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RESUMO
TEIXEIRA, P.D.S. Adaptações metabólicas induzidas pela gestação e lactação: papel da
via de sinalização do STAT5 ou do hormônio do crescimento no Sistema Nervoso
Central. 2019. 110 fl. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; São Paulo, 2019.
A gestação e lactação promove grande número de adaptações metabólicas no
organismo feminino, que envolvem alterações na regulação do balanço energético e
homeostase glicêmica, de forma a suprir a nova demanda energética requerida para
manutenção da prole. Pouco se sabe das consequências a longo prazo desse grande número
de adaptações para o organismo materno e os mecanismos neurais e moleculares envolvidos
ainda precisam ser elucidadas. O primeiro objetivo (E1) da presente tese foi determinar se a
experiência da gestação, seguida ou não da lactação, é capaz de induzir alterações
metabólicas permanentes na fêmea e compreender a participação da via de sinalização neural
(STAT5) nestas adaptações. O segundo objetivo (E2) foi investigar o papel da sinalização do
hormônio do crescimento (GH) no sistema nervoso central (SNC) frente às adaptações
fisiológicas e metabólicas durante a gestação. No E1 fêmeas controles e com deleção tecido
específica dos genes Stat5a/b no sistema nervoso (NestinCre/STAT5flox/flox) foram
acompanhadas por um tempo médio de 25 semanas (entre gestação e período pósgestacional), estas fêmeas foram distribuídas em três grupos para os dois genótipos
estudados: Virgens (Vir), Gestação (Gest) e Gestação com Lactação (G+L). As fêmeas do
grupo Gest eram mais pesadas que as controles e as G+L tiveram peso corporal ainda maior
ao longo de todo acompanhamento quando comparadas a dos outros grupos, um padrão
semelhante foi observado nas fêmeas Nestin/STAT5, porém as fêmeas G+L foram mais
pesadas somente até a 10ª semana pós-gestacional. As fêmeas dos grupos experimentais
tiveram maior reserva adiposa periuterina (G+L e Gest KO), as do grupo G+L deambularam
menos, enquanto as Gest KO tiveram menor gasto energético (VO2). Foi identificada redução
do número de histona 3 (H3) acetilada nos núcleos ARC e VMH do hipotálamo das fêmeas
G+L quando comparadas às Vir. Tal observação sugere que a lactação promove modificações
epigenéticas hipotalâmicas a longo prazo. Notavelmente, a ablação de STAT5 no cérebro
preveniu as alterações metabólicas e epigenéticas previamente observadas em fêmeas do
tipo selvagem com experiência reprodutiva. As fêmeas KO dos grupos experimentais tiveram
maior sensibilidade à insulina, melhor tolerância à glicose, menor consumo alimentar em teste
de sensibilidade aguda à leptina e menor expressão gênica hipotalâmica de AgRP, NPY,
maior de CISH, PRLr e ERα. Estes resultados indicam que a gestação seguida de lactação
promove alterações permanentes no metabolismo da fêmea e estas alterações parecem estar
relacionadas com a ativação central da via STAT5, uma vez que as fêmeas nocaute neuronal
deste gene tiveram alterações não observadas entre as fêmeas controles. No E2 foram
utilizadas fêmeas de dois diferentes modelos de deleção gênica do receptor de GH (GHR):
neuronal (GHR flox/flox/NestinCre) e de células que expressam receptor de leptina
(GHRflox/flox/LepRCre). As fêmeas foram acasaladas e, quando identificado o primeiro dia de
gestação, foram individualizadas para avaliação. As fêmeas GHR/Nestin grávidas tiveram
maior ganho de peso e menor adiposidade no fim da gestação, maior sensibilidade à insulina
(ITT), menores concentrações séricas de insulina e leptina, enquanto as concentrações de
IGF-1 estavam maiores durante a gestação. A deleção do GHR em células com receptor de
leptina implicou em maior consumo de ração, sem alterar ganho de peso, menor adiposidade
em todos os períodos avaliados, melhor tolerância à glicose, maior sensibilidade à insulina e
menores concentrações séricas deste hormônio, bem como de leptina. Este grupo apresentou
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maior responsividade à leptina no núcleo ventromedial do hipotálamo durante o final da
gestação, enquanto sua ninhada teve taxa de crescimento reduzida. Nossos achados
revelaram que a ação central do GH na gestação regula a ingestão de alimentos, a retenção
de gordura e a sensibilidade à insulina e à leptina. Assim, o GH age em conjunto com outros
hormônios característicos deste período para preparar o organismo materno para as
demandas metabólicas da prole.
Palavras-chave: balanço energético, gestação, hormônios, programação metabólica,
sinalização neuronal
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ABSTRACT

TEIXEIRA, P.D.S. Metabolic adaptation induced by pregnancy and lactation: role of brain
STAT5 or growth hormone in the Central Nervous System. 2019. 112fl. Thesis (PhD in
Sciences) – Biomedical Science Institute, University of Sao Paulo; Sao Paulo, 2019.
Gestation and lactation promote many metabolic adaptations in the female organism, involving
changes in energy balance regulation and glycemic homeostasis, in order to supply the new
energy demand required for the maintenance of the offspring. There are few data about the
long-term consequences of adaptations to the maternal organism and the neural and
molecular mechanisms involved still need to be elucidated. The first objective (E1) of the
present thesis was to determine if the experience of gestation, followed or not followed by
lactation, is able to induce permanent metabolic changes in female and to understand the
participation of the neural signaling pathway (STAT5) in these adaptations. The second
objective (E2) was to investigate the role of Growth Hormone (GH) signaling in the Central
Nervous System (CNS) against physiological and metabolic adaptations during gestation. In
the E1 female controls and tissue specific deletion of Stat5a/b genes in the nervous system
(NestinCre/STAT5flox/flox) were followed for an average time of 25 weeks (between gestation and
post-gestational period), these females were distributed into three groups for the two
genotypes studied: Virgens (Vir), Pregnancy (Gest) and Pregnancy with Lactation (G+L).
Females of the Gest group were heavier than controls and G+L had even higher body weight
throughout follow-up when compared to the other groups, a similar pattern was observed in
Nestin/STAT5 females, but G+L females were heavier only up to the 10th week after gestation.
The females of the experimental groups had heavier periuterine reserve (G+L KO and Gest
KO), those of the G+L group had lower ambulatory activity, whereas the Gest KO had lower
energy expenditure (VO2). A reduction in the number of histone 3 (H3) acetylated in the ARC
and VMH nuclei of the hypothalamus of G+L females was identified when compared to Vir.
Such observation suggests that lactation promotes long-term hypothalamic epigenetic
changes. Notably, ablation of STAT5 in the brain prevented previously observed metabolic and
epigenetic changes in wild-type females with reproductive experience. The KO females of the
experimental groups had greater insulin sensitivity, better glucose tolerance, lower food intake
in the acute leptin sensitivity test, and lower hypothalamic gene expression of AgRP, NPY,
higher CISH, PRLr and ERα. These results indicate that gestation followed by lactation
promotes permanent alterations in the female's metabolism and these changes seem to be
related to the central activation of the STAT5 pathway, since the neuronal knockout females
of this gene had alterations not observed among the control females. In E2, females of two
different knocout mice model of GH receptor (GHR) gene deletion were used: neuronal
(GHRflox/flox /NestinCre) and leptin receptor expressing cells (GHRflox/flox/LepRCre). The females
were mated and, when identified the first day of gestation, were individualized for follow up
and experiments. Pregnant GHR/Nestin females had higher weight gain and lower adiposity
at the end of gestation, higher insulin sensitivity (ITT), lower serum concentrations of insulin
and leptin, whereas IGF-1 concentrations were higher during pregnancy. The deletion of GHR
in leptin receptor cells resulted in higher food intake, without altering weight gain, lower
adiposity in all evaluated periods, better glucose tolerance, higher insulin sensitivity and lower
serum concentrations of this hormone, as well as leptin. This group showed greater
responsiveness to leptin in the ventromedial nucleus of the hypothalamus during late gestation,
while its litter had a reduced growth rate. Our findings revealed that the central action of GH in
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gestation regulates food intake, fat retention, and insulin and leptin sensitivity. Thus, GH acts
in conjunction with other hormones characteristic of this period to prepare the maternal
organism for the metabolic demands of the offspring.
Keywords: energetic balance, gestation, hormones, metabolic programming, neuronal
signaling
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DNA – ácido desoxirribonucléico

ELISA – ensaio imunoenzimático
ERα – receptor de estrógeno alfa
g - grama

G - Gestação
G+L – grupo experimental Gestação + Lactação
Gest – grupo experimental Gestação
GH – hormônio do crescimento

GHR – receptor do hormônio do crescimento
GTT – do inglês, glucose tolerance test
h - hora

i.p. - intraperitoneal
IGF – do inglês, insulin growth factor
IMC – índice de massa corporal

ITT – do inglês, insulin torelance test
Kcal – quilocaloria
Kg – quilograma

KITT – constante de decaimento do teste de tolerância à insulina
KO - nocaute

KPBS – tampão fosfato potássio de sódio
L - lactação
Lact.- lactação
LepR – receptor de leptina

LHA – área hipotalâmica lateral
mL - mililitro

MPA – área pré-ótica medial
NPY – neuropeptídio Y
och – quiasma óptico
ovlt – órgão vascular da lâmina terminal
PBS – tampão fosfato salino
PCR – reação de polimerase em cadeia

Periov. - periovariano
Periut. - periuterino
pGH – hormônio do crescimento porcino
pH – potencial hidrogeniônico
PMV – núcleo pré-mamilar ventral
POMC – pró-opiomelanocorticotropina
PRLr – receptor de prolactina
pSTAT5 – sinal de transdução e ativador de transcrição 5 fosforilado
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pSTAT5ir – células imunorreativas ao anticorpo anti-STAT5
RER - coeficiente respiratório
Retrop.- retroperitoneal
RNA – ácido ribonucleico
RNAm – ácido ribonucleico mensageiro
s.c. - subcutâneo
SNC – sistema nervoso central

SOCS3 – supressores de sinalização de citocina 3
STAT – sinal de transdução e ativador de transcrição
Subcut. - subcutâneo
TH – tirosina hidroxilase
TSL – teste de sensibilidade à leptina
Tyr - tirosina
UI – unidades internacionais
VCO2 – dióxido de carbono produzido
Virg – grupo experimental virgens
VMH – área ventromedial do hipotálamo
VO2 – volume de oxigênio consumido
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1 INTRODUÇÃO

1.1 ADAPTAÇÕES METABÓLICAS NA GESTAÇÃO E LACTAÇÃO
A gestação engloba uma série de contínuos ajustes fisiológicos que afetam o
metabolismo energético. Na mulher, estas adaptações são individuais e dependem do
estado nutricional pré-gestacional, de fatores genéticos e ambientais. Entretanto é
comum entre as espécies o aumento da demanda energética neste período, pois as
fêmeas precisam suprir tanto suas próprias necessidades fisiológicas bem como as
do(s) feto(s) em desenvolvimento, sendo um período de grande desafio metabólico
para o organismo feminino (NUMAN, 2010, DUARTE-GUTERMAN, LEUNER,
GALEA, 2019).
Por consequência do maior requerimento energético uma das primeiras
adaptações observadas é a hiperfagia; que progressivamente aumenta durante a
gestação, ocasionando balanço energético positivo. Esta condição implica aumento
no ganho de peso corporal materno, que é uma outra alteração observada e de grande
importância para o desenvolvimento adequado do concepto. Os componentes do
ganho de peso gestacional compreendem o aumento do estoque de tecido adiposo
materno, volume de fluidos, sangue, placenta, útero, mamas e o componente fetal
(ZENG, LIU, LI, 2017).
Dada a importância do ganho de peso durante a gestação, restrições energéticas
neste período comprometem a nutrição e desenvolvimento adequados do feto. Da
mesma forma, o ganho de peso excessivo aumenta o risco de morte do binômio
fêmea-prole, estas condições de ganho de peso inadequado também são causa de
programação metabólica. Este termo se refere a condição de nutrição intrauterina e/ou
pós-natal imediato que a prole é exposta, como um período crítico do desenvolvimento
para seu posterior desempenho metabólico, assim como de das gerações futuras,
com relevância duradoura ou permanente (DUARTE-GUTERMAN, LEUNER, GALEA,
2019).
Além das consequências para a prole, o ganho de peso gestacional excessivo é
associado com complicações para a mãe, como diabetes mellitus gestacional,
síndrome hipertensiva da gestação e pré-eclâmpsia (MANNAN et al., 2013a;
ZALBAHAR et al., 2016; MANNAN, DOI, MAMUN, 2013). Esta condição ainda
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favorece a retenção de gordura corporal no pós-parto e pode predispor mulheres à
obesidade no longo-prazo (SCHOLL et al., 1995; WALKER et al., 2006 e LUKE et al.,
2003).
Na mulher grávida a deposição de tecido adiposo é predominante no depósito
subcutâneo, na região dos quadris, coxas e costas (SOHLSTROM e FORSUM, 1995),
embora mais recentemente, com o uso de técnicas mais refinadas de avaliação da
composição corporal, Gunderson e colaboradores (2008) sugerem que a gestação
pode estar associada com o ganho de gordura visceral. Ao avaliar in situ o tecido
adiposo periuterino de ratas nota-se remodelação de sua capacidade de converter
glicose em ácido graxo e glicerol, favorecendo a deposição de triacilglicerol no
adipócito deste compartimento adiposo (PALACÍN et al., 1991).
Este conjunto de adaptações garante o armazenamento de reservas maternas
para manutenção da gestação, parto e, posteriormente, produção de leite na lactação;
e são consequência da importante regulação neuroendócrina deste período. Durante
a gestação e lactação há grande secreção de hormônios que contribuem para a
manutenção do estado gestacional, para as adaptações metabólicas que garantem o
aporte energético necessário para o feto e que propiciam o desenvolvimento do
comportamento maternal.
1.1.1 Alterações neuroendócrinas na gestação
As adaptações metabólicas na gestação se iniciam logo após a implantação do
embrião no útero, são orquestradas, principalmente, pelos hormônios hipofisários e
placentários e a regulação central é mediada, basicamente pelo hipotálamo. O padrão
de secreção destes hormônios varia ao longo da gestação, neste período estão
aumentados estrógeno, progesterona, prolactina, hormônio do crescimento (GH) e há
ainda a produção de análogos placentários, tais como o GH e lactogênio placentários.
(Figura 1).
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Figura 1. Variações hormonais e de adipocinas da fêmea durante o período
gestacional. Adaptado de Newbern e Freemark (2011).

