelético
Para investigar se as alterações observadas a nível hipotalâmico afetaram a
sensibilidade à insulina em tecidos periféricos, fêmeas grávidas receberam estimulo
agudo para investigar a sinalização de insulina no fígado e tecido muscular.
A administração de insulina foi eficiente em aumentar a fosforilação de IR e AKT
no fígado de forma similar em ambos os grupos (Figura 33 A-C). Após administração de
insulina, houve aumento de 80% de pIR e 417% de pAKT no fígado de fêmeas grávidas
do grupo controle e SOCS3 KO.
Figura 33 - Expressão proteica hepática de pIR (B) e pAKT (C) após administração
subcutânea de insulina em fêmeas controle e SOCS3 KO grávidas (n=4 animais/grupo).

*Diferente do respectivo grupo basal; p<0,05
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No músculo, a administração de insulina também foi eficiente em aumentar a
fosforilação de IR e AKT em ambos os grupos (Figura 34 A-C). No entanto, fêmeas
SOCS3 KO apresentaram maiores valores de pIR que as controle (1,92±0,17 vs.
2,87±0,30; p=0,0360) (Figura 34 B).
Figura 34 - Expressão proteica no tecido muscular esquelético de pIR (B) e pAKT (C)
após administração subcutânea de insulina em fêmeas controle e SOCS3 KO grávidas
(n=4 animais/grupo).

*Diferente do respectivo grupo basal; #Diferente do grupo controle; p<0,05

5.8 Paradigma do diabetes gestacional
Realizamos experimentos para avaliar se a inativação do SOCS3 em células que
expressam o LepR pode prevenir o desenvolvimento de diabetes gestacional em
fêmeas tratadas com estreptozotocina (STZ, i.p., 200 mg/kg) no 5º dia de gestação,
conforme protocolo experimental previamente publicado (STECULORUM; BOURET,
2011).
Após o protocolo da indução do diabetes gestacional, várias das fêmeas que
tiveram o tampão vaginal identificado (portanto foram consideradas grávidas)
apresentaram perda gestacional em ambos os grupos, sendo mais severa nas fêmeas
SOCS3 KO (controle=26% vs. SOCS3 KO=62%). Destas fêmeas que tiveram perda
gestacional, observamos valores de glicemia acima de 300 mg/dL (Figura 35 A), sendo
que não foi observada prevenção do desenvolvimento do diabetes nas fêmeas SOCS3
KO (Figura 35 B), que apresentaram valores similares aos observados no grupo
controle até durante o TTG (p=0,3743) (Figura 35 C-D).
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Figura 35 - Concentração de glicose circulante (mg/dL) de fêmeas controle e SOCS3
KO não grávidas 8 dias após o tratamento com STZ (200 mg/kg) (A) e
acompanhamento longitudinal da glicemia após o tratamento com STZ (B); Testes de
tolerância à glicose (tempo 0 = momento da administração de glicose 0,5g/kg) de
fêmeas controle e SOCS3 KO não grávidas tratadas com STZ (C) e resultado da área
sob a curva (AUC) (D).

Das fêmeas que levaram a gestação à diante, após o tratamento com STZ, foi
observado menor aumento da glicemia nas fêmeas SOCS3 KO ao longo da gestação,
em comparação as fêmeas controle (Figura 36 A). Sendo que as fêmeas controle
atingiram glicemia acima de 200 mg/dL, indicando a instalação do diabetes gestacional.
Figura 36 - Acompanhamento longitudinal da glicemia (A), concentração de insulina
circulante (ng/mL) (B), testes de tolerância à glicose (tempo 0 = momento da
administração de glicose 0,5g/kg) (C) e respectivo cálculo de área sob a curva (AUC)
(D) de fêmeas controle e SOCS3 KO tratadas com STZ (200 mg/kg) no 5º dia de
gestação (n=8-20 animais/grupo).

*Diferença significativa p<0,05; n.s. não significante
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Apesar do efeito observado na glicemia diferir entre os grupos, a análise da
concentração de insulina circulante revelou que o tratamento com STZ foi similar em
ambos os grupos de fêmeas grávidas (~0,3 ng/mL) (Figura 36 B).
Além disso, a tolerância à glicose continuou melhor nas fêmeas SOCS3 KO
mesmo após tratamento com STZ (Figura 36 C). Fêmeas controle e SOCS3 KO
iniciaram o TTG com mesmo valor de glicemia (216,6±19,7 vs. 166,3±35,0; p=0,1993),
e apresentaram mesmo pico após 20 minutos da administração de glicose (336,9±23,6
vs. 280,5±43,6; p=0,2346). As fêmeas SOCS3 KO apresentaram menores valores de
glicemia a partir de 40 minutos (303,0±27,8 vs. 172,7±31,9; p=0,0170) até o final do
teste (249,6±21,8 vs. 151,6±25,0; p=0,0161).
Além dos dados de glicemia, no 16º dia de gestação foi avaliado o
desenvolvimento embrionário, e foi observado que quando os animais foram
submetidos ao paradigma do diabetes gestacional não houve diferença no número de
filhotes/reabsorções embrionárias dentre os grupos controle e SOCS3 KO (Figura 37).
Figura 37 - número de embriões e reabsorções embrionárias observados no 16º dia de
gestação de fêmeas controle e SOCS3 KO tratadas com STZ (200 mg/kg no 5º dia de
gestação).

*Diferente do respectivo grupo embriões; #Diferente do grupo controle; p<0,05
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6 DISCUSSÃO

Em circunstâncias normais, o aumento da ingestão alimentar, adiposidade e
resistência à insulina durante a gravidez possivelmente garantem melhores condições
para o desenvolvimento da prole. No entanto, a deposição de massa gorda no longo
prazo e a retenção de peso no período pós-parto é um importante fator de risco para o
obesidade na população feminina (NEHRING et al., 2011). Além disso, o aparecimento
do diabetes gestacional aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 mais
tarde na vida (NORMAN; REYNOLDS, 2011; SARWER et al, 2006; STECULORUM;
BOURET, 2011). Portanto, desequilíbrios metabólicos durante a gestação têm impacto
negativo sobre a saúde da mulher. Notavelmente, as alterações metabólicas
observadas durante a gravidez se assemelham àqueles causadas por dietas ricas em
gordura. Assim, a gravidez é um modelo interessante de obesidade transitória e
resistência à insulina. No entanto, embora o nosso conhecimento sobre as causas
moleculares de obesidade induzida por dieta tenha melhorado significativamente nos
últimos anos (MORRIS; RUI, 2009), muito pouco se sabe sobre os mecanismos
responsáveis por orquestrar mudanças metabólicas durante a gestação.
A gravidez é acompanhada de alterações hormonais marcantes, incluindo altos
níveis circulantes de estrogênio, progesterona, leptina, gonadotrofina coriônica,
prolactina, lactogênio placentário e GH (AUGUSTINE et al., 2008). Existem várias
evidências que indicam que alguns desses hormônios ou até mesmo a combinação
deles atuam no cérebro para produzir mudanças nos circuitos neuronais envolvidos na
regulação do balanço energético (AGOSTINHO; GRATTAN, 2008; LADYMAN et al,
2010; NAGAISHI et al, 2014). Por exemplo, a infusão de prolactina central promove
resistência à leptina em ratas pseudográvidas (AGOSTINHO; GRATTAN, 2008).
Várias proteínas foram identificadas como capazes de induzir a resistência à
leptina e cuja expressão está alterada no hipotálamo de animais obesos (MORRIS; RUI,
2009). Estas proteínas incluem componentes da família das SOCS, algumas proteínas
adaptadoras e proteínas fosfatases-tirosina (PTP). Analisamos a expressão destas
proteínas no hipotálamo de fêmeas grávidas em comparação com nulíparas.
Notavelmente, o único componente alterado foi o SOCS3, considerado o principal
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membro da família SOCS capaz de inibir a sinalização LepR (BJORBAEK et al, 1999;
KREBS; HILTON, 2001). Esse resultado indica que o SOCS3 é um importante
candidato na determinação da resistência à leptina durante a gestação. A maioria dos
hormônios gestacionais pode induzir a expressão SOCS3, incluindo estradiol (STEYN
et al., 2008), a leptina (BJORBAEK et al., 1999), a prolactina (STEYN et al., 2008) e o
GH (KREBS; HILTON, 2001). Portanto, o SOCS3 é, possivelmente, uma proteína
integrativa recrutada por múltiplos sinais responsável por induzir alterações metabólicas
durante a gravidez.
Sabe-se que ocorre aumento da expressão de SOCS3 no hipotálamo de
animais obesos e que sua deleção central aumenta a sensibilidade à leptina em
animais obesos induzidos por dieta (BRIANCON et al, 2010; MORI et al, 2004;
PEDROSO et al, 2014). Portanto, testamos a hipótese de que a ação do SOCS3 sobre
células que expressam o LepR seja um mecanismo chave no desencadeamento das
alterações metabólicas durante a gestação.
Para determinar se o SOCS3 desempenha um papel na resistência à leptina e
nas alterações metabólicas durante a gravidez, produzimos camundongos portadores
de deleção condicional no gene SOCS3, especificamente em células que expressam o
LepR. Uma vez que a proteína SOCS3 inibe a sinalização do LepR (BJORBAEK et al.,
1999),