Uma característica muito marcante da gestação é a redução de 45-70% da
sensibilidade à insulina, o que acarreta num estado de resistência à insulina,
particularmente na segunda metade da gestação (FREEMARK, 2006). Este quadro é
importante para facilitar a difusão de glicose através da placenta para o feto, como
consequência da hipoglicemia materna característica do período. Desta forma, é
garantido o aporte energético necessário para o crescimento e desenvolvimento fetal.
Alguns hormônios que estão aumentados neste período contribuem para a resistência
à insulina, incluindo o estrógeno, a progesterona, o GH e outros fatores como citocinas
pró-inflamatórias (RYAN e ENNS, 1988).
O aumento gradual da concentração sérica de progesterona é associada com a
inibição da translocação de GLUT4 e captação de glicose induzida pela insulina, em
decorrência da supressão da ativação da via da insulina mediada pela fosfatidilinositol
3-quinase (PI3K) por meio da redução da expressão do substrato do receptor de
insulina 1 (IRS1) (WADA et al., 2010, GRATTAN, 2008; JOHNSTONE e HIGUCHI,
2001). Também foi demonstrado por González e colaboradores (2000) que altas
concentrações de estrógeno durante a gestação diminui a sensibilidade à insulina. O
GH e seu análogo placentário, cuja secreção é tônica e não pulsátil, pois não é
regulado por fatores hipotalâmicos, promove efeitos diabetogênicos, em decorrência
deste padrão de secreção. Os efeitos observados são hiperinsulinemia, diminuição da
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captação de glicose, da síntese de glicogênio e redução da supressão hepática de
gliconeogênese (BARBOUR et al., 2002). O cortisol também exerce efeitos
diabetogênicos alterando a secreção pancreática de insulina (BARSEGHIAN et al.,
1982).
Assim como a progesterona, o estrógeno aumenta progressivamente durante a
gestação, melhorando o fluxo sanguíneo útero-placenta e está envolvido no
desenvolvimento das glândulas mamárias para a lactação assim como aumenta a
captação de LDL colesterol mediado por receptor para garantir a produção placentária
de hormônios esteroides. Enquanto a progesterona prepara o útero para a
implantação, mantém a quiescência uterina até o parto e medeia também outras
alterações anato-funcionais como redução do tônus uretal, peristaltismo e pressão de
contração (CHEUNG et al., 2013).
A prolactina e seu análogo, o lactogênio placentário, são hormônios que durante
a gestação tem um importante papel para adaptação materna às novas demandas
energéticas, uma vez que são os principais responsáveis pelo aumento da ingestão
alimentar. A prolactina atua nas fases iniciais da gestação, enquanto o lactogênio
placentário promove a mesma adaptação, porém em estágios mais avançados. A
hiperprolactenemia promove aumento do consumo alimentar decorrente, da indução
da resistência central à leptina. Além disso, parece refletir diretamente no aumento da
expressão gênica hipotalâmica de neuropeptídio Y (NPY) e/ou do peptídeo
relacionado ao agouti (AgRP) (AUGUSTINE e GRATTAN, 2008)
Outra importante consequência do aumento das concentrações séricas de
prolactina é que ela promove expansão das células beta-pancreáticas e,
consequentemente maior produção de insulina. Assim, a prolactina tem um papel
importante o quadro de resistência à insulina, comum do período gestacional, evitando
que evolua para o diabetes mellitus gestacional (TRUJILLO et al., 2011). Há na
literatura mecanismos descritos de como os hormônios lactogênicos promovem a
expansão da célula beta-pancreática, como indução por ciclinas (D2, A2, B1 e B2),
quinases dependentes de ciclinas (CDK1), aumento da expressão de GLUT2 e
aumento da produção de serotonina na ilhota pancreática (ARUMUGAM et al., 2008;
MAZANCOURT et al., 1994).
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Altas concentrações séricas de leptina, são marcantes no período gestacional e
decorrem da síntese pelo tecido adiposo da fêmea e pela placenta. Esses altos níveis
refletem no estado de resistência à leptina, condição análoga a de indivíduos obesos
cuja hiperleptinemia não regula a homeostase energética. Em contraste, a
concentração sérica de adiponectina diminui com a progressão da gestação,
proporcionalmente à redução da sensibilidade à insulina (CATALANO et al., 2006). A
resistência à leptina é caracterizada pelo aumento das concentrações séricas do
hormônio, assim como por prejuízo nos seus efeitos na regulação gênica hipotalâmica
e na ingestão alimentar. Trujillo e colaboradores (2011) demonstraram que o
transporte da leptina pela barreira hematoencefálica está inibido, há redução da
expressão de POMC e indução de STAT3, Akt, SOCS3, NPY e AgRP. Além disso,
sabe-se que essas alterações são decorrentes não só do aumento da leptina
circulante como também do aumento dos hormônios lactogênicos.
O aumento transitório tanto da insulina quanto da leptina sérica durante a
gestação (TRUJILLO, et al., 2011; AUGUSTINE e GRATTAN, 2008) é de grande
importância, pois a resistência à insulina garante a disponibilidade de glicose para o
feto enquanto que a resistência à leptina garante o aumento da ingestão alimentar de
forma que supra a nova demanda energética (BELL e BAUMAN, 1997). Por estas
duas características fisiológicas marcantes da gestação, este é um período importante
para avaliar os mecanismos moleculares envolvidos com a sensibilidade à insulina e
à leptina. É possível avaliar a sensibilidade destes hormônios por meio da resposta
aguda à leptina ou insulina no controle do balanço energético e glicemia dos animais,
respectivamente (SALTIEL e KAHN, 2001).
1.1.2 Alterações neuroendócrinas na lactação
No pós-parto, o estímulo pela lactação tem papel essencial na manutenção das
adaptações hormonais promovidas na gestação e do comportamento maternal, esta
regulação, assim como na gestação, também tem como núcleo central de regulação
o hipotálamo (CROWLEY, 2015).
Os dois hormônios que parecem ter um papel mais importante na regulação
endócrina durante a lactação são a prolactina, absolutamente necessária em todas as
fases da lactação (lactogênese e galactopoese); e a ocitocina, primariamente
necessária para a ejeção e remoção do leite. A secreção de ambos durante a lactação
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decorre do arco-reflexo neuroendócrino iniciado pela sucção e outros estímulos
exteroceptivos (audição e olfação) providos dos filhotes, ativando vias ascendente no
hipotálamo e resultando em um padrão único de secreção (CROWLEY, 2015).
É bem descrito na literatura que a prolactina tem funções peliotrópicas, além do
estímulo à produção de leite, seus efeitos são observados também no metabolismo e
sistema endócrino (GRATTAN, 2015). Este hormônio ativa seus receptores que estão
amplamente expressos em núcleos hipotalâmicos importantes para o controle do
balanço energético como núcleo arqueado (ARC) e núcleo ventromedial do
hipotálamo (VMH) (FURIGO et al., 2014), além de tecidos periféricos como fígado e
tecido adiposo. Neste último, a prolactina atua estimulando a adipogênese e
regulando a secreção de adipocinas, como estímulo à produção de leptina e inibição
de adiponectina (CARRÉ e BINART, 2014).
Além da secreção de prolactina, a mais importante regulação hormonal
hipotalâmica na lactação é promovida pela dopamina (DA), que é liberada na
eminência mediana pelos neurônios túbero-infundibulares do núcleo arqueado. É bem
estabelecido que o sistema dopaminérgico tuberoinfundibular (TIDA) realiza o maior
controle inibitório hipotalâmico sobre a secreção de prolactina, por meio de receptores
D2 presentes em lactotrófos da hipófise anterior (GRATTAN, 2015; BEN-JONATHAN
et al., 1985 e 2001; FENELON et al., 1996).
É sugerido que a dopamina não seja o único neurotransmissor responsável pela
supressão da exocitose da prolactina. Potencializando a ação da dopamina sobre os
lactotrófos, há algumas evidências de que o neuropeptídio Y (NPY) possa
desempenhar este papel. Ciofi e colaboradores (1993) identificaram a expressão
transiente de NPY pelos neurônios TIDA durante a lactação. Além disso, a expressão
de NPY nestes neurônios depende do estímulo de sucção, uma vez que após remoção
dos filhotes, os neurônios TIDA não apresentam imunoreatividade ao NPY.
Diante do aumento das concentrações séricas destes hormônios durante a
lactação, algumas funções biológicas sofrem adaptação neste período, incluindo o
aumento da ingestão de alimentos e água; redução do gasto energético; indução do
comportamento maternal; inibição do ciclo ovariano e a supressão da resposta ao
estresse (HIRSCHBERG, 2012).
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A síntese e secreção de leite são energeticamente custosas e requer adaptações
no balanço energético para atender esta demanda. A alteração mais característica é
a hiperfagia, observa-se um incremento de quatro a cinco vezes na ingestão alimentar
diária durante a lactação de roedores quando se compara à de fêmeas não-lactantes
(ZAMPIERI et al., 2015; RAMOS-LOBO et al, 2018). A prolactina potencializa a
condição de resistência à leptina característica da gestação, o que pode contribuir no
aumento da ingestão alimentar (Augustine e Grattan 2008, Grattan et al. 2007,
Augustine et al. 2008, Ladyman 2008, Ladyman et al. 2010).
Além da influência dos hormônios já citados, a hiperfagia pode decorrer também
do aumento condicional ao estímulo de sucção de AgRP (agouti-related peptide) e
NPY – neuropeptídios orexigênicos, nos núcleos ARC, paraventricular do hipotálamo
(PVN) e hipotálamo dorsomedial (DMH). Outras adaptações metabólicas para atender
a alta demanda energética são a maior mobilização dos estoques de lipídios do
adipócito, a redução da atividade física, a inibição do crescimento, função tireoidiana
e ciclo reprodutivo (DENIS et al., 2003; SMITH e GROVE, 2002; VERNON et al., 2002;
WOODSIDE, 2007; WOODSIDE et al., 2012). Apesar da hiperfagia e de todas estas
adaptações, ainda foi observado em ratas lactantes modesto balanço energético
negativo, marcado por redução da glicemia (WOODSIDE et al., 2012).
1.2 HORMÔNIO DO CRESCIMENTO
A secreção hipofisária do hormônio do crescimento (GH), também conhecido
como somatotropina, está sob controle de neurônios hipotalâmicos que secretam
fatores estimuladores ou inibidores no sistema porta-hipofisário. Neurônios do núcleo
arqueado e ventromedial do hipotálamo produzem o hormônio liberador de GH
(GHRH) que atua estimulando a síntese do GH, enquanto neurônios do núcleo
periventricular do hipotálamo produzem somatostatina (SST) que age como um
inibidor da secreção hipofisária de GH. A função mais conhecida e estudada do GH é
aquela correspondente ao crescimento somático e tecidual, como também a
regulação de processos metabólicos, de células em tecidos periféricos, como
músculo, ossos e tecido adiposo (KATO et al., 2002).
A ação do GH é dependente da ativação do seu receptor cognato (GHR).
Consequentemente, a inativação do GHR implica em perda da função do GH naquela
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célula/tecido. O GHR pertence à classe de receptores de citocina do tipo 1, que inclui
os receptores de eritropoetina, prolactina, leptina, interleucinas e outros fatores. Maior
parte destes receptores liberam seu domínio extracelular na circulação e, no caso do
GHR, ele libera uma proteína circulante ligada ao GH, o que regula a disponibilidade
do mesmo. O principal elemento comum para esta classe de receptores é a região
Box 1 rica em prolina conservada, que é necessário para a ligação da proteína Janus
tirosina quinase (JAK), que é o principal responsável por produzir a transdução dos
efeitos do receptor na célula. A JAK fosforila os principais resíduos de tirosina no
domínio citoplasmático do GHR que servem como locais de ancoragem para proteínas
contendo o domínio SH2, notavelmente as proteínas transdutoras de sinal e
ativadoras de transcrição (STAT5a e STAT5b), que medeiam uma parte considerável
da ação do GH na célula (BARNARD e WATERS, 1997; BROOKS e WATERS, 2010).
O gene Igf1 é um dos principais alvos da ativação da via GHR/STAT5 em vários
tecidos. A síntese e liberação do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1
(IGF-1) pode ter ação local (autócrina ou parácrina) e parece ser responsável por
diversos efeitos biológicos atribuídos ao GH. A ação direta do GH no fígado é
imprescindível para a manutenção das concentrações séricas de IGF-1, o que indica
que esse órgão é responsável por exercer, via secreção do IGF-1, um efeito sistêmico
sobre o crescimento corporal e demais funções biológicas dependentes do GH (LIST
et al, 2014).
Tanto no cérebro de humanos quanto no de roedores, o GHR é expresso em
regiões que participam da regulação do comportamento alimentar, do balanço
energético e da homeostase glicêmica, como hipotálamo, hipocampo e amígdala
(FURIGO et al., 2017; HOJVAT et al., 1982; KASTRUP et al., 2005). No núcleo
arqueado do hipotálamo o GHR está envolvido com o feedback negativo que regula a
produção e secreção do GH pelo somatotrofos da hipófise. A administração de GH
induz a expressão do gene c-fos, um marcador de atividade neuronal, em neurônios
NPY e somatostatina do hipotálamo (KAMEGAI et al., 1996). Recentemente Cady e
colaboradores (2017) e Furigo e colaboradores (2019) descreveram um importante
papel do GH no cérebro diferente da ação clássica de feedback negativo, cuja função
central está muito relacionada com o metabolismo energético e da glicose. Furigo e
colaboradores (2019) demonstraram que o GH atua como um sinal central de fome
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em situações de débito energético, desencadeando respostas adaptativas para
conservar reservas energéticas que estão limitadas nesta situação.
Ainda não está descrito o papel do GH no sistema nervoso central nas
regulações metabólicas que acontecem no período gestacional. Na gestação, as
concentrações séricas de GH mantêm-se constantes, embora haja diminuição da
produção hipofisária deste hormônio, isto ocorre devido à produção placentária não
pulsátil de uma variante de GH (PRAGER e BRAUNSTEIN, 1995) que age como o
GH hipofisário na regulação do metabolismo materno durante a segunda metade da
gestação (FRANKENNE et al., 1988). Ele também é necessário para nutrição e
crescimento fetal, também para o desenvolvimento mamário e lactação. O mecanismo
descrito pelo qual o GH garante o crescimento fetal é pela mobilização de nutrientes
maternos para utilização pelo feto, pois este hormônio é um dos principais
determinantes para indução da resistência à insulina materna.
É descrito que quando administrado perifericamente, o GH promove aumento da
ingestão alimentar, sugerindo seu papel orexígeno (BLISSETT et al., 2000 e SNEL et
al., 1995). Além disso, este papel do GH já foi descrito por Bohlooly e colaboradores
(2005) não perifericamente, mas quando há maior expressão de GH centralmente,
assim como após injeção intra-cérebro-ventricular há resposta orexigênica associada
com resistência à insulina e dislipidemia. Hipotetizamos que o GH durante a gestação
tem um papel central importante na regulação da homeostase glicêmica e do apetite.
1.3 HORMÔNIOS GESTACIONAIS E A VIA STAT5
JAK/STAT é um nome genérico para a via de sinalização que envolve a ativação
de duas famílias de proteínas: JAK que compreende quatro tirosinas quinases e as do
transdutor do sinal e ativador de transcrição gênica (STAT do inglês, signal transducer
and activator of transcription) com sete fatores de transcrição, dentre eles os STAT5A
e STAT5B. Esta via é um sistema eficiente e finamente regulado, cujo fim é
especialmente a regulação da expressão gênica. A JAK/STAT envolve a ativação de
um receptor por uma proteína específica, como hormônios, fatores de crescimento e
citocinas, que desencadeia na ativação da JAK. Por conseguinte, JAK fosforila STAT
que então se dimeriza, este dímero de STAT é translocado para o núcleo onde atua
como fator de transcrição ligando-se ao DNA (RAWLINGS et al., 2004).
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Esta via é conservada evolutivamente entre as espécies de eucariotos e participa
da regulação de grande número de funções biológicas como crescimento e
sobrevivência celular, diferenciação e desenvolvimento. No sistema nervoso central,
já foi descrito o papel da via de sinalização JAK-STAT na regulação gênica durante o
desenvolvimento, secreção de hormônios, inflamação e tumorigênese (NICOLAS et
al., 2013). Nosso grupo descreveu o envolvimento da via STAT5 neural em um bom
número de funções como manutenção da lactação (BUONFIGLIO et al., 2015),
aprendizado e memória (FURIGO et al., 2018) e efeito inibitório no desencadeamento
da puberdade (SILVEIRA et al., 2017).
Muitos dos hormônios secretados em alta concentração durante a gestação e
lactação, como GH e prolactina, ligam-se aos seus respectivos receptores celulares
presentes na superfície celular e ativam a via JAK/STAT, particularmente a do STAT5
(BROWN et al., 2010). Sugere-se que esta via seja a principal envolvida nas
alterações promovidas pela gestação no organismo da fêmea e pode estar
relacionada com mudanças permanentes no metabolismo, na sensibilidade a certos
hormônios e alterações epigenéticas da fêmea (CHAMPAGNE et al., 2006;
SJOEHOLM et al., 2011).
Por exemplo, foi observado que ratas fêmeas que já haviam passado pela
experiência reprodutiva apresentam maior ativação da via do STAT5 em resposta à
prolactina, enquanto outras vias de sinalização se mantiveram inalteradas em
decorrência da experiência reprodutiva (SJOEHOLM et al., 2011). Além disso,
CHAMPAGNE e colaboradores (2006) observaram que mudanças comportamentais
podem ser herdadas e possivelmente envolvem maior ativação da via STAT5 na área
pré-óptica do hipotálamo, resultado em maior atividade do STAT5b como fator de
transcrição para o receptor de estrógeno, controlando, portanto, sua expressão
gênica.
A secreção de prolactina pela hipófise anterior é negativamente regulada, em
parte por neurônios dopaminérgicos, como descrito anteriormente. Essa regulação é
mediada pela prolactina numa alça de retroalimentação negativa para modular a
secreção de dopamina. Uma vez que a prolactina induz a ativação de STAT5b e a
fosforliação de STAT5 (pSTAT5), a marcação de células que expressam pSTAT5
após injeção aguda de prolactina tem sido usado como um importante marcador para
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identificar células responsivas à PRL, assim como ao GH (Brown et al., 2010, Furigo
et al., 2017, Silveira et al., 2017). Na fase final da gestação e na lactação, há redução
da ativação de STAT5b e hiper-expressão de SOCS (principal supressor do sinal das
STAT’s) do inglês, suppressor of cytokine signaling) nos neurônios responsivos à
prolactina, o que contribui para maior secreção deste hormônio por diminuição do
feed-back negativo (ANDERSON et al., 2006). É importante destacar que a leptina
também é capaz de ativar a via STAT5, embora classicamente o principal alvo da
leptina seja a STAT3. Na gestação há maior expressão de SOCS3, este mecanismo
parece ser o principal relacionado à resistência a leptina característica do período
gestacional (ZAMPIERI et al., 2015).
1.4 ADAPTAÇÕES NEUROENDÓCRINAS PÓS-GESTACIONAIS
Praticamente todas as fêmeas mamíferas são capaz de gestar e produzir
alimento para nutrir sua prole. A experiência reprodutiva, que compreende a gestação,
lactação e maternidade pode modular a fisiologia e comportamento da fêmea no longo
prazo, se não, permanentemente. O período da gestação e lactação é o momento
fisiológico particular do organismo feminino em que há uma série de adaptações
endócrinas, neuroendócrinas, neuroquímicas, neuroanatômicas e imunológicas
(Figura 1) (BRIDGES, 2015).