demonstramos

que

fêmeas

SOCS3

KO

nulíparas

apresentam

maior

sensibilidade à leptina. Esta maior sensibilidade foi comprovada através do menor
consumo alimentar observado após administração subcutânea de leptina em fêmeas
SOCS3 KO, que se deu provavelmente pela ausência da expressão de RNAm de
SOCS3 no hipotálamo destes animais.
O resultado apresentado, além de garantir que o estímulo periférico promovido
pela leptina é incapaz de promover aumento da expressão do SOCS3 hipotalâmico em
animais com a deleção condicional, também indica que o aumento de SOCS3
hipotalâmico observado nas fêmeas do grupo controle depende do aumento da
secreção de leptina periférica para sinalização central exclusivamente em células
responsivas à leptina (que expressam o LepR).
Diversos autores haviam demonstrado anteriormente aumento da expressão de
SOCS3 hipotalâmico em fêmeas grávidas (ANDERSON et al., 2006; TANG; CUI;
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WANG, 2008; TRUJILLO et al., 2011), corroborando com nossos resultados aqui
apresentados. Como o principal objetivo do presente estudo foi avaliar a deleção
condicional de SOCS3 durante a gestação, inicialmente verificamos a eficácia da
deleção condicional em anular o aumento da expressão hipotalâmica de SOCS3
decorrente da gestação. Além de termos comprovado a eficácia da deleção com
similaridade na expressão de SOCS3 hipotalâmico de fêmeas SOCS3 KO nulíparas e
grávidas, este resultado indica que o aumento da expressão de SOCS3 hipotalâmico
durante a gestação é um fenômeno que ocorre de forma restrita a neurônios
responsivos a leptina.
São inúmeros os mecanismos intracelulares de regulação que podem alterar a
sinalização da leptina. Da mesma forma que o SOCS3 atua de forma negativa na
regulação da sinalização da leptina (BANKS et al., 2000; KREBS; HILTON, 2003;
YASUKAWA et al., 1999), outros importantes mecanismos de regulação negativa
coexistem, como PTP1B (ZABOLOTNY et al., 2002), PTPN2 (LOH et al., 2011) e
PTPRƐ (ROUSSO-NOORI et al., 2011; TANUMA et al., 2000). Então para garantir que
não houveram mecanismos compensatórios para contornar a ausência de SOCS3 em
células que expressam o LepR, paralelamente ao estudo da expressão de SOCS3
hipotalâmico, realizamos análise da expressão gênica de diversos outros componentes
envolvidos na sinalização da leptina (SOCS1, PTP1B, PTPN2, PTPN11, PTPR Ɛ, SH2B1
e LepR) em fêmeas grávidas controle e SOCS3 KO. Os resultados indicaram que
durante a gestação não houve alteração de nenhum dos genes avaliados e que,
portanto, não foram observados mecanismos compensatórios.
BATES et al. (2003) apontam a fosforilação do STAT3 como um importante
passo após a ativação do LepR pelo qual a leptina dá seu efeito no balanço energético.
Além disso, o aumento na expressão de SOCS3 tem sido indicado como um importante
mecanismo de feed back negativo da ativação do LepR (BANKS et al., 2000),
principalmente por funcionar como regulador negativo da sinalização de STAT3 no
hipotálamo in vivo (MORI et al., 2004). Em ensaio de administração (s.c.) de leptina em
diferentes períodos temporais em fêmeas grávidas SOCS3 KO, pudemos observar
maior valor de pSTAT3 após 3 horas da administração do hormônio, que foi
provavelmente causado pela ausência de SOCS3 hipotalâmico neste mesmo momento.
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Assim, esses dados indicam que mesmo após estímulo (injeção s.c. de leptina) as
fêmeas SOCS3 KO também não são capazes de produzir a proteína SOCS3. Estes
resultados indicam que a falta de SOCS3 (feedback negativo natural do LepR) permite
que a ativação do LepR seja mais pronunciada, sugerindo que a deleção de SOCS3
especificamente em células que expressam LepR possa ter garantido maior
sensibilidade à leptina mesmo em fêmeas grávidas.
Durante a gravidez, os animais aumentam sua ingestão de calorias não só para
satisfazer as necessidades energéticas dos fetos, mas também para acumular a
gordura como um reservatório de energia para lactação (LADYMAN et al, 2010;
SARWER et al, 2006). No presente trabalho mostramos que a inativação de SOCS3,
em células que expressam o LepR, garantiu menor consumo alimentar e menor ganho
de peso gestacional, que foi associado a uma menor deposição de gordura durante
este período.
Notavelmente as fêmeas lactantes apresentam peso corporal elevado que não
foi correlacionado a maior deposição de gordura. Durante a lactação ocorre uma alta
demanda metabólica para a produção de leite e são recrutados múltiplos mecanismos
hormonais visando à conservação de nutrientes para a lactopoese e alterações no
controle central do metabolismo que facilitam o aumento do consumo alimentar
(WOODSIDE, 2014). Sendo assim, o maior peso corporal observado nas fêmeas
lactantes, não foi devido à deposição de gordura, mas sim pelo desenvolvimento do
tecido mamário e maior enchimento gástrico (dados observados durante a dissecção
dos animais).
A gravidez é considerada um importante fator de risco para a obesidade em
mulheres (NEHRING et al., 2011). Inúmeros estudos encontraram evidências de que o
ganho de peso excessivo durante a gestação está relacionado à maior retenção de
peso pós-parto em curto e longo prazo (KAC et al., 2004; ROONEY; SCHAUBERGER,
2002; LINNE et al., 2004; VESCO et al., 2009). No presente trabalho, mostramos que a
deleção condicional de SOCS3 contribuiu para prevenir a retenção de peso pós-parto.
Porém, mesmo com esta prevenção, também observamos que o fato de a fêmea ter
passado por uma gestação já lhe garantia maior peso corporal. Durante a gestação
ocorre uma série de alterações hormonais e de sinalização central que podem alterar
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permanentemente o corpo da mulher. Estudos de SJOEHOLM et al. (2011) mostraram
em ratas que após o período de gestação as fêmeas passam a responder de forma
mais intensa à administração de prolactina (i.c.v.), por meio da marcação com pSTAT5,
em múltiplas áreas hipotalâmicas envolvidas no balanço energético e reprodução.
Algumas das alterações que ocorrem na sinalização peptidérgica central
durante o período gestacional já foram descritas anteriormente, como o aumento da
expressão dos peptídeos orexígenos NPY e AGRP (GARCIA et al., 2003; ROCHA et
al., 2003; TRUJILLO et al., 2011), paralelo à diminuição de α-MSH e POMC
(KHORRAM; DEPALATIS; MCCANN, 1984; TRUJILLO et al., 2011). No presente
trabalho encontramos aumento marcante na expressão de AgRP acompanhado de
redução de NPY no hipotálamo de fêmeas controle grávidas. Essa discrepância de
resultado, entre o observado e o encontrado na literatura, pode ser devido a diferença
de linhagem e fundo genético do modelo animal estudado. Mas acreditamos que o
aumento na expressão de AgRP possa ter contibuido significativamente no aumento do
consumo alimentar, peso corporal e deposição de gordura das gestantes. Sabe-se que,
durante a gestação, ocorre transitoriamente um quadro de resistência tanto à leptina
quanto à insulina (LADYMAN et al., 2010; NORMAN; REYNOLDS, 2011). Como a
sinalização de ambos os hormônios é necessária para inibir a atividade dos neurônios
AgRP e desencadear a resposta de diminuição do consumo alimentar (KÖNNER et al.,
2007; VAN DE WALL et al. 2008), acreditamos que o deficit de sinalização destes
hormônios possa ter contribuído com o aumento de sua atividade levando ao aumento
do consumo alimentar nas fêmeas grávidas.
Durante a lactação também já foram estudados quais os componentes
envolvidos no balanço energético estariam relacionados com o aumento marcante do
consumo alimentar. MALABU et al. (1994) e CROWLEY et al. (2007) mostaram em
ratas lactantes que o aumento na expresão de NPY e AgRP hipotalâmico estaria
associado ao aumento do consumo alimentar durante este período. Estudos de CUI,
TANG e WANG (2011) apresentam que a lactação também é acompanhada por
aumento da expressão de NPY e AgRP no hipotálamo de roedores (Lasiopodomys
brandtii) e diminuição de POMC sem alteração na expressão de CART. No presente
trabalho pudemos observar redução de POMC e CART, condizente com o aumento do
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consumo alimentar, já que estão presentes em neurônios sabidamente anorexígenos
(SCHWARTZ et al., 2000). Mais uma vez observamos aumento na expressão de AgRP
com redução de NPY. E houve também diminuição na expressão de ORX,
contradizendo os resultados encontrados por BROGAN, GROVE e SMITH (2000) que
não observaram alteração na expressão de ORX hipotalâmico de ratas lactantes.
Apesar do padrão de expressão dos neuropeptídeos não ir de encontro com o já
descrito na literatura, acreditamos que o balanço destas modificações tenham
contribuído no aumento do consumo alimentar das fêmeas lactantes.
Uma questão importante a ser resaltada ao tentarmos explicar as alterações na
expressão gênica dos transcritos analisados é que a presença ou ausência de RNAm
não reflete necessariamente a funcionalidade daquele neurônio. Por exemplo,
DONATO et al. (2011) mostraram que apesar da expressão de GnRH estar aumentada
em neurônios do PMV, após a reativação de LepR, sua função está comprometida, pois
estes mesmos neurônios na verdade estão acumulando GnRH por um déficit na
liberação desse neurotransmissor. Seguindo a mesma linha de raciocínio, DONATO et
al. (2013) também mostraram que a lesão no PMV promovia aumento tônico na
expressão de GnRH, levando a um comprometimento do eixo reprodutivo.