Figura 2. Sistemas biológicos que sofrem adaptação a longo-prazo promovidas pela
experiência reprodutiva (Adaptado de Bridges, 2015).
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Das primeiras observações de adaptação no longo prazo decorrentes da
gestação e lactação foi a redução sérica de prolactina de mulheres durante a fase
folicular do ciclo menstrual após 10 anos do parto (MUSEY, 1987). Observações
semelhantes

também

foram

feitas

em

roedores

quando

comparadas

as

concentrações de prolactina de fêmeas na segunda e primeira gestação, assim como
de fêmeas que tinham passado por experiência reprodutiva com a de fêmeas
nulíparas em idade correspondente. Assim como a prolactina as concentrações
séricas de estradiol também estão modestamente reduzidas, após a experiência
reprodutiva. (BRIDGES e HAMMER, 1992; BRIDGES e BYRNES, 2006).

As adaptações endócrinas a longo prazo promovidas pela gestação são
reguladas por fatores neuroendócrinos e podem refletir uma mudança na
responsividade a estes hormônios. Uma importante alteração neuroquímica se dá no
sistema dopaminérgico; o aumento da atividade dopaminérgica no hipotálamo,
decorrente da experiência reprodutiva, pode inibir a secreção de prolactina. Embora a
prolactina seja menos secretada no período pós-gestacional, foi demonstrado que a
expressão gênica do receptor de prolactina é maior na glândula mamária e no tecido
hepático de fêmeas que passaram por experiência reprodutiva. Uma vez que há maior
número de receptores é necessária menor concentração sérica do hormônio para
promover a ação regulatória dele. Sjöeholm e colaboradores (2011) observaram maior
número de células reativas contendo STAT5 fosforilado (pSTAT5) – que medeia a
ação de prolactina, GH – em áreas como MPOA, núcleo paraventricular, núcleo
supraóptico e arqueado do hipotálamo após ratas passarem pela experiência
reprodutiva.
Outra alteração observada após a experiência reprodutiva é a distribuição do
receptor de estrógeno no cérebro da fêmea. Em ratos, foi observado concomitante
aumento no número de células com receptores de estrógeno alfa (ERα) no período
vespertino do proestro na região antero-dorsal do MPOA e redução de células
imunorreativas ao ERα na amígdala antero-medial (Byrnes et al., 2009). Além deste
tipo de alteração crônica, já foi descrito o papel protetor da gestação e lactação em
alguns aspectos da saúde da mulher, como no desenvolvimento de câncer de mama
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(LIU et al., 2007; Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, 2002),
na redução do risco de diabetes tipo 2 (JÄGER et al., 2014) e endometriose
(FARLAND et al., 2017). Além disso, aspectos comportamentais e psicológicos, como
memória, ansiedade e resposta ao stress podem ser permanentemente alteradas.
Recentemente Ladyman e colaboradores (2018) demonstraram mais especificamente
que a experiência reprodutiva modifica no longo prazo a homeostase energética da
fêmea, sendo mais susceptível à modificações na dieta como exposição à ração
hiperlipídica.
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2 JUSTIFICATIVA