Passamos a investigar a expressão dos genes hipotalâmicos que podem ter
contribuído com a redução no consumo alimentar, menor ganho de peso e deposição
de gordura observados nas fêmeas SOCS3 KO grávidas. E foi observada diminuição da
expressão de POMC e CART. GAMBER et al. (2012) mostraram em modelos de
obesidade induzida por dieta, que o aumento da expressão de LepR em neurônios
POMC contribui com o aumento de ganho de peso, deposição de gordura e aumento no
consumo alimentar devido ao aumento da expressão de SOCS3 e redução da ativação
de STAT3 induzida por leptina. Como as fêmeas SOCS3 KO grávidas, além de
apresentarem ausência de expressão de SOCS3 em células que possuem o LepR,
também apresentavam melhor resposta à ação da leptina, como visto anteriormente na
expressão hipotalâmica de pSTAT3, acreditamos que a melhor atividade do LepR de
forma geral (no hipotálamo) garantiu melhor sensibilidade à leptina e preveniu o
aumento da expressão de forma restrita nos neurônios POMC. Outra provável
explicação para a redução na expressão de POMC de fêmeas SOCS3 KO grávidas
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esteja relacionado com os níveis de leptina circulante (que será melhor abordado mais
a diante). COWLEY et al. (2001) mostraram por estudos eletrofisiológicos que a ação
direta da leptina em neurônios POMC é de aumentar a frequência de potenciais de
ação. Já que as fêmeas SOCS3 KO grávidas não apresentaram aumento na
concentração plasmática de leptina, pode ser que o estímulo nos neurônios POMC
tenha sido menos intenso quando comparado às fêmeas controle. Além disso, dados do
nosso próprio grupo e outros (HAGAN et al., 1999; PEDROSO et al., 2014; SILVA et al.,
2014; ZIOTOPOULOU et al., 2000) mostaram que situações que predispõe à obesidade
ocorre aumento da expressão do RNAm de POMC. Este mecanismo pode estar
associado a um mecanismo de feed back negativo do corpo na tentativa de contrapor
uma situação em que o ganho de peso seja favorável como, por exemplo, a exposição
à dieta rica em gordura ou a ausência de estradiol (PEDROSO et al., 2014; SILVA et
al., 2014).
Apesar de termos observado diferença tanto no consumo alimentar quanto na
massa gorda de fêmeas controle e SOCS3 KO lactantes, não encontramos diferença no
padrão de expressão dos genes analisados. Este resultado poderia ser justificado por
maior gasto energético (temperatura corporal, maior atividade ambulatória), porém este
tipo de alteração não poderia ser detectado pela expressão dos genes hipotalâmicos
que decidimos analisar.
Na literatura há grande controvérsia quanto à contribuição da lactação na perda
de peso pós-parto. Diversos autores não verificaram maior perda de peso ou gordura
corporal entre mães que amamentaram, quando comparadas às que alimentaram seus
filhos com formulados lácteos (BREWER et al., 1989; POTTER et al., 1991;
SCHAUBERGER et al., 1992). Em contrapartida, outros estudos observaram efeito
protetor da lactação sobre a retenção de peso pós-parto (BAKER et al., 2008; DEWEY
et al., 1993; JANNEY et al., 1997; OHLIN; ROSSNER, 1990). Tendo como expectativa
de que a amamentação contribuísse com a redução do peso pós-parto, avaliamos o
peso, consumo alimentar e adiposidade de fêmeas que logo após o parto foram
privadas de amamentar. Observamos que, mesmo na ausência de maior demanda
energética destinada à produção de leite, as fêmeas tendem a retomar o peso original,
mantendo o consumo alimentar similar ao observado em situação basal, com
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diminuição do peso corporal e adiposidade. Nota-se que apesar das fêmeas privadas
de lactação apresentarem maiores valores de adiposidade que as fêmeas lactantes,
comprovando assim a contribuição da alta demanda energética da lactação com a
redução do tecido originalmente armazenado durante a gestação, elas apresentam
menores valores de adiposidade que as fêmeas grávidas. Este resultado coloca em
evidência que independente do gasto energético durante a lactação, após a gestação
as fêmeas tendem a retornar ao peso inicial, perdendo a massa gorda acumulada
durante a gestação.
Estas observações corroboram com a teoria do set point de peso corporal, em
que o indivíduo tem identificado um peso corporal ideal e que após um breve período
de alteração do peso ele tende a retomar o peso original (SPEAKMAN et al., 2011)
Supõe-se que o nível pré-determinado de gordura corporal é mantido em equilíbrio pela
regulação de múltiplos parâmetros biológicos, incluindo fatores genéticos, equilíbrio de
nutrientes, gasto de energia, sinalização neuroendócrina e fatores ambientais (HARRIS,
1990). A teoria do set point também se aplica aos resultados encontrados quanto ao
peso corporal de fêmeas nulíparas vs. primíparas. Ao longo do processo evolutivo o ser
humano foi protegido da perda de peso corporal, tornando a utilização de alimento
altamente eficaz principalmente em períodos que ocorria privação de alimento (LEIBEL;
ROSENBAUM; HIRSCH, 1995), o que tornou o homem de hoje mais susceptível a
acumular massa gorda quando a oferta de alimento é farta. Com o aumento de massa
gorda o set point original pode ser modificado para um patamar mais elevado de peso
corporal contribuindo com o acúmulo de gordura com o passar do tempo (CORNIER,
2011; FARIAS; CUEVAS; RODRIGUEZ, 2011). Deste modo, as fêmeas que passaram
pelo período de gestação e consequentemente acumularam gordura durante um
período importante de tempo, podem ter sofrido alteração no set point pré-gestacional,
contribuindo com o acúmulo de massa gorda e retenção de peso pós-parto.
Sabe-se que a expressão do LepR não é restrita a áreas hipotalâmicas, e se dá
em tecidos do aparelho reprodutivo como ovários, útero, placenta e testículos (ELHETNAWY; IOFFE; DYM, 2000; HERRID; O’SHEA; MCFARLANE, 2008; ISHIKAWA et
al., 2007; KARLSSON et al., 1997; MANTZOS et al., 2011). E no presente estudo não
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observamos alterações significativas que pudessem indicar prejuízo ou melhora na
fertilidade dos animais SOCS3 KO utilizados, tanto fêmeas quanto machos.
No ovário, o LepR está presente nos oócitos, células do cúmulus, granulosa,
teca e do corpo lúteo (MATSUOKA et al., 1999; RUIZ-CORTÉS et al., 2000;
SMOLINSKA et al., 2007). A leptina participa na oogênese, maturação do oócito,
desenvolvimento folicular, ovulação e desenvolvimento embrionário inicial (CRAIG et
al., 2004; DUGGAL et al., 2000; KIKUCHI et al., 2000; KITAWAKI et al., 1999; VAN TOL
et al., 2008). Apesar de não termos verificado diretamente a função ovariana das
fêmeas SOCS3 KO, observamos o mesmo número de conceptos comparado ao grupo
controle, indicando que não houve prejuízo ou melhora no processo ovulatório, caso o
SOCS3 tenha sido inativado nessas células.
No útero, o LepR está presente no endométrio e colo uterino (SOSA et al.,
2010). Parece que a leptina é importante na implantação e formação inicial do embrião.
RAMOS et al. (2005) mostraram que a aplicação do antagonista de leptina no corno
uterino é capaz de prevenir completamente a implantação dos embriões. MALIK et al.
(2001) também demonstraram a necessidade da sinalização da leptina para
implantação e progressão da gestação. Neste estudo, os autores administraram leptina
em fêmeas ob/ob e verificaram restabelecimento da fertilidade e, surpreendentemente,
que a administração do hormônio poderia ser interrompida a partir do 6º dia de
gestação sem promover perda gestacional. Da mesma forma que a falta de leptina está
relacionada à infertilidade (GARCIA-GALIANO et al., 2014; PÉREZ-PÉREZ et al.,
2015), o excesso deste hormônio também tem sido relacionado aos casos de
infertilidade observado em mulheres obesas (COMNINOS; JAYASENA; DHILLO, 2014;
FAROOQ; LUTFULLAH; AHMED, 2014; PANTASRI; NORMAN, 2014).
Durante o desenvolvimento embrionário a placenta participa de forma
importante no aporte de nutrientes, oxigênio e glicose. E a leptina placentária parece
desempenhar papel importante na conexão materno-fetal, modulando o transporte de
nutrientes, particularmente de aminoácidos e lipídeos, contribuindo para as exigências
nutricionais do feto (FORHEAD; FOWDEN, 2009). Por outro lado, a leptina funciona
com um fator pró-inflamatório no tecido adiposo, podendo contribuir com a inflamação
placentária em mulheres obesas, já que estas apresentam excesso de leptina
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circulante, o que leva a produção de citocinas pró-inflamatórias no estroma placentário
e consequentemente promove dano e disfunção placentária (TESIER; FERRARO;
GRUSLIN, 2013; VAZQUEZ; ROMERO-RUIZ; TENA-SEMPERE, 2015). No presente
estudo pudemos constatar que o número de filhotes viáveis nas fêmeas do grupo
controle foi maior que nas fêmeas SOCS3 KO. Portanto esta observação pode indicar
prejuízo no desenvolvimento placentário e comprometimento no aporte de nutrientes
para o embrião, conferindo um maior número de reabsorções embrionárias observadas
nas fêmeas SOCS3 KO.
Outro estudo interessante avaliou o potencial da leptina em atuar como fator de
crescimento em células neoplásicas endometriais, e foi demonstrado que o
desenvolvimento de epitélio endometriótico é estimulado por leptina via STAT3 (OH et
al, 2013). Como anteriormente vimos maior ativação de STAT3 induzida pela leptina
nas fêmeas SOCS3 KO, uma possibilidade é de que estas fêmeas possam ter
desenvolvido endometriose branda, contribuindo no maior número de reabsorções
embrionárias.
Independente

do

desenvolvimento

placentário

ou

endometriose

que

salientamos anteriormente, queremos chamar a atenção para o fato mais importante do
estudo: a deleção condicional de SOCS3, a princípio, ocorreu em fêmeas saudáveis, o
que pode ter levado ao prejuízo durante o desenvolvimento embrionário e/ou
placentação. Ao longo da evolução, o SOCS3 pode ter surgido como um mecanismo
importante para viabilizar o balanço energético durante a gestação de uma fêmea
saudável contribuindo com o sucesso do desenvolvimento embrionário. Uma vez que a
fêmea se encontra em condições adequadas de nutrição e composição corporal, é
esperado que o aumento da expressão hipotalâmica de SOCS3 contribua
positivamente com o aumento da resistência à leptina decorrente da gestação,
necessária para suprir a alta demanda energética durante este período. Contudo, é no
ambiente obesogênico em que vivemos que o aumento da expressão de SOCS3
parece contribuir de forma negativa no ganho de peso excessivo e até o
desenvolvimento do diabetes gestacional. Desta forma, a deleção condicional de
SOCS3 em fêmeas saudáveis veio acompanhada por comprometimento reprodutivo,
evidente com menor número de filhotes e maior número de reabsorções embrionárias
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observados nas fêmeas SOCS3 KO. Ou seja, ao retirarmos um importante componente
envolvido nas adaptações metabólicas da gestação de uma fêmea saudável,
possivelmente