É descrito que a experiência reprodutiva altera permanentemente alguns
parâmetros biológicos do organismo materno, embora maior parte dos trabalhos
foquem na prole, ao avaliar possíveis consequências no longo prazo das modificações
durante o período gestacional. As adaptações necessárias para atender a maior
demanda energética da gestante promovem aumento da ingestão alimentar, maior
deposição de gordura e resistência à insulina. Contudo, pouco se sabe das
repercussões destas adaptações a longo prazo e o papel da STAT5, principal proteína
da via ativada pelos hormônios gestacionais.
Órgãos de saúde pública (Institute of Medicine, IOM, 2009) têm estabelecido que
o ganho de peso da mulher durante a gestação deve ser baseado no estado nutricional
pré-gestacional, além de definir a faixa ideal de ganho de peso baseada no índice de
massa corpórea (IMC) da mulher. Alguns estudos populacionais avaliaram a retenção
de peso no período pós-parto no médio e longo prazo e indicam que parte das
mulheres apresenta retenção de peso corporal, mesmo 15 anos depois do período
pós-parto (AMORIM et al., ROONEY e SCHAUBERGER, OLSON et al., ROONEY et
al). Dessa maneira, é possível que a experiência reprodutiva possa causar
repercussões endócrinas e metabólicas no organismo das mulheres de modo a
promover aumento do peso corporal.
Diante da descrição do padrão de distribuição do receptor de GH no encéfalo,
em áreas classicamente estudadas na regulação do balanço energético (FURIGO et
al., 2017) e das questões suscitadas a respeito do papel central do GH (CADY et al.,
2017; FURIGO et al., 2019), também buscamos investigar especificamente o papel
central do GH na modulação das alterações fisiológicas deste período.
Nossas hipóteses são de que os hormônios produzidos na gestação causam
alterações metabólicas permanentes no organismo da fêmea; e parte destas
alterações metabólicas que ocorrem durante a gestação é causada pela ação do GH
sobre o sistema nervoso central.
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3 OBJETIVOS

3.1 GERAL
Com o intuito de estudar mecanismos neurais de regulação do balanço
energético do organismo da fêmea frente às alterações metabólicas promovidas pela
gestação e lactação, a presente tese tem como objetivos: 1) investigar o impacto da
experiência gestacional e/ou lactação no metabolismo da fêmea no longo prazo, 2)
determinar a participação da via de sinalização do STAT5 sobre as eventuais
alterações metabólicas a longo-prazo de fêmeas que passaram pela experiência
gestacional e/ou lactação e 3) avaliar o papel central do GH na regulação das
adaptações metabólicas observadas durante a gestação e lactação.
3.2 ESPECÍFICOS
•

No que se refere ao período pós-gestacional (SUBPROJETO 1):
o Avaliar as consequências no longo prazo sobre o balanço energético e
homeostase glicêmica causadas pela experiência da gestação e/ou
lactação;
o Investigar como a gestação e/ou lactação programa sistemas
neuronais específicos (neurônios dopaminérgicos, serotoninérgicos,
bem como aqueles responsivos ao estrógeno) de camundongos
fêmeas;
o Testar se a gestação e/ou lactação altera a sensibilidade/resposta a
hormônios específicos (insulina, leptina) no período pós-gestacional
tardio;
o Avaliar se possíveis alterações no organismo da fêmea promovidas
pela gestação e lactação ocorrem devido a ativação neuronal da via
STAT5 (NestinCreSTAT5flox/flox).

•

No que se refere ao papel do GH durante a gestação (SUBPROJETO 2):
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o Estudar em modelos de camundongos geneticamente modificados com
deleção do receptor de GH em neurônios (GHRflox/floxNestinCre) ou em
células que expressam receptor de leptina (LepR) potenciais mudanças
no:
o balanço energético durante o período gestacional e lactação;
o sensibilidade à leptina e à insulina na gestação;
o concentração sérica de insulina, leptina e IGF-1 ao final da
gestação;
o modulação gênica hipotalâmica.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Os procedimentos realizados foram aprovados pela Comissão de Ética no
Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo
(protocolo nº 79/2015/CEUA). Todos os animais foram mantidos em biotério em
condições ambientais padrão (ciclo 12h claro/escuro; 22±2 ºC; água e ração ad
libitum. Em todos os experimentos, os animais receberam ração experimental padrão
(2,99 Kcal/g; 9,4% das calorias provenientes de gordura – Quimtia, Brasil).
4.1 SUBPROJETO 1
4.1.1 Investigar o papel da gestação e/ou da lactação na programação do
metabolismo de camundongos no longo prazo
Para avaliar as adaptações metabólicas promovidas pela gestação e/ou
lactação no longo prazo foram utilizados camundongos fêmeas, com fundo genético
C57BL6 e com aproximadamente 3 meses de vida. Estes animais foram distribuídos
aleatoriamente em três diferentes grupos experimentais (n=15/grupo):

•

Grupo Nulípara - Virg (camundongos fêmeas virgens – nunca passaram por
experiência reprodutiva)

•

Grupo Gestação - Gest (camundongos fêmeas que passaram por uma única
gestação, mas tiveram os filhotes removidos após o nascimento – não
amamentaram)

•

Gestação+Lactação – G+L (camundongos fêmeas que passaram por uma
gestação, seguida de três semanas de lactação).

Para a formação dos grupos experimentais, as fêmeas ao atingirem a idade
ideal, foram agrupadas em caixas de policarbonato com filtro em estantes ventiladas
(20x21x32 cm, Alesco, Brasil). Aleatoriamente, as fêmeas foram distribuídas em três
grupos e aquelas que passaram pela gestação foram acasaladas com um macho
(background C57bl6). Após a identificação da gestação, as fêmeas foram alocadas
individualmente e monitoradas até o dia do parto. No dia do nascimento dos filhotes,
as fêmeas do grupo sem lactação foram separadas de sua ninhada e reagrupadas em
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caixas como uma forma de minimizar o stress pela retirada dos filhotes. Este grupo é
importante para avaliar o efeito isolado da gestação nas alterações metabólicas.
Uma vez que muitos hormônios secretados durante a gestação e lactação tem
sua ação mediada pela ativação a via JAK/STAT5 (por exemplo, leptina, prolactina e
GH) (BROW et al., 2010; FURIGO et al., 2014; GRIMLEY et al., 1999; SINGIREDDY
et al., 2013), animais com deleção neural dos genes STAT5a e STAT5b
(camundongos Nestin STAT5 KO) foram submetidos às mesmas condições
experimentais dos animais controle.
Para a produção de camundongos nocaute específico foi utilizada a tecnologia
Cre/loxP: em uma linhagem de camundongos um gene derivado de bacteriófagos P1
(Cre recombinase) foi condicionado à expressão do gene Nestin (neural stem cells);
outra linhagem de camundongos teve os genes Stat5a e Stat5b flanqueados por sítios
loxP. O cruzamento destas duas linhagens de camundongos gera animais cujos
genes Stat5a/b são inativados especificamente no sistema nervoso (uma vez que a
Cre é condicionada ao gene Nestin que é expresso primariamente em neurônios).
Para tanto, foram realizados cruzamentos entre animais STAT5 flox/flox x
NestinCre/-STAT5flox/flox, sendo que os animais com deleção tecido específica
apresentam o genótipo de STAT5flox/floxNestinCre/+. Os animais foram genotipados para
confirmação das mutações. Para tanto, no 21º dia de vida os camundongos foram
desmamados, identificados (perfuração de orelha) e tiveram coletada amostra do
epitélio caudal para extração de DNA (Sigma-Extrat-N-AmpTM Tissue PCR Kit),
seguido de amplificação do DNA por PCR utilizando primers específicos para as
mutações.
Tabela 1. Sequência de primers utilizados para genotipagem dos animais que compõe
os modelos experimentais do projeto.
Gene alvo

Sequência genotípica

Nestincre
1

GCG GTC TGG CAG TAA AAA CTA TC

2

GTG AAA CAG CAT TGC TCT CAG TT
flox/flox

STAT5
1

GAA AGC ATG AAA GGG TTG GAC

2

AGC ACG CAG AGG ACT AC

3

AAG TTA TCT CAG GTT AGT CAG G
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O objetivo da reprodução do experimento neste modelo de animais nocaute é
determinar se a ativação da via do STAT5 é responsável por causar as adaptações
metabólicas possivelmente induzidas pela gestação e/ou lactação a longo prazo.
A confirmação da inativação do gene STAT5 foi feita por qPCR em amostras
de hipotálamo dos animais controle e STAT5flox/floxNestinCre/+ para quantificação
relativa da expressão dos genes STAT5a e STAT5b (sequência de primers no anexo
1).
4.1.2 Avaliação de alterações do balanço energético
O peso das fêmeas dos grupos estudados foi monitorado semanalmente por
um período total de 20 semanas (após o último contato com os filhotes ou idade
equivalente no grupo nulípara). Depois disso, as fêmeas foram alocadas no sistema
de monitoramento integral de animais (Oxymax/CLAMS). Esse sistema permite a
avaliação simultânea e individual de 8 camundongos, onde são aferidos o consumo
de oxigênio (VO2) – por meio de dois sensores para detecção de oxigênio
[paramagnético e de zircônia], produção de gás carbônico (VCO2), a atividade
locomotora voluntária (por meio de sensores de infravermelho), o consumo alimentar
e o consumo de água. Com base nos resultados obtidos na calorimetria indireta, foram
calculados o gasto energético e o coeficiente respiratório dos animais. As fêmeas
passaram por habituação de 3 dias no sistema CLAMS, seguido de análises por 5 dias
consecutivos.
4.1.3 Avaliação de alterações na homeostase glicêmica e sensibilidade hormonal
Foram conduzidos testes in vivo para avaliação da homeostase glicêmica pósgestacional, bem como a sensibilidade à leptina nos grupos experimentais. As fêmeas
foram submetidas a um período de 4h de privação alimentar para padronização do
estado basal de glicemia. Todos os grupos passaram por teste de tolerância à insulina
(ITT; dose: 1 UI/kg, via i.p., insulina recombinante humana - NPH) e teste de tolerância
à glicose (GTT; dose: 2 g/Kg, via i.p.). A glicemia foi aferida por glicosímetro portátil
(OneTouche® – Jhonson&Jhonson) em amostras de sangue da veia da cauda
coletado por meio de um pequeno corte na ponta da cauda dos animais, nos tempos
0 (basal), 20, 40, 60, 90 e 120 minutos após início do teste. Com os dados de glicemia
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foi calculada a área sob a curva e do ITT também foi calculada a constante de
decaimento da glicemia (KITT).
Para avaliar a sensibilidade aguda à leptina os animais receberam injeção
intraperitoneal do hormônio (dose: 2,5 µg/g, NHPP – recombinant mouse leptin) 3h
antes do início do ciclo escuro (período de maior ingestão alimentar), a ração e os
animais foram pesados em diferentes momentos (0, 4h, 10h e 24h após a injeção de
leptina) para mensuração da variação do consumo alimentar e peso corporal,
respectivamente, por serem os parâmetros mais influenciados pela ação deste
hormônio. Os valores obtidos no dia do teste com a injeção de leptina são
confrontados com os aqueles obtidos após a injeção de PBS no mesmo animal
(basal).
4.1.4 Análises teciduais
Ao final das avaliações in vivo, as fêmeas foram eutanasiadas por decapitação
após anestesia inalatória (isofluorano). Dos animais que foram decapitados
(n=15/grupo) foi coletado sangue para separação do soro e determinação das
concentrações séricas de hormônios (insulina, leptina, estradiol) utilizando kits de
ensaio imunoenzimático (ELISA) – Calbiotech – Mouse/Rat Estradiol ELISA (CatNo.
ES180S-100; Crystal Chem – Mouse Insulin ELISA kit CatNo. #90080; Crystal Chem
– Mouse Leptin ELISA kit CatNo. #90030). O hipotálamo foi coletado para
quantificação de expressão gênica; os depósitos de tecido adiposo (subcutâneo,
periuterino, periovariano e retroperitoneal) foram coletados e pesados para
comparação do volume de depósito adiposo entre os grupos.
O hipotálamo foi armazenado a -80ºC, deste tecido foi extraído o RNA total
(Invitrogen-TRIzol® Reagent) para obtenção de cDNA por transcrição reversa
(Invitrogen-Super Spript® II Reverse Trasncriptase) e amplificação do cDNA para
avaliação expressão gênica em tempo real (real time PCR – SYBR® Green Real-Time
PCR Master Mixes). A quantificação da expressão gênica foi realizada pelo cálculo do
2ΔΔCT, comparando com a média dos genes constitutivo GAPDH e β-actina (LIVAK e
SCHMITTGEN,
(NM_007427.2),