prejudicamos

os

mecanismos

adaptativos

do

desenvolvimento

embrionário, favorecendo a viabilidade de um número menor de embriões.
Com o menor número de embriões viáveis, as fêmeas SOCS3 KO
apresentaram maior tempo gestacional. Inúmeros são os mecanismos responsáveis por
coordenar o trabalho de parto a termo, como contratilidade do miométrio e relaxamento
do colo uterino sincronizados com a atuação de diversos hormônios como hormônio
liberador de corticotrofina, estrógeno, progesterona, prostaglandina e ocitocina (KOTA
ET AL, 2013; MESIANO; WELSH, 2007). Estudos realizados em humanos mostraram
que após o parto natural ocorre grande aumento na concentração plasmática de leptina
e expressão gênica placentária, quando comparadas a mulheres que passaram por
cesariana (NAUMAH et al., 2004). Estes achados apontam a importância da leptina no
processo natural do parto, mas não justificam termos encontrado aumento do período
gestacional nas fêmeas SOCS3 KO. Adicionalmente, outros estudos também realizados
em humanos demonstraram haver correlação direta com o tempo do trabalho de parto e
a concentração plasmática de leptina no cordão umbilical (JO et al., 2005), colocando
em questionamento os cuidados com as mulheres obesas, já que a ação da leptina iria
em oposição aos efeitos da ocitocina durante o parto (WUNTAKAL; KALER;
HOLLINGWORTH, 2013).
Apesar da diferença observada no número de filhotes viáveis por ninhada, o
peso corporal dos filhotes das fêmeas controle e SOCS3 KO foi similar desde a fase
embrionária até o 7º dia de vida. A partir do 14º dia de vida passamos a observar menor
peso corporal nas ninhadas oriundas de fêmeas SOCS3 KO. Inicialmente,
acreditávamos que a redução de peso corporal observada nestes filhotes era devido a
uma produção ineficiente de leite, já que foi observado menor peso da glândula
mamária e menores valores de prolactina circulantes nas fêmeas SOCS3 KO. Porém os
filhotes começaram a apresentar diferença de peso somente a partir do 14º dia de vida,
que é o período marcante onde os animais iniciam a alimentação com a dieta sólida
(ração). No entanto, foi durante este mesmo período que observamos maior aumento
no consumo alimentar e peso corporal das fêmeas, mostrando a alta demanda
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energética necessária para a produção de leite, que certamente era maior que no início
da lactação. Acreditamos que pelo fato de termos reduzido o número de filhotes por
ninhada (6), nós apenas atrasamos a observação do déficit de ganho de peso dos
filhotes. Uma possibilidade é de que se tivéssemos deixado cada fêmea com um
número maior de filhotes (por exemplo, 10 animais), poderíamos identificar
precocemente o déficit na produção de leite nas fêmeas SOCS3 KO, causado pela
menor ingestão alimentar.
A resistência à leptina é uma característica fundamental que predispõe os
animais à obesidade (BRIANCON et al, 2010;. MORI et al, 2004.). Com base na função
do SOCS3 na modulação da sinalização do LepR (BJORBAEK et al., 1999), nós
sugerimos que o mecanismo molecular responsável pela prevenção da hiperfagia e
acúmulo de gordura durante a gravidez em fêmeas SOCS3 KO seja o aumento da
sensibilidade à leptina.
A característica marcante do quadro de resistência à leptina, tanto em obesos
quanto em grávidas, é o aumento da concentração plasmática de leptina (AHIMA, 2008;
MIRSA; STRAUGHEN; TRUDEAU, 2013). Foi observado no presente estudo que,
apesar de termos encontrado o aumento clássico de leptina circulante em fêmeas
controle grávidas, as fêmeas SOCS3 KO não apresentaram hiperleptinemia. Este
resultado sugere que a expressão de SOCS3 em células que expressam o LepR é
essencial para aumentar os níveis circulantes de leptina decorrente da gestação.
Além da ausência de aumento de leptina plasmática, pudemos observar que as
fêmeas SOCS3 KO apresentaram menor consumo alimentar e menor ganho de peso
quando submetidas ao tratamento crônico com infusão de leptina perifericamente. Este
resultado indicou maior sensibilidade à leptina nestas fêmeas durante o período
gestacional. Apesar da gestação ser caracterizada pelo desenvolvimento de um quadro
transitório de resistência à leptina (LADYMAN; GRATTAN, 2004; RYAN; O’SULLIVAN;
SKYLER, 1985), sabidamente este não está presente durante toda a gestação.
SZCZEPANKIEWICZ et al. (2006) mostraram que o aumento de leptina circulante se
inicia na segunda metade da gestação em ratas. Além disso, estudos realizados em
humanos mostraram que o aumento da leptina se dá a partir da 10ª semana de
gestação, mas que seu pico ocorre entre as semanas 20-30 (SATTAR et al., 1998). Dito
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isso, podemos justificar a redução no consumo alimentar, e consequente redução do
ganho de peso gestacional, observada após os primeiros dias da implantação da minipumb tanto das fêmeas controle quanto das SOCS3 KO, período em que as fêmeas
estavam em estágios iniciais da gestação. Mostrando assim, que as fêmeas ainda são
sensíveis à leptina em estágios iniciais da gestação.
Apesar das fêmeas SOCS3 KO terem apresentado resposta mais expressiva,
com total ausência do aumento no consumo alimentar durante o período de gestação,
as fêmeas controle mostraram uma pequena redução do consumo alimentar, que foi
acompanhada por uma menor deposição de gordura, quando comparadas as fêmeas
que não receberam infusão de leptina. Estes resultados são facilmente compreendidos,
uma vez que a gestação não é caracterizada por total ausência da sensibilidade à
leptina, e sim um quadro de resistência. Deixando em aberto a possibilidade das
fêmeas controle ainda serem, de forma menos intensa, responsivas à ação de uma
sobrecarga de leptina.
Quando avaliamos quais áreas centrais (hipotalâmicas e do tronco encefálico)
poderiam justificar à maior sensibilidade à leptina observada nas fêmeas grávidas
SOCS3 KO durante o ensaio crônico, pudemos constatar que nos núcleos ARH e VMH
houve uma melhor capacidade de resposta à leptina. Estes núcleos hipotalâmicos estão
relacionados com a regulação do balanço energético, e são áreas propensas a
desenvolver resistência à leptina induzida por dietas ricas em gordura (ENRIORI et al,
2011; MÜNZBERG et al, 2004) e também durante a gestação (LADYMAN et al, 2012;.
LADYMAN; GRATTAN, 2005). Deste modo podemos sugerir que a resistência à leptina
decorrente da gestação esteja relacionada ao aumento da expressão de SOCS3
especificamente em células que expressam o LepR nos núcleos ARH e VMH.
Também encontramos maior ativação de neurônios do PMV de fêmeas SOCS3
KO. O PMV é uma érea hipotalâmica relacionada ao controle do ciclo estral e secreção
de LH, tendo papel importante na maturação sexual e fertilidade (DONATO et al., 2009
e 2011b; DONATO; ELIAS, 2011). Estudos anteriores não observaram resistência à
leptina nesta região hipotalâmica durante a gestação (NAGAISHI et al. 2014). Deste
modo, acreditamos que a maior sensibilidade à leptina no PMV de fêmeas SOCS3 KO
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possa ter lhes conferido alterações no tempo de desenvolvimento sexual, porém são
necessários outros estudos para comprovar essa hipótese.
Além da resistência à leptina, sabe-se que a gravidez leva ao desenvolvimento
da resistência à insulina (NORMAN; REYNOLDS, 2011). O controle glicêmico central se
dá em áreas hipotalâmicas também envolvidas no balanço energético como no ARH
(MORTON; SCHWARTZ, 2011; XU; ELMQUIST; FUKUDA, 2011). Inúmeros estudos já
demonstraram haver uma interação entre o receptor de insulina e leptina, tendo o
SOCS3 como um fator comum da sinalização intracelular com controle de
retroalimentação negativa para ambos os receptores (HOWARD E FLIER, 2006). Deste
modo, acreditados que ao abolirmos a expressão de SOCS3 em células que expressam
o LepR, também influenciamos a sinalização promovida pela insulina, ao menos nessa
população específica de células.
O quadro de resistência à insulina decorrente da gestação vem acompanhado
por aumento da secreção de insulina (BARBOUR et al., 2007). Isto porque durante a
gestação ocorre progressivamente hiperplasia das ilhotas pancreáticas responsáveis
pela secreção desse hormônio na tentativa de contrapor a resistência à insulina que se
instala durante este período (BUCHANAN et al., 2007). AMARAL et al. (2004)
mostraram inclusive que um dos mecanismos responsáveis por promover a hiperplasia
das ilhotas pancreáticas, bem como a sensibilidade à glicose durante a agestação,
ocorre via o receptor de prolactina. No presente estudo, no entanto, não observamos
aumento na concentração de insulina, nem nas fêmeas controle nem nas SOCS3 KO,
pelo menos quando consideramos os níveis basais de insulina.
Também fizemos avaliação da concentração sérica de glucagon que, apesar de
não ser estatisticamente diferente, apresentou forte tendência em ser menor nas
fêmeas grávidas SOCS3 KO. MARROQUÍ et al. (2010) demonstraram a importância da
leptina (via LepR) em células α-pancreáticas na diminuição da expressão de RNAm de
glucagon via STAT3. TUDURI et al. (2009) também já haviam demonstrado
anteriormente a ação da leptina diretamente em células α-pancreáticas, participando na
hiperpolarização destas células e contribuindo com a redução da secreção de glucagon.
Portanto, o fato de termos encontrado uma tendência de haver redução na produção de
glucagon nas fêmeas SOCS3 KO pode estar relacionado à maior sensibilidade à leptina
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em células α-pancreáticas. Interessantemente, os mesmos autores mostraram
posteriormente que, apesar de a leptina exercer seu papel na secreção de glucagon, a
ausência de seu receptor especificamente em células α-pancreáticas (GcgCreLepRflox)
não impede a melhora na homeostase glicêmica de indivíduos com diabetes tipo 1
trados com leptina (TUDURI et al., 2014). Estes estudos demonstram que, apesar de
termos utilizado um animal que apresenta a deleção de SOCS3 em células que
expressam o LepR, até perifericamente, a sinalização central da leptina deve exercer
um papel fundamental na determinação da homeostase glicêmica.
Quando avaliamos a tolerância à glicose, não encontramos diferença entre as
fêmeas controle e SOCS3 KO em situação Basal. Mas quando o mesmo teste foi
realizado durante o período gestacional, foi observada maior tolerância à glicose nas
fêmeas SOCS3 KO. E em teste posterior, foi constatado que estas mesmas fêmeas
conseguiam manter níveis glicêmicos inferiores que as fêmeas controle secretando
menor quantidade de insulina, sugerindo maior sensibilidade à insulina nas fêmeas
SOCS3 KO grávidas, que também foi posteriormente comprovado no TTI. Deste modo,
no presente estudo mostramos que a deleção de SOCS3 em células que expressam o
LepR conferiu às fêmeas grávidas maior sensibilidade à insulina. Em estudos anteriores
foi demonstrada a participação de neurônios POMC no controle glicêmico (BERGLUND
et al., 2012; HUO et al., 2009). Sabendo-se que existe grande colocalização de LepR
em neurônios POMC, acreditamos que a deleção de SOCS3, principalmente nesta
população de neurônios, possa ter contribuído com a melhora do controle glicêmico
observado nas fêmeas SOCS3 KO grávidas.
Sabe-se que a sinalização central da leptina modula a sensibilidade à insulina
também em tecidos periféricos (BENOIT et al., 2009; BRIANCON et al., 2010; MIKI et
al., 2001; PEDROSO et al., 2014.), e que a regulação da homeostase glicêmica pelos
neurônios do hipotálamo requer a atividade dos canais K ATP e é afetado por isoformas
específicas da proteína quinase C (PKC) (BENOIT et al., 2009; CABOU et al., 2011;
MIKI et al., 2001). Nossos dados mostraram redução da expressão da isoforma θ da
PKC, que foi relacionada à redução da sensibilidade à insulina em trabalhos de
BENOIT et al. (2009) e PEDROSO et al. (2014). BENOIT et al. (2009) observaram que
o aumento na expressão de PKCθ hipotalâmico na membrana celular estaria envolvido
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na sinalização da insulina e, adicionalmente, demonstraram que a deleção de PKCθ
especificamente no ARH era eficiente em promover o aumento da sensibilidade à
insulina. Em outro trabalho de nosso próprio grupo de estudo, também foi observado
que a redução na expressão de PKCθ hipotalâmico vem acompanhada por maior
sensibilidade à insulina em animais consumindo dieta rica em gordura (PEDROSO et
al., 2014). Portanto, este é um mecanismo que pode ter contribuído com a maior
sensibilidade à insulina central em fêmeas SOCS3 KO grávidas. Com relação aos
canais KATP, no presente trabalho foi observado aumento na expressão da subunidade
SUR2. Estudos de MIKI et al. (2001) mostraram a importância dos canais KATP no
hipotálamo de camundongos. Ao deletarem a subunidade Kir6.2 exclusivamente no
VMH, estes autores observaram completa perda na secreção de glucagon, e a
incapacidade de sentir os níveis de glicose por estes neurônios se demonstrou
extremamente importante para o controle glicêmico. Da mesma forma como
anteriormente, PEDROSO et al. (2014) observaram o mesmo padrão de expressão
gênica do presente trabalho em animais sem SOCS3 em células que expressam o
LepR, expostos à dieta rica em gordura. Desta forma, podemos admitir que fêmeas
SOCS3 KO grávidas possuem maior sensibilidade à leptina a nível hipotalâmico, o que
pode ter contribuído com o aumento da sensibilidade à insulina sistêmica observada
anteriormente. Parte desse efeito, pode ter ocorrido devido à uma maior capacidade
dos neurônios em detectar variações nos níveis de glicose por meio dos canais KATP.
Além disso, estudos mostraram que a hiperpolarização de neurônios
hipotalâmicos em resposta à leptina ou insulina é dependente dos canais K ATP, e está