2001).
CART
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avaliados

(NM_013732.7),
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NPY

(NM_023456.2), TH, ER-α (NM_007956-4), PRLR, GHR, SOCS3, CISH (sequências
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disponíveis no anexo 1). Nosso grupo de pesquisa apresenta ampla experiência
nesses métodos de quantificação de RNAm (BUONFIGLIO et al., 2016; ZAMPIERI et
al., 2016; PEDROSO et al., 2014).
Outro grupo de animais foi anestesiado com dose letal (i.p.) de coquetel de
xilazina e cetamina (n=6/grupo), submetido à perfusão trascardíaca com solução de
formalina 10% para fixação dos tecidos, após a administração de solução salina a 9%
para remoção do sangue circulante. Após este procedimento, os encéfalos foram
então imersos em solução fixadora (por 1h), transferidos para solução a 20% de
sacarose (12h) para crioproteção do tecido, e seccionados (30 µm) em micrótomo
(Hyrax S30) em 4 séries. Os cortes foram imersos em solução anticongelante e
armazenados em freezer -20ºC até a avaliação por imunoistoquímica.
a) Imunohistoquímica
Os cortes histológicos dos encéfalos forma submetidos a lavagens em tampão
sódio-potássio (KPBS- 0,02 m, Ph 7,4); pré-tratados em peróxido de hidrogênio (0,3%)
e NaOH (1%) por 20 min; seguido de lavagens em KPBS; incubação em solução de
glicina (0,3%) por 10 min; lavados em KPBS; tratados por 10 min em dodecil sulfato
de sódio (SDS 0,3%); o bloqueio dos cortes foi conduzido por lavagem em soro por
no mínimo 1h (concentração de 3% - donkey serum); incubados em anticorpo primário
anti-ERα (1:100.000, Millipore) ou anti-H3 (histona 3 acetilada 1:250, Cell Signaling)
ou anti-H4 (histona 4 acetilada 1:250, Cell Signaling) por 48h; lavados em KPBS;
incubados

por

1h

em

anticorpo

secundário

biotinilado

(1:1000,

Jackson

ImmunoResearch); seguido de lavagens em KPBS; incubados por 1h no complexo
avidina-biotina (1:500, vector labs); lavados em KPBS e tampão acetato (0,1 M, pH
6,0). Após passarem por esse procedimento os cortes histológicos do encéfalo foram
submetidos

à

reação

de

imunoperoxidase

em

tampão

acetato

contendo

diaminobenzedina tetrahidroclorido (DAB, Sigma), peróxido de hidrogênio a 0,03% e
sulfato de níquel 0,25%. Da mesma forma nosso grupo possui vasta experiência e tem
bem padronizada a condução desta técnica (FURIGO et al., 2016; ZAMPIERI et al.,
2016; PEDROSO et al., 2014).
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4.2 SUBPROJETO 2
4.2.1 Investigação do papel do GH na regulação central das adaptações metabólicas
promovidas pela gestação e lactação
4.2.1.1 Modelos experimentais
Para compreender a ação central do GH nas adaptações fisiológicas e
metabólicas que acontecem durante a gestação e/ou lactação, foram utilizados
animais com deleção neuronal do receptor de GH (GHR). Para a produção destes
animais foi utilizada, assim como no subprojeto 1, a tecnologia Cre/loxP. Neste caso
a enzima Cre recombinase também estava condicionado à expressão do gene Nestin
(neural stem cells); enquanto a outra linhagem de camundongos tinha o gene do
receptor de GH (GHR) flanqueado por sítios loxP nos dois cromossomos. O
cruzamento destas duas linhagens de camundongos gera animais com deleção de
GHR no sistema nervoso (uma vez que a Cre é expressa primariamente em células
neurais).
O resultado do cruzamento entre animais GHRflox/flox x GHRflox/floxNestinCre/- é
50% da ninhada com deleção tecido específica (GHRflox/floxNestinCre/+) enquanto a
outra metade corresponde aos animais controle (GHRflox/flox). Os animais foram
genotipados, conforme detalhado anteriormente.
Também foram gerados animais de outro modelo (GHRflox/floxLepRCre) a fim de
investigar o efeito da deleção do receptor de GH especificamente nas células que
também expressam receptor de leptina, visto que um alto percentual de neurônios é
responsivo aos dois hormônios (FURIGO et al., 2017). Com esse modelo
pretendemos investigar como o GH poderia regular o metabolismo por meio de uma
ação modulatória sobre as células responsivas à leptina.
Para obter a confirmação da inativação do receptor de GH, os animais
gerados foram genotipados e submetidos (controles e nocautes) a uma injeção
intraperitorneal de GH extraído da hipófise de porcos – pGH (National Hormone and
Peptide Program); 90 min depois da injeção os animais foram perfundidos com
solução salina seguida de formaldeído 10%, os encéfalos foram coletados e cortados
coronariamente em micrótomo (30 µm). Estes cortes passaram por reação de imunohistoquímica usando anticorpo anti-pSTAT5, quando foi analisado o percentual de co-
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localização entre o pSTAT5 na população neuronal de interesse. O padrão de
marcação observado foi comparado com o dos animais controle (sem deleção).
A partir da geração destes animais as fêmeas compuseram três diferentes
grupos de grávidas:
o Controles
o GHR/Nestin
o GHR/LepR
Entretanto as comparações foram feitas de forma pareada (Controle x GHR/Nestin e
Controle x GHR/LepR).
4.2.1.2 Balanço energético durante a gestação e lactação
A partir da 11ª semana de vida as fêmeas (controle e nocautes – GHR/Nestin
e GHR/LepR) foram alocadas com machos de genótipo oposto de forma a minimizar
o efeito do genótipo da prole nas adaptações metabólicas da mãe durante a gestação.
As fêmeas em acasalamento foram monitoradas diariamente até a detecção do
tampão vaginal (plug copulatório) este foi considerado o dia 1 de gestação. As fêmeas
foram mantidas com o macho num período máximo de 3 semanas, se o tampão não
fosse identificado estas fêmeas eram removidas do experimento. Este sistema foi
adotado em todos os experimentos.
As fêmeas foram acompanhadas antes do acasalamento por uma semana
para avaliação do balanço energético [peso corporal (g) e ingestão alimentar (g/d)].
Após a confirmação da gestação as fêmeas foram individualizadas e tiveram o
consumo

e

peso

corporal

registrados

diariamente

durante

a

gestação

(aproximadamente 19 dias) e lactação (21 dias). Uma vez que estes parâmetros estão
associados com o número de filhotes por ninhada, o número destes foi normalizado
para cinco no dia do parto, os filhotes eram de ambos os sexos (ZAMPIERI et al.,
2015).
Na prole, os parâmetros avaliados foram: o número de nascidos vivos, o peso
da ninhada completa em diferentes momentos; no nascimento, após a normalização
do número de filhotes (L0), no sétimo dia (L7), no décimo quarto dia (L14) e no
vigésimo primeiro dia (L21) que corresponde ao dia do desmame.
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4.2.1.3 Teste de sensibilidade hormonal durante a gestação
a) Homeostase glicêmica
Para avaliação da homeostase glicêmica, outro grupo de fêmeas grávidas foi
submetido a dois testes. O teste de tolerância à glicose (GTT, do inglês) foi realizado
entre o 13º e o 15º dia de gestação, a fim de avaliar a capacidade de assimilação da
glicose durante a gestação. Após um período de restrição alimentar de 4h, as fêmeas
receberam injeção de solução de glicose subcutânea (2g/kg) numa concentração de
40% para que o volume de solução administrado fosse menor a fim de minimizar o
estresse para a grávida. A glicemia foi aferida em amostra do sangue da veia caudal
por glicosímetro portátil (One Touch Ultra – Johnson & Johnson) nos tempos 0 (basal),
20, 40, 60, 90 e 120 minutos após a injeção. A determinação destes valores serviu de
comparação da glicemia entre os grupos em cada ponto do teste e para o cálculo da
área sob a curva de glicêmica.
Entre o 17-18º dia de gestação foi realizado, nas mesmas fêmeas que
passaram pelo GTT, o teste de tolerância à insulina (ITT, do inglês) que permite a
avaliação da sensibilidade ao hormônio. O período de privação alimentar foi o mesmo
do teste descrito anteriormente (4h), as fêmeas receberam uma injeção de insulina
via subcutânea (1 UI/g) e as glicemias foram aferidas nos mesmos momentos (0, 20,
40, 60, 90 e 120). Estes valores serviram para comparação das glicemias entre os
grupos em cada ponto avaliado e para o cálculo da constante de decaimento da
glicose (KITT).
Outro teste para medir a capacidade de secreção de insulina foi feito em um
outro grupo de fêmeas grávidas de ambas as mutações (GHRflox/flox/Nestincre e
GHRflox/flox/LepRcre). Para tanto as fêmeas passaram por um período de restrição
alimentar (4h), posteriormente receberam v.sc. 2g/kg de glicose em solução 40%, as
glicemias do sangue da cauda foram aferidas por meio de glicosímetro portátil, nos
tempos 0, 5 e 20min, nestes mesmos pontos foi coletado o sangue da cauda por
gotejamento, o soro separado e foi dosada a concentração de insulina sérica por
ELISA.
b) Sensibilidade à leptina
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As fêmeas grávidas dos genótipos estudados (n=8/grupo), após passarem por
um período de 4h de restrição alimentar para padronização do estado alimentado,
receberam injeção via s.c. de leptina (2,5 µg/g) e 90 minutos após a administração do
hormônio, as fêmeas foram anestesiadas com anestésico inalatório (isofluorano).
Posteriormente foi conduzida a perfusão transcardíaca (primeiramente solução salina
seguida de solução de formalina 10%). Os encéfalos foram pós-fixados em formalina
por um período de 45min e em seguida crioprotegidos em solução de sacarose 20%.
Os mesmos passaram por microtomia e os cortes (30 µm) foram processados por
imunohistoquímica (como descrito anteriormente), incubados com anticorpo primário
anti-pSTAT3Tyr705 (1:1000, Cell Signaling) e reagidos por imunoperoxidase. Os cortes
foram então montados em lâminas gelatinizadas, desidratados em banhos seriados
de álcool, incubados em xilol e cobertos em meio de montagem DPX e por lamínula.
As imagens obtidas das regiões específicas foram obtidas em microscópio óptico
(Zeiss Axioimager A – Zeiss, Muencher, Alemanha), num aumento de 10x, as
condições de exposição e intensidade de luz foram padronizadas.
A contagem dos neurônios marcados (imunorreativos à pSTAT3) foi realizada
manualmente utilizando o software Image J (National Institutes of Health, USA),
ferramenta Cell Counter. Os núcleos escolhidos para avaliação foram aqueles que
sabidamente contém um número expressivo de neurônios responsivos à leptina (área
pré-óptica media – MPA, arqueado do hipotálamo – ARH, ventromedial do hipotálamo
– VMH, área hipotalâmica lateral – LHA, dorsomedial do hipotálamo – DMH, prémamilar ventral – PMV), o nível avaliado foi aquele que apresentou um número
representativo de células marcadas.
4.2.1.4 Dosagem de hormônios séricos
Um grupo de fêmeas foi eutanasiado nos últimos dias da gestação (18-19 d)
e amostras de sangue foram coletadas para separação do soro e foram dosadas por
ensaio imunoabsorção enzimática (ELISA) utilizando kits comerciais específicos as
concentrações séricas de insulina (Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit, #90080 –
Crystal Chem), leptina (Ultra Sensitive Mouse Leptin ELISA Kit, #90030 – Crystal
Chem) e IGF-1 (ELISA Mouse/Rat IGF-1 kit, R&D Systems).
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4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados foram apresentados como média (erro padrão médio). A análise
estatística foi conduzida com auxílio do software GraphPad Prisma (versão 7.0). Foi
adotado intervalo de confiança de 95% (nível de significância de 0,05). A normalidade
dos dados foi testada usando o teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade de
variâncias pelo teste de Levene. Os testes de comparação de médias escolhidos após
avaliação da normalidade dos dados foram conduzidos testes paramétricos (para
dados com distribuição normal -test t ou ANOVA).
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5 RESULTADOS
5.1 SUBPROJETO 1
Foram utilizados 114 camundongos fêmeas (controles e nocautes dos genes
STAT5a e STAT5b) para a condução dos experimentos propostos no subprojeto 1.
Destas, 78 compuseram oito coortes de testes in vivo e foram eutanasiadas para
coleta de tecido a fresco (n=13/grupo); e 36 passaram por perfusão transcardíaca
(n=6/grupo) para coleta do encéfalo fixado. A fim de investigar a repercussão da
gestação e lactação a longo prazo no organismo da fêmea inicialmente foram testados
animais selvagens (sem nenhuma modificação genética). Os grupos experimentais
foram delineados para que fosse possível estudar o efeito da gestação isoladamente,
assim como da gestação combinada com lactação. As figuras 3-11 referem-se aos
dados de fêmeas C57BL6 sem deleção gênica.
5.1.1 Repercussões da gestação e/ou da lactação no metabolismo de camundongos
no longo prazo
A Figura 3 apresenta a evolução do peso corporal por 20 semanas de
camundongos fêmeas com mesma idade distribuídas em três diferentes grupos
experimentais: Virgens que nunca foram expostas à cópula; Gestação que passaram
por uma única gestação e foram separadas dos filhotes no dia do nascimento; e
Gestação+Lactação que tiveram uma gestação seguida de 21 dias de lactação dos
filhotes de sua ninhada. A semana “0” refere-se à primeira semana que as fêmeas dos
três grupos experimentais já tinham sido expostas à condição experimental desejada
correspondente ao período pós-gestacional/lactação.
As fêmeas do grupo G+L apresenta maior peso corporal em todo o período
avaliado, quando comparadas tanto aos controles (Virg) quanto àquelas do grupo que
não lactaram (Gest) na maior parte dos pontos avaliados. Após a 10ª semana de
acompanhamento, a diferença de peso entre as Gest e as fêmeas Virgens
desaparece, assinalando que o período de lactação promove impacto a longo prazo
no peso corporal das fêmeas além da gestação.
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Figura 3. Fêmeas que passaram por gestação e lactação apresentam maior peso corporal em
acompanhamento longitudinal da evolução do peso corporal (período de 20 semanas pós
gestação/lactação) de camundongos fêmeas controles (c57bl6) que passaram ou não pela
experiência gestacional, seguida ou não de lactação.
*Gest é diferente de virgem; #G+L é diferente de virgem; †G+L é diferente de Gest; Virgem (n=16); Gestação
(n=12); Gestação+Lactação (n=13).
As fêmeas virgens (controles) foram controladas segundo a idade. Diferença significante quando p<0,05 em
teste de comparação de médias (ANOVA).