envolvida na redução do consumo alimentar, ou seja, quanto maior a expressão deste
canal menor o consumo alimentar em resposta à leptina ou insulina (OIU, 2014;
SPANSWICK, 2000). Portanto, este é mais um mecanismo que pode ter contribuído
com o menor consumo alimentar observado nas fêmeas SOCS3 KO.
Nossos dados indicam que as alterações na expressão de SOCS3 hipotalâmico
durante a gravidez é responsável por induzir a resistência à insulina durante este
período. E que estes efeitos envolvem mudanças na expressão de canal K ATP e PKCθ
no hipotálamo, levando a uma melhor capacidade de resposta à insulina no músculo
esquelético. Realmente trabalhos anteriores já haviam demonstrado que não ocorre
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resistência à insulina no tecido hepático, por outro lado, tem sido demonstrado que a
gestação vem acompanhada por menor sensibilidade à insulina no músculo esquelético
(CATALANO et al., 1992; CONNOLLY et al., 2007; GONZALEZ et al., 2002). Desta
forma, foi bastante interessante termos encontrado maior responsividade à insulina
somente no tecido muscular de fêmeas SOCS3 KO, indicando que o tecido que
sabidamente desenvolve resistência à insulina durante a gestação está protegido nas
fêmeas SOCS3 KO.
Trabalhos anteriores que investigaram as áreas hipotalâmicas envolvidas no
controle glicêmico relacionaram o VMH como uma área importante na determinação da
sensibilidade à insulina no tecido muscular esquelético (MINOKOSHI; HAQUE;
SHIMAZU, 1999; MINOKOSHI; OKANO; SHIMAZU, 1994; TODA et al., 2013).
MINOKOSHI, HAQUE e SHIMAZU (1999) mostraram que a infusão de leptina
diretamente no VMH era capaz de aumentar a utilização de glicose pelo músculo
esquelético, principalmente pelos músculos sóleo e gastrocnêmio, os mesmos
músculos analisados no presente trabalho. Desta forma, podemos imaginar que o
aumento da sensibilidade à leptina, observada anteriormente no VMH das fêmeas
SOCS3 KO grávidas, também possa ter contribuído com a melhor sensibilidade à
insulina observada no músculo esquelético, por meio de uma alça de regulação central.
Como mencionado anteriormente, além das alterações hormonais, a gestação
vem acompanhada por uma adaptação na sensibilidade e secreção de insulina
(BUCHANAN; XIANG, 2005), que possui grande importância na determinação da
homeostase glicêmica da gestante. Um dos fatores que eventualmente contribuem para
falhas neste controle são defeitos nas células β pancreáticas que não conseguem
garantir a secreção de insulina necessária para este período, visto que esta precisa
estar elevada para compensar o típico aumento da resistência à insulina (BUCHANAN,
2001; KAUTZKY-WILLER et al., 1997; RYAN et al., 1995). Deste modo, a forma de se
estudar o diabetes gestacional que optamos por fazer foi promover a morte das células
β pancreáticas (STECULORUM; BOURET, 2011).
Ao analisarmos as fêmeas que levaram a gestação à diante, além de termos
observados menores valores de glicemia que as fêmeas não grávidas (que pode ser
justificado pela hiperplasia das células β das ilhotas pancreáticas decorrente da
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gestação – BUCHANAN; XIANG, 2005), pudemos constatar que a deleção condicional
de SOCS3 foi um fator determinante na prevenção do desenvolvimento do diabetes,
onde as fêmeas SOCS3 KO apresentaram valores inferiores de glicemia basal e maior
tolerância à glicose. Estes resultados foram acompanhados por valores similares de
secreção de insulina, indicando que o tratamento com STZ foi similar em ambos os
grupos e que, mesmo produzindo a mesma quantidade de insulina que uma fêmea com
diabetes gestacional, as fêmeas SOCS3 KO conseguem manter o controle glicêmico
adequado.
Durante a revisão de literatura do presente trabalho já mencionamos a
importância da obesidade na atualidade. E obviamente que a prevalência do diabetes
gestacional vem aumentando proporcionalmente conforme a população feminina se
torna mais obesa (CHU et al., 2007; IMOH; OCHEKE, 2014). Um dos complicadores
que está presente nesta população é o aumento da ocorrência de abortos e abortos
recorrentes (LIM; MAHMOOD, 2014; TALMOR; DUNPHY, 2014). Porém o mecanismo
responsável por esta alteração ainda não está claro. Quando realizamos o paradigma
do diabetes durante o período de gestação, também observamos grande percentual de
perda gestacional independente do grupo experimental (controle=26% vs. SOCS3
KO=62%). Anteriormente, em fêmeas SOCS3 KO não tratadas com STZ, apresentaram
maior número de reabsorções embrionárias que as fêmeas controle, e após o
tratamento com STZ as fêmeas SOCS3 KO também apresentaram maior percentual de
perdas gestacionais que as fêmeas controle, deixando ainda mais claro a dificuldade
das fêmeas SOCS3 KO em manter o embrião.
Com relação às reabsorções embrionárias, após o tratamento com STZ o grupo
controle passou a apresentar valores similares que aqueles encontrados nas fêmeas
SOCS3 KO. Mais uma vez fica evidente que o aparecimento do SOCS3 no âmbito
evolutivo contribui de forma positiva no balanço energético gestacional de forma a
garantir um desenvolvimento embrionário adequado. Nestes experimentos pudemos
notar que quando submetemos as fêmeas controle a um desafio (no caso o diabetes
gestacional) encontramos o mesmo compromentimento na manutenção da gestação
(número de embriões viáveis vs número de reabsorções embrionárias). Ou seja, em
condições em que as fêmeas são saudáveis o aumento hipotalâmico na expressão de
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SOCS3 é desejável, mas em condições “patológicas” (como foi o caso do diabetes
gestacional), essa adaptação evolutiva agrava o desbalanço metabólico prejudicando a
progressão da gestação.
Quando as fêmeas foram tratadas com STZ, mas não levaram à gestação a
diante, pudemos constatar que a deleção condicional de SOCS3 pouco interferiu no
desenvolvimento do diabetes, uma vez que as fêmeas apresentaram mesmos valores
de glicemia e tolerância à glicose. Nesses casos, acreditamos que induzimos uma
situação de diabetes mellitus do tipo 1, ao invés de diabetes gestacional. Nesse
sentido, parece claro que a deleção de SOCS3 especificamente em células que
expressam o LepR teria pouco efeito na prevenção da hiperglicemia em situações de
diabetes tipo 1. Uma vez que estudos anteriores (MORI et al., 2007) mostaram que a
deleção de SOCS3 especificamente em células β das ilhotas pancreáticas pode sim
contribuir com a prevenção do desenvolvimento do diabetes do tipo 1 induzido por STZ,
nossos dados podem indicar que não houve deleção de SOCS3 em células β. Ainda,
em outros estudos (REZENDE et al., 2012) foi apresentado que o efeito protetor
antiapoptótico do Fator Neurotrófico Ciliar (ciliary neurotrophic factor – CNTF) em
células β também tratadas com STZ é dependente de SOCS3.
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7 CONCLUSÕES