Após este período médio de 20 semanas de acompanhamento, as fêmeas dos três
grupos foram individualizadas para os testes in vivo. Durante uma semana, em dias
alternados, foi monitorado o consumo de ração; contudo, não houve diferença entre os grupos
experimentais. Na Figura 4A está apresentada a média diária da ingestão de ração em uma
semana das fêmeas dos diferentes grupos experimentais. Em seguida, estes animais foram
transferidos para gaiolas metabólicas para obtenção de parâmetros como ingestão de água,
consumo de oxigênio (VO2), coeficiente respiratório (RER), e deambulação (Deambulatory –
counts) por calorimetria indireta no aparelho Oxymax-CLAMS (Figura 4B-E). Com relação a
esses dados relativos à média de uma semana de avaliação, foram analisados no período
claro, escuro e nas 24 horas, não foram observadas diferenças significativas no consumo de
água, no gasto energético, assim como o coeficiente respiratório – RER (Figura 4D). Contudo,
vale observar uma tendência (não significante) de redução do gasto energético (VO2) (Figura
4C) nos grupos Gest e G+L. Além disso, foi observado que no período escuro as fêmeas do
grupo G+L deambulam menos, comparadas ao grupo Virgens, o poderia incorrer num menor
dispêndio energético.
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Figura 4. Monitoramento metabólico no período de uma semana em sistema OXYMAX/CLAMS de
fêmeas selvagens (c57bl6) na 20ª semana após passarem ou não pela gestação, seguida ou não de
lactação. Em A-B. média do consumo de ração e ingestão de água no período de uma semana das
fêmeas dos três grupos experimentais. C-E. monitoramento metabólico pela avaliação do VO 2 (C),
coeficiente respiratório (D) e observação de menor deambulação (E) das fêmeas que passaram pela
gestação e gestação com lactação no ciclo escuro; no período de uma semana e suas respectivas
médias.
Virgem (n=12); Gestação (n=8); Gestação+Lactação (n=10). † G+L é diferente de Virg (ANOVA).

A fim de determinar se o maior peso corporal das fêmeas dos grupos
experimentais em relação às fêmeas virgens foi decorrente de maior volume de tecido
adiposo, foi mensurado o peso de quatro diferentes depósitos adiposos (subcutâneo
da região abdominal, periuterino, periovariano e retroperitoneal) coletados
bilateralmente no momento da eutanásia. Na figura 5, são apresentados os dados de
adiposidade corporal. Nota-se maior volume de tecido adiposo no compartimento
periuterino de fêmeas que passaram pela gestação seguida de lactação. Quando
avaliada a adiposidade pelo somatório destes quatro depósitos de tecido adiposo não
é observada diferença entre os grupos.

Figura 5. Fêmeas que passaram pela gestação seguida de lactação apresenta maior depósito de
gordura periuterina após 20 semanas de acompanhamento pós-gestacional. Adiposidade corporal
de fêmeas (c57bl6) depois da 20ª semana de acompanhamento após passarem ou não pela
gestação, seguida ou não de lactação. Avaliada pelo peso de quatro diferentes depósitos de tecido
adiposo; subcutâneo, periuterino, periovariano e retroperitorneal.
Virgem (n=10); Gestação (n=8); Gestação+Lactação (n=8). † G+L é diferente de Virg.; ‡ Gest é diferente de
G+L comparação de médias por ANOVA.

Durante a gestação ocorre simultaneamente dois quadros de alteração da
sensibilidade hormonal, grávidas apresentam transitoriamente resistência à insulina,
bem como resistência à leptina. Com o intuito de avaliar se essas alterações são
permanentes ou poderiam prejudicar o controle glicêmico da fêmea que passou pela
gestação, foram realizados os testes de sensibilidade à insulina e tolerância à glicose
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para avaliação da homeostase glicêmica da fêmea no período pós-gestacional tardio.
Estes dados são apresentados na Figura 6A-D. A curva de decaimento da glicose no
teste de sensibilidade à insulina (do inglês, ITT) apresenta um comportamento
semelhante entre os grupos (Figura 6A), portanto a constante de decaimento da
glicose (KITT) não apresenta diferenças (Figura 6C); assim como os valores de
glicemia em todos os momentos avaliados durante o teste (glicemia basal e nos
tempos 20, 40, 60, 90 e 120) que são semelhantes entre os três grupos. No teste de
tolerância à glicose (GTT) tanto nos valores de glicemia obtidos quanto na área sob a
curva calculada, baseada nos seis diferentes pontos de aferição não foram
observadas diferenças entre os grupos. Estes parâmetros combinados indicam que a
homeostase glicêmica não é alterada a longo prazo pelo fato de a fêmea ter sido
gestante (com ou sem lactação).

A

B

C

D

Figura 4. Homeostase glicêmica de fêmeas (c57bl6) na 20ª semana após passarem ou não pela
gestação, seguida ou não de lactação. A-B. curva glicêmica nos testes de tolerância à insulina (ITT)
(A) e tolerância à glicose (B) glicemias aferidas no momento imediato antes do teste (basal, 0) e nos
tempos após 20, 40, 60, 90 e 120 minutos após injeção de insulina v.ip. (1 UI/kg) (ITT) ou solução de
glicose (2 g/Kg); C. constante de decaimento da glicemia no ITT (KITT) e D. área sob a curva do GTT
Virgem (n=14); Gestação (n=10); Gestação+Lactação (n=12). Diferença significante quando p<0,05 em teste de
comparação de médias (ANOVA). As comparações das glicemias nos testes (ITT e GTT) foram realizadas em
todos os pontos do teste individualmente.
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Também foi testado se a sensibilidade à leptina é modificada a longo prazo
pelo fato de a fêmea ter sido gestante. O teste conduzido avalia a resposta aguda a
este hormônio e foram feitas as mensurações do peso corporal em três diferentes
pontos após injeção subcutânea do hormônio ou de tampão fosfato-salino (PBS)
(Figura 7). A variação da ingestão do consumo e do peso corporal referem-se à
diferença dos valores obtidos 4h, 14h e 24h após a administração da leptina em
comparação aos mesmos valores quando a injeção foi de PBS. Fêmeas do grupo G+L
mostraram maior perda de peso em resposta à leptina 14h após injeção, embora não
houve diferença significante entre os grupos no consumo alimentar (Figura 7B). Uma
vez que não foi observada nenhuma diferença em relação das fêmeas dos grupos
experimentais (Gest e G+L) em relação aos controles, pode-se inferir que o fato e a
fêmea ter sido gestante não altera a longo prazo a sensibilidade à leptina. Entretanto,
o fato de a fêmea ter lactado é um fator que promoveu uma variação significante no
peso corporal após 14h da administração da leptina o que poderia indicar uma melhor
resposta aguda a este hormônio.
A

B

Figura 7. Fêmeas que passaram por gestação seguida de lactação apresentam maior perda de peso
aguda após 14h de injeção de leptina exógena. Variação do consumo alimentar (A) e diferença de peso
corporal (B) de fêmeas (c57bl6) em três momentos (4h, 14h e 24h) após administração de leptina em
comparação à administração de solução de tampão fosfato-salino após 20 semanas do período
gestacional, seguida ou não de lactação.
Virgem (n=7); Gestação (n=4); Gestação+Lactação (n=7). ‡ Gest é diferente de G+L (ANOVA).

Após coleta de sangue, foram analisadas as concentrações séricas de
insulina, leptina ou estradiol (Figura 8A-C), porém nenhuma diferença entre os grupos
foi observada.
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Figura 8. Concentração sérica dos hormônios insulina (A), leptina (B) e estradiol (C) de camundongos
fêmeas controles (c57bl6) e de fêmeas que passaram por período gestacional seguido (G+L) ou não
(Gest) de lactação após 20 semanas de acompanhamento. Dosagens realizadas por meio de kits comerciais
de ELISA. O ciclo estral das fêmeas foi controlado e as dosagens referem-se ao período de diestro.
Fêmeas virgens (controle) tinham a idade correspondente àquelas dos grupos experimentais.
Virgens (n=10), Gest (n=8), G+L (n=8).

Para avaliar se a experiência gestacional, seguida ou não de lactação
promove modulação gênica hipotalâmica no longo prazo foi quantificado nesta região
encefálica a expressão de genes conhecidos pelo importante papel no controle do
balanço energético corporal, bem como de receptores de alguns hormônios
envolvidos com regulação metabólica neste período. Foi quantificada a expressão
gênica, pela mensuração de mRNA de quatro genes que codificam neuropeptídios
relacionados com controle da ingestão alimentar [neuropeptídio relacionado ao agouti
(AgRP), transcrito regulado por cocaína e anfetamina (CART), pró-opiomelanocortina
(POMC), neuropeptídio Y (NPY)]; dois genes que codificam proteínas relacionadas
com regulação da sinalização celular, neste caso, modulação da sensibilidade
hormonal - particularmente leptina e prolactina [supressor da sinalização de citocinas
3 (SOCS3) e o gene da proteína contendo SH2 indutível por citocina (CISH)].
Ainda foi quantificada a expressão gênica de receptores dos principais
hormônios envolvidos com o período gestacional [receptor de prolactina (PrlR),
receptor de estrógeno α (ER-α) e receptor de GH (GHR) e o gene tirosina hidroxilase
(TH) que no hipotálamo está relacionado com o controle da secreção de prolactina.
Além destes, foi avaliada a expressão gênica de seis genes que codificam enzimas
responsáveis deacetilação de histonas (HDAC3, HDAC5 e HDAC8) e metilação do
DNA (DNMT1, DNMT3a, DNMT3b). Ao avaliar estas últimas, pretendíamos investigar
se a experiência reprodutiva poderia promover mudanças permanentes por alterações
epigenéticas. Nas fêmeas selvagens, foi observada apenas alteração na expressão
do gene que codifica para histona deacetilase 8, indicando uma possível modulação
epigenética induzida pela lactação (Figura 9).
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Figura 9. Expressão gênica hipotalâmica de fêmeas (c57bl6) após 20 semanas de acompanhamento
de fêmeas controles e de fêmeas que passaram por período gestacional seguido (G+L) ou não (Gest)
de lactação. Avaliação realizada por PCR em tempo real; comparação feita por one-way ANOVA.

Uma vez que foi observado aumento da expressão do gene que codifica para
uma das enzimas responsáveis pela deacetilação de histonas, buscamos investigar
possíveis alterações na marcação de histona 3 acetilada em núcleos hipotalâmicos
importantes na regulação do balanço energético como o núcleo arqueado, núcleo
ventromedial e paraventricular do hipotálamo (Figura 10). Observa-se que a
experiência da lactação promove hipoacetilação de histona 3 em todos os núcleos
avaliados.
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Figura 10. Marcação de histonas 3 acetiladas por imuno-histoquímica no PVH, ARC, VMHdm e VMHvl
após 20 semanas de acompanhamento de fêmeas controles (A e D) e de fêmeas que passaram por
período gestacional sem lactação (Gest - B e E) e fêmeas que passaram pela gestação seguida de
lactação (G+L – C e F); G-J: contagem das células nos núcleos hipotalâmicos avaliados; comparação
feita por one-way ANOVA.