O presente estudo identificou pela primeira vez, um mecanismo molecular chave
responsável pela indução de alterações metabólicas observadas durante a gravidez.
Nós demonstramos que camundongas grávidas apresentaram maior expressão SOCS3
no hipotálamo. E que a supressão de SOCS3 de células expressando LepR impede a
hiperfagia induzida pela gravidez, a acúmulo de massa gorda e resistência à insulina,
restaurando a sensibilidade à leptina. Notavelmente, as camundongas SOCS3 KO
estão protegidas contra o diabetes gestacional.
Estes achados podem ter implicações importantes. A primeira é que as
alterações metabólicas durante a gestação não são mera consequência das demandas
energéticas do embrião/feto(s), mas são minuciosamente reguladas a fim de promover
as melhores condições nutricionais fetais. Além disso, uma vez que as alterações
hormonais típicas da gravidez não podem ser modificadas sem causar consequências
indesejadas, a identificação de SOCS3 como uma proteína comum responsável por
induzir

alterações

metabólicas

promovidas

pela

gestação

pode

ajudar

no

desenvolvimento de terapias mais específicas e bem-sucedidas com o objetivo de
prevenir e tratar doenças metabólicas durante a gravidez. Ressalta-se que não há
terapia específica no tratamento de doenças metabólicas na gestação. Ademais, esse
conhecimento também poderá contribuir no entendimento da fisiopatologia da
obesidade e do diabetes mellitus tipo 2, visto as similares entre o metabolismo de
gestantes e de obesos e diabéticos
Os resultados da presente tese resultaram na puplicação do seguinte artigo científico
(Anexo C):
ZAMPIERI, THAIS T.; RAMOS-LOBO, ÂNGELA; FURIGO, ISADORA C.; PEDROSO,
JOÃO A. B.; BUONFIGLIO, DANIELLA, C.; DONATO, JOSÉ JR. SOCS3 effects on
leptin receptor-expressing cells orchestrate metabolic changes during pregnancy.
Molecular Metabolism, v. 4, n. 3, p. 237-245, 2015.
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8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Paralelamente ao trabalho de doutorado, foram desenvolvidos trabalhos
complementares que geraram os seguintes artigos:
BOHLEN, TABATA M. †, SILVEIRA, MARINA A. †, ZAMPIERI, THAIS T. †, FRAZÃO,
RENATA, DONATO, JOSÉ JR. Effects of leptin sensitivity in the timing of puberty of
female mice. Hormones and Behavior. Sob revisão.
PEDROSO, JOÃO A. B., ZAMPIERI, THAIS T., DONATO, JOSÉ JR. Reviewing the
effects of L-leucine supplementation in the regulation of food intake, energy balance and
glucose homeostasis. Nutrients. Sob revisão.
ZAMPIERI, THAIS T., PEDROSO, JOÃO A. B., FURIGO, ISADORA C., TIRAPEGUI,
JULIO, DONATO, JOSÉ JR. Oral Leucine Supplementation Is Sensed by the Brain but
neither Reduces Food Intake nor Induces an Anorectic Pattern of Gene Expression in
the Hypothalamus. Plos One. v.8, p.e84094, 2013. PMID: 24349566
ZAMPIERI, THAIS T.†, TORRES-LEAL, FRANCISCO†, CAMPAÑA, AMANDA, LIMA,
FABIO, DONATO, JOSÉ JR. l-Leucine Supplementation Worsens the Adiposity of
Already Obese Rats by Promoting a Hypothalamic Pattern of Gene Expression that
Favors Fat Accumulation. Nutrients (Basel). v.6, p.1364-1373, 2014. PMID: 24699194
SILVA, REGINA P.†, ZAMPIERI, THAIS T.†, PEDROSO, JOÃO A. B., NAGAISHI, V.S.,
RAMOS-LOBO, ANGELA M., FURIGO, ISADORA, C., CÂMARA, NIELS O., FRAZÃO,
RENATA, DONATO, JOSÉ JR. Leptin resistance is not the primary cause of weight gain
associated with reduced sex hormone levels in female mice. Endocrinology. 2014 PMID:
25144922.
NAGAISHI, VANESSA S., CARDINALI, LAIS I., ZAMPIERI, THAIS T., FURIGO,
ISADORA C., METZGER, M., DONATO, JOSÉ JR. Possible crosstalk between leptin
and prolactin during pregnancy. Neuroscience. v.259, p.71-83, 2014. PMID: 24316468

†

Estes autores dividem a primeira autoria do trabalho.
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ANEXOS
Anexo A - Primers utilizados para determinação de expressão gênica por PCR em tempo real.
Gene de
Accession no.
Forward primer (5’-3’)
interesse
ABCC8
NM_011510.3
GTCTTCTGGAACAGCGCCT
ABCC9
NM_021041.2
ATCGACATGGCCACGGAAAA
*
ACTB
Mm_00607939_s1
AgRP
NM_001271806.1
CTTTGGCGGAGGTGCTAGAT
CART
NM_013732
CCGAGCCCTGGACATCTACT
Cyclophilin A
NM_008907.1
TATCTGCACTGCCAAGACTGAGT
G6PC
NM_008061.3
GCTGGAGTCTTGTCAGGCAT
GAPDH
GU21402.1
CTCCCACTCTTCCACCTTCG
KCNJ11
NM_010602.3
GCTGTCCCGAAAGGGCATTA
KCNJ8
NM_008428.4
CATGGAGAAGAGTGGCCTGG
*
LepR
Mm01265583_m1
*
NPY
Mm03048253_m1
PCK-1
NM_011044.2
TCGATCCTGGCCACATCTC
POMC
NM_001278581.1
GAGGCCACTGAACATCTTTGTC
*
PPARα
Rn00566193_m1
PRKCδ
NM_011103.3
AACTGGTCCCTCCTGGAGAA
PRKCθ
NM_008859.2
GTCAGGGAGAGGCAGTGAAC
PTP1B
NM_011201.3
GGCGTGGTCATGCTCAAC
PTPN11
NM_011202.3
AACGACGGCAAGTCCAAAGT
PTPN2
NM_008977.3
GTGATCCATTGCAGTGCG
*
Mm00448493_m1
PTPR
SH2B1
NM_001081459.2
CCATGGTGTCTTCTTGGTAC
*
SOCS1
Mm00782550_s1
*
SOCS3
Mm00545913_s1
*
Srebf1c
Rn01495769_m1
*
, TaqMan® Gene Expression Assay (Applied Biosystems)

Reverse primer (5’-3’)

amplicon (bp)

GTCCTGAGGCAATACCTGGG
GAGACACGGTGAGCTATGGT
AGGACTCGTGCAGCCTTACAC
CCGCCTTGGCAGCTCCTT
CTTCTTGCTGGTCTTGCCATTCC
CGGAGGCTGGCATTGTAGAT
CCACCACCCTGTTGCTGTAG
CCTCCTCTCTCGAGTACGGT
CGCAGACGTGAATGACCTGA
CGCAAGCTGAAGAAATATGACAA
GCAGAGGCAAAACAAGATTGG
AGGGGATTTCACTTTGGGCT
TCTGCCCATTTTCTGATTCCAC
GCCAATACTGGGCACATTTTAA
TGCTCCACCAGGTCTGTCAG
TTCCATCAGAACAAGACAGGTAT
GTCCCTCCTCATTTAGTGAC
-

63
91
115
75
64
128
74
110
94
64
74
107
68
253
98
63
72
61
107
75
68
113
88
76
79
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Anexo B - Anticorpos utilizados no Western blot ou imunohistoquímica.
anticorpo
SOCS3
GAPDH
pSTAT3
STAT3
pIR β
pAKT (S473)

fornecedor
Cell Signaling
Santa Cruz
Cell Signaling
Santa Cruz
Santa Cruz
Cell Signaling

nº de catálogo
#2923S
SC-25778
#91315
C-20
SC-25103
#3787S
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Anexo C - ZAMPIERI, THAIS T., RAMOS-LOBO, ÂNGELA, FURIGO, ISADORA C.,
PEDROSO, JOÃO A. B., BUONFIGLIO, DANIELLA, C., DONATO, JOSÉ JR. 2014.
SOCS3 effects on leptin receptor-expressing cells orchestrate metabolic changes during
pregnancy. Molecular Metabolism, 4 (3): 237-245.

125

126

127

128

129

130

131

132