Para avaliar se a gestação e a lactação promovem alterações neuroanatômicas a longo prazo, foi avaliada a distribuição do receptor de estrógeno alfa em
três regiões classicamente conhecidas pela distribuição abundante deste receptor, os
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núcleos arqueado e ventromedial do hipotálamo e amígdala (Figura 11). Nota-se que
a lactação promove redução do receptor de estrógeno em todas as áreas avaliadas.

Figura 11. Avaliação da distribuição de células responsivas ao anti-ERα no VMH, ARC e AMG após 20
semanas de acompanhamento de fêmeas controles (A e D) e de fêmeas que passaram por período
gestacional sem lactação (Gest - B e E) e fêmeas que passaram pela gestação seguida de lactação
(G+L – C e F); G: contagem das células nas áreas cerebrais avaliadas; comparação feita por one-way
ANOVA.
†Virgem é diferente de Gestação+Lactação; *Diferente de todos os grupos

5.1.2 Repercussões da gestação e/ou da lactação no metabolismo de camundongos
com deleção neural de STAT5 no longo prazo
A gestação e a lactação são períodos caracterizados pelo aumento das
concentrações séricas de hormônios como, por exemplo, leptina, GH e prolactina
(GATFORD et al., 2017; LADYMAN E GRATTAN, 2016; ZAMPIERI et al, 2015). Estes
hormônios atuam nas células alvo ligando-se a seus receptores específicos, que são
membro da família dos receptores de citocina e ativam as proteínas STAT5. Para
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determinar a importância da via de sinalização do STAT5 para manutenção da
homeostase glicêmica e sensibilidade à leptina no pós-gestacional tardio, assim como
seu papel nas alterações metabólicas promovidas pela gestação e lactação no longo
prazo; conforme observamos: maior retenção de peso corporal, menor deambulação,
alteração na expressão gênica hipotalâmica de HDAC8, padrão de acetilação da
histona 3 no hipotálamo e redução da distribuição do receptor de estrógeno alfa.
Foram geradas fêmeas deficientes dos genes STAT5a e STAT5b
especificamente nas células que expressam o gene NES (predominantemente
neurônios) (Nestin/STAT5). A Figura 12 apresenta valores de expressão gênica
hipotalâmica dos genes STAT5a e STAT5b de fêmeas controle (sem deleção) e
nocautes. Observa-se que há redução significante de ambos os genes, o STAT5a
apresenta redução de aproximadamente 80% enquanto a expressão do gene STAT5b
foi reduzido em 99,9%. Esta avaliação valida o modelo de deleção gênica utilizado.

Figura 12. Expressão gênica hipotalâmica de fêmeas (c57bl6) controles e com deleção neural dos
genes STAT5a e STAT5b (Nestin/STAT5). Avaliação realizada por PCR em tempo real; comparação
feita por teste t não-pareado.

As figuras 13-21 apresentam os resultados das avaliações conduzidas em
fêmeas nocaute neuronal dos genes Stat5a e Stat5b. É importante destacar que foram
adotados os mesmos critérios metodológicos e os mesmos protocolos experimentais
foram aplicados nos experimentos com fêmeas selvagens e com aquelas fêmeas
nocautes.
Pode-se notar que a evolução do peso das fêmeas dos diferentes grupos de
animais nocaute diverge menos que aqueles selvagens (Figura 13). As fêmeas do
grupo G+L têm maior peso corporal até a 10ª semana pós-gestacional e as do grupo
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Gest apenas até a 5ª semana quando comparadas às virgens. Contudo, após esse
período não foi mais observada diferença entre os grupos.

Figura 13. Fêmeas com nocaute neuronal dos genes STAT5 que passaram por gestação seguida
de lactação apresentam maior peso corporal até a décima semana pós-gestacional.
Acompanhamento da evolução do peso corporal (período de 20 semanas) de camundongos fêmeas
com deleção neural dos genes STAT5a e STAT5b que passaram ou não pela experiência
gestacional, seguida ou não de lactação. (NESTIN Virgem, NESTIN Gestação e NESTIN
Gestação+Lactação).
*Gest KO é diferente de Virgem KO; #G+L KO é diferente de Virgem KO; †G+L KO é diferente de Gest KO;
NESTIN Virgem (n=12); NESTIN Gestação (n=23); NESTIN Gestação+Lactação (n=19).

Após acompanhamento longitudinal do peso corporal das fêmeas nocaute dos
três grupos experimentais (virgens tiveram a idade pareada às dos grupos que
passaram pelo período de gestação com ou sem lactação), os animais foram
individualizados para mensuração de parâmetros metabólicos por calorimetria indireta
durante uma semana (Figura 14). O consumo de ração foi semelhante entre as fêmeas
dos três grupos (Figura 14A), enquanto a ingestão hídrica no ciclo escuro (período
ativo do animal) das fêmeas do grupo gestação (Figura 14B) foi menor que a dos
outros grupos avaliados. Aquelas do grupo Gestação apresentaram menor consumo
de oxigênio (VO2) comparadas às virgens, denotando menor gasto energético em
ambos os períodos de atividade escuro (ativo) e claro (repouso). O coeficiente
respiratório (Figura 14D) e a deambulação (Figura 14E) não diferiram entre os grupos.
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Figura 14. Monitoramento metabólico no período de uma semana em sistema OXYMAX/CLAMS de
fêmeas nocaute cerebral dos genes STAT5 (Nestin/STAT5) na 20ª semana após passarem ou não
pela gestação, seguida ou não de lactação. Em A-B. média do consumo de ração e ingestão de água
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no período de uma semana das fêmeas dos três grupos experimentais. C-E. monitoramento
metabólico pela avaliação do VO2 (C), coeficiente respiratório (D) e observação de menor
deambulação (E) das fêmeas que passaram pela gestação (NESTIN Gest) e gestação com lactação
(NESTIN G+L) no ciclo escuro; no período de uma semana e suas respectivas médias.
NESTIN Virgem (n=11); NESTIN Gestação (n=18); NESTIN Gestação+Lactação (n=16). #Gest é diferente de
Virg; ‡Gest é diferente de G+L (ANOVA).

Após estas avaliações foi mensurado o peso dos compartimentos de tecido
adiposo (Figura 15) e, diferente do observado nas fêmeas selvagens, o grupo G+L
nocaute não teve maior depósito de gordura no compartimento de tecido adiposo
periuterino; neste experimento nota-se maior acúmulo neste mesmo compartimento,
porém em fêmeas que passaram apenas pela gestação quando comparadas às
virgens.

Figura 15. Fêmeas que passaram pela gestação apresenta maior depósito de gordura periuterina após
20 semanas de acompanhamento pós-gestacional. Adiposidade corporal de fêmeas nocaute
(NESTIN/STAT5) depois da 20ª semana de acompanhamento após passarem ou não pela gestação,
seguida ou não de lactação. Avaliada pelo peso de quatro diferentes depósitos de tecido adiposo;
subcutâneo, periuterino, periovariano e retroperitorneal.
NESTIN Virgem (n=10); NESTIN Gestação (n=19); NESTIN Gestação+Lactação (n=21). #Gest é diferente de Virg
em teste de comparação de médias (ANOVA).

Ao avaliarmos a homeostase glicêmica, demonstrada na figura 16, nota-se
que a experiência da gestação, seguida ou não da lactação em fêmeas com deleção
neural dos genes STAT5 (Nestin STAT5 KO), parece melhorar a homeostase
glicêmica. A área sob a curva (GTT) não foi diferente entres os grupos nos testes,
entretanto o decaimento da glicose avaliado pela comparação da constante de
decaimento da curva glicêmica (ITT) foi maior no grupo de fêmeas nocaute que
passaram pela experiência da gestação demonstrando maior sensibilidade à insulina
exógena, o mesmo não foi observado nos grupos de fêmeas sem deleção (c57bl6).

63

Tais dados indicam que a condição hormonal a que as fêmeas são sujeitas
no período gestacional e de lactação, apesar de não piorar, pode modular a
homeostase glicêmica a longo prazo via ativação do STAT5 no sistema nervoso.
A

B

C

D

Figura 16. Homeostase glicêmica de fêmeas com deleção neural dos genes STAT5a e STAT5b após
acompanhamento longitudinal de 20 semana após passarem ou não pela gestação, seguida ou não
de lactação. A-B. curva glicêmica nos testes de tolerância à insulina (ITT) (A) e tolerância à glicose
(B) glicemias aferidas no momento imediato antes do teste (basal, 0) e nos tempos após 20, 40, 60,
90 e 120 minutos após injeção de insulina v.ip. (1 UI/kg) (ITT) ou solução de glicose (2 g/Kg); C.
constante de decaimento da glicemia no ITT (KITT) e D. área sob a curva do GTT
Virgem (n=10); Gestação (n=6); Gestação+Lactação (n=11). Diferença significante quando p<0,05 em teste de
comparação de médias (ANOVA). As comparações das glicemias nos testes (ITT e GTT) foram realizadas em
todos os pontos do teste individualmente.

Neste grupo de fêmeas nocaute também foi avaliada a sensibilidade aguda à
leptina. Foi observado maior redução do consumo de ração (após 24h da injeção)
entre as fêmeas que passaram pela gestação seguida de lactação o que pode indicar
maior sensibilidade à leptina aguda a leptina (Figura 17).

Na figura 17 são

apresentados dados de variação de ingestão de ração e diferença de peso corporal
mensurados quando administrado PBS em relação à administração intraperitoneal de
leptina (dose: 2,5µg/g). A variação de peso corporal não apresenta diferença entre os
grupos (Figura 17B).
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Figura 17. Fêmeas que passaram por gestação seguida de lactação apresentam maior redução do
consumo alimentar após 24h de injeção de leptina exógena. Variação do consumo alimentar (A) e
diferença de peso corporal (B) de fêmeas nocaute (Nestin/STAT5) em três momentos (4h, 14h e 24h)
após administração de leptina (via i.p., dose: 2,5 µg/g) peso em comparação à administração de solução
de tampão fosfato-salino após 20 semanas do período gestacional, seguida ou não de lactação.
Virgem (n=10); Gestação (n=16); Gestação+Lactação (n=19). †G+L é diferente de Virg; ‡Gest é diferente de G+L;
em teste de comparação de médias (ANOVA).

Também foi mensurada as concentrações séricas de insulina, leptina e
estradiol das fêmeas Nestin/STAT5 KO (Figura 18). Contudo, não foram encontradas
diferenças significantes entre os grupos experimentais.
A

B

C

Figura 18. Concentração sérica dos hormônios insulina (A), leptina (B) e estradiol (C) de camundongos
fêmeas nocaute (Nestin/STAT5) e de fêmeas que passaram por período gestacional seguido (G+L) ou
não (Gest) de lactação após 20 semanas de acompanhamento. Dosagens realizadas por meio de kits
comerciais de ELISA. O ciclo estral das fêmeas foi controlado e as dosagens referem-se ao período de diestro.
Fêmeas virgens (controle) tinham a idade correspondente àquelas dos grupos experimentais. Comparação de
médias feita por ANOVA.

Os mesmos genes hipotalâmicos avaliados nos grupos de camundongos
selvagens também tiveram a expressão quantificada nos grupos de fêmeas nocautes
(figura 19). Diferentemente do que foi observado no grupo de fêmeas selvagens, os
genes AgRP e o NPY, que codificam para neuropeptídeos orexígenos, estão menos
expressos no hipotálamo das fêmeas nocautes que passaram pela gestação, seguida
ou não de lactação. Além destes genes, foi observada maior expressão dos genes do
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CISH, do GHR e do LepR no grupo G+L. Enquanto que o gene da DNMT3b, que
codifica para a enzima que catalisa a transferência de grupo metil para o DNA, foi
menos expresso nas fêmeas com deleção neural dos genes STAT5 que passaram
pela experiência de gestação seguida de lactação.
As fêmeas nocautes do grupo Gest tiveram redução de mRNA do gene que
codifica o receptor de prolactina quando comparada aos outros grupos. Estas
alterações reforçam que a via STAT5 é importante para a regulação metabólica a
longo prazo da fêmea já passou pela experiência reprodutiva.

Figura 19. Expressão gênica hipotalâmica de fêmeas com deleção neural dos genes STAT5a e STAT5b
após 20 semanas de acompanhamento pós-gestacional.
Avaliação realizada por PCR em tempo real; comparação feita por one-way ANOVA.
#Virgem é diferente de Gestação; †Virgem é diferente de Gestação+Lactação; * Diferente de todos os grupos

Embora não tenha sido observada nenhuma alteração na expressão nos
genes que codificam para as enzimas que deacetilam histonas (HDAC’s), foram
conduzidas, assim como no grupo de fêmeas sem deleção gênica, reações de imunohistoquímica para avaliar o padrão de histona 3 acetilada em três diferentes núcleos
hipotalâmicos (Figura 20). Em concordância com os dados de expressão gênica,
observa-se que não há diferença na quantidade de células com marcação de histona
3 acetilada.
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Figura 20. Marcação de histonas 3 acetiladas por imuno-histoquímica no PVH, ARC, VMHdm e VMHvl
após 20 semanas de acompanhamento de fêmeas com deleção neural dos genes STAT5a e STAT5b.
Em A e D distribuição de células imunorreativas à anti-H3ac de fêmeas virgens, em B e E e de fêmeas
que passaram por período gestacional sem lactação (Gest) e em C e F defêmeas que passaram pela
gestação seguida de lactação (G+L); G-J: contagem das células nos núcleos hipotalâmicos avaliados;
comparação feita por one-way ANOVA.

Uma vez que a experiência reprodutiva (gestação e lactação) foi capaz de
reduzir a distribuição de receptor de estrógeno alfa (ERα) a longo prazo tanto nos
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núcleos hipotalâmicos (arqueado e ventromedial) quanto na amígdala, buscamos
avaliar se essa alteração depende da ativação neural da via STAT5. Foi avaliada a
distribuição de células imunorreativas ao anti-ERα em cortes encefálicos de fêmeas
com deleção neural dos genes STAT5a e b, virgens e que passaram pela experiência
reprodutiva, seguida (G+L) ou não de lactação (Gest). A distribuição do receptor de
estrógeno alfa foi igual entre as fêmeas nocautes dos três grupos experimentais; nas
três regiões avaliadas (Figura 21). Desta forma pode-se afirmar que esta adaptação
neuro-anatômica pós-gestacional a longo prazo depende da ativação neural da via
STAT5.

Figura 21. Avaliação da distribuição de células responsivas ao anti-ERα no VMH, ARC e AMG após 20
semanas de acompanhamento de fêmeas com deleção neural dos genes STAT5a e b; Virgens (A e D)
e de fêmeas que passaram por período gestacional sem lactação (Gest - B e E) e fêmeas que passaram
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pela gestação seguida de lactação (G+L – C e F); G: contagem das células nas áreas cerebrais
avaliadas; comparação feita por one-way ANOVA.

5.2 SUBPROJETO 2

No estudo anterior (Subprojeto 1) foram investigadas as repercussões
metabólicas da gestação e/ou lactação no metabolismo materno a longo prazo. Os
mesmos parâmetros foram avaliados em dois diferentes modelos de animais: em
fêmeas selvagens (c57bl6) e naquelas com deleção tecido específica (neural) dos
genes STAT5a e STAT5b. Estes genes codificam para proteínas transdutoras de sinal
e ativadoras de transcrição – especificamente a 5 – a via STAT5 é a principal ativada
pelos hormônios que estão aumentados na gestação e lactação, particularmente
prolactina e GH. De tal modo, os delineamentos experimentais foram conduzidos para
que fosse possível compreender se o aumento destes hormônios a que a fêmea está
sujeita durante a gestação promove uma programação metabólica no organismo
feminino, e se isto ocorre por meio da ativação neural desta via específica.
No subprojeto 2 pretende-se compreender especificamente o papel do GH na
modulação metabólicas durante a gestação e lactação. Para tanto foram gerados dois
modelos de deleção gênica tecido-específica utilizando-se da mesma tecnologia
empregada no primeiro subprojeto (sistema Cre-loxP). As fêmeas grávidas avaliadas
apresentavam deleção neural do receptor de GH (GHR/Nestin) ou deleção deste
mesmo receptor em células que também expressam o receptor de leptina
(GHR/LepR). Uma vez que a resistência a este hormônio é uma condição observada
durante a gestação e é responsável por parte das alterações metabólicas deste
período (Ladyman e Grattan, 2016; Ladyman e Gratan 2004), avaliamos no modelo
GHR/LepR uma possível interação entre o GH e a leptina na regulação metabólica da
gestação.
As figuras 22-32 correspondem às avaliações realizadas nas fêmeas com
deleção neural do receptor de GH (GHR/Nestin) e seus respectivos controles. Na
figura 22 observa-se a confirmação da deleção do receptor de GH em diferentes
núcleos cerebrais (hipotálamo e amígdala). A validação do modelo foi baseada na
verificação da presença de células imunorreativas ao pSTAT5 após tratamento com
solução salina em animais controles para determinar o estado basal de células
pSTAT5-ir ou com GH porcino em animais controles e nocautes. Nota-se uma redução
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significante no número de células marcadas após estímulo com GH em animais
nocaute em todas as áreas investigadas.

Figura 22. Confirmação da deleção neuronal do receptor de GH (GHR) pela quantificação de células
imunorreativas ao pSTAT5 (pSTAT5-ir) em diferentes núcleos neuronais após tratamento com GH
porcino (pGH) ou salina. A-C. fotomicrografia em campo claro de cortes encefálicos de animais
controles após injeção de salina demonstrando a distribuição de células pSTAT5-ir basal em diferentes
núcleos encefálicos. D-F. células pSTAT5-ir de animal controle tratado com pGH. G-I. células pSTAT5ir de células pSTAT5-ir de animal nocaute tratado com pGH. J. Número de células imunorreativas ao
pSTAT5 em diferentes núcleos do cérebro (n=3/grupo). As células foram contadas eletronicamente em
um nível rostrocaudal de cada área usado o software ImageJ.
Abreviações: 3v, terceiro ventrículo; ARH, núcleo arqueado do hipotálamo; CEA, núcleo central da amígdala; DMH,
núcleo dorsomedial do hipotálamo; fx, fornix; MEA, núcleo medial da amígdala; opt, trato ótico; PV, núcleo
paraventricular; PVH, núcleo paraventricular do hipotálamo; VMH, núcleo ventromedial do hipotálamo. Escala=
200 µm.

70

Além desta, conduzimos outros dois tipos de validação: por expressão gênica
(Figura 23A) e por imunofluorescência, específica para o animal GHR/LepR (Figura
23B-E). Uma vez que, neste modelo a deleção do GHR acontece especificamente nas
células com receptor de leptina e existe grande número de populações neuronais que
expressam GHR - mas não o LepR - não é factível validar este animal mensurando
ativação de pSTAT5 ou por expressão gênica global. Para tanto, utilizamos animais
LepR/tdTOMATO que co-expressam a proteína fluorescente tomato ao promotor do
gene Lepr. Assim, é possível visualizar as células LepR (em vermelho) e o pSTAT5
após injeção periférica de GH (em verde), quando há co-localização a célula é
visualizada em amarelo. Nota-se que o animal nocaute (Figura 23C e E) apresentou
baixo número de co-localização, demonstrando deleção eficaz do GHR em células
LepR. O que valida nosso modelo.

Figura 23. Deleção de GHR em células que expressam LepR. A. Expressão gênica de Ghr no
hipotálamo de camundongos fêmeas controle (n = 8), GHR Nestin (n = 8) and GHR LepR (n = 8). *GHR
Nestin é diferente de todos os grupos (p< 0,05); # GHR LepR é diferente do GHR Nestin (p< 0,05). BE. Fotomicrografias demonstrando neurônios que expressam LepR em vermelho e neurônios marcados
com pSTAT5 após tratamento com GH (em verde). O amarelo representa células duplamente
marcadas. Abreviações: 3V, terceiro ventrículo; ARH, núcleo arqueado; VMH, núcleo ventromedial do
hipotálamo. Escala= 100 μm.

Uma vez que foram testadas fêmeas exclusivamente no período gestacional,
foram realizados testes no período basal (estado não gravídico) nos dois modelos de
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deleção de GH (GHR/Nestin e GHR/LepR). A figura 24 apresenta os dados obtidos
nestas avaliações. As fêmeas do grupo com nocaute neuronal do receptor de GH são
maiores (figura 24A e B) e mais pesadas (figura 24C) mesmo sem nunca terem
passado pelo período gestacional. Em relação ao consumo de ração relativizado pelo
peso corporal, é observado um comportamento hiperfágico da fêmea GHR/LepR já no
período basal (figura 24D). Não há diferença na homeostase glicêmica (figura 25E-H)
quando comparadas as fêmeas controles e as fêmeas nocaute do receptor de GH
neuronal ou nas células que expressam receptor de leptina no período basal.

Figura 24. Caracterização das fêmeas dos modelos de deleção do receptor de GH (GHR) estudados
(GHR/Nestin e GHR/LepR). Comprimentos corporal (A) e do fêmur (B), peso corporal (C), consumo de
ração (D), e parâmetros obtidos nos testes de tolerância à insulina (E-G) e teste de tolerância à glicose
(F-H).

Pode-se observar que o consumo alimentar durante a gestação apresenta um
comportamento semelhante entre os grupos (Figura 25A). Contudo, nos dias 2, 6 e 9
as fêmeas deficientes do receptor de GH em neurônios consumiram mais ração que
as fêmeas controle. A curva do consumo de ração pelas fêmeas neste período revela
que há inicialmente uma pequena redução do consumo (até a primeira metade),
seguida de aumento progressivo da ingestão alimentar. O período de lactação é o que
se observa maior diferença do padrão de consumo de ração entre os grupos
avaliados. A curva de acompanhamento mostra que as fêmeas do grupo nocaute
(GHR/Nestin) tendem a ingerir mais ração ao longo da lactação, entretanto só pode
ser observada diferença significante logo nos primeiros dias de lactação (L1, L2 e L3)
e em dois dias específicos do período final da lactação (L15 e L19) (Figura 18A). O
consumo acumulado de ração não difere entre os grupos em nenhum dos períodos
avaliados.
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Como observado na figura 24 (A-C) fêmeas nocaute são inicialmente mais
pesadas e mais compridas, um fenótipo observado da própria mutação.
Possivelmente, a deleção neuronal do receptor de GH pode influenciar no feedback
negativo da produção deste hormônio. Por este motivo, para compreender o
comportamento do peso corporal das fêmeas durante a gestação relativizamos este
dado para o ganho de peso (Figura 25B). E, de forma interessante, nota-se que as
fêmeas nocaute apresentam ganho de peso maior que as fêmeas controle nos últimos
dias de gestação e no primeiro dia de lactação, entretanto, apesar de terem maior
consumo alimentar em alguns dias do período lactação (Figura 18A), o ganho de peso
é o mesmo entre os grupos neste período (Figura 18B).

Figura 25. Fêmeas com deleção neuronal do receptor de GH (GHR/Nestin) apresentam maior consumo
de ração em dias específicos do período gestacional e de lactação e maior ganho de peso no período
final da gestação. A. curva de acompanhamento longitudinal do consumo de ração ao longo da
gestação (19 dias) e de lactação (21 dias) de fêmeas nocaute neuronal para o receptor de GH. B.
ganho de peso relativo ao período basal (média de uma semana antes da gestação) ao longo da
gestação e lactação de fêmeas GHR/Nestin e seus controles.
* Diferença significante quando p<0,05. Médias comparadas por test t de student.
GHR/nestin (n=15), Controles (n=15).

Para verificar se a variação do ganho de peso e de consumo alimentar
influenciou na adiposidade destas fêmeas, foi mensurado o peso do tecido adiposo
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de quatro diferentes compartimentos (subcutâneo da região abdominal, periuterino,
periovariano e retroperitoneal) em três momentos diferentes: no período basal (antes
de a fêmea passar pela gestação), no período final da gestação (18-19 dias de
gestação) e após a lactação (21 dias).
Não foi observado diferença no peso dos depósitos adiposos antes da
gestação (Figura 26A). Curiosamente durante a gestação as fêmeas nocaute
(GHR/Nestin) apresentam menor adiposidade relativa e todos os compartimentos
adiposos avaliados são menos pesados (Figura 26B). Durante a lactação a
adiposidade das fêmeas difere apenas no compartimento de tecido adiposo
subcutâneo (Figura 26C).
A
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Figura 26. Fêmeas com deleção neuronal do receptor de GH apresentam menor adiposidade corporal
no período gestacional e maior depósito da região subcutânea durante a lactação. A. peso do tecido
adiposo coletado de fêmeas adultas (GHR/Nestin) e controles sem passarem pela gestação, quatro
depósitos avaliados: subcutâneo, periuterino, periovariano e retroperitoneal. B. mesma avaliação em
fêmeas ao final do período gestacional (19 dias). C. adiposidade de fêmeas GHR/Nestin e seus
controles após 21 dias de lactação.
*Diferença significante (p<0,05). Teste t de student para comparação de médias.
GHR/nestin (n=15), Controles (n=15).

Durante a gestação a fêmea apresenta um quadro de resistência à insulina
(SONAGRA et al., 2014). Para investigar o papel do GH na modulação central da
sensibilidade a este hormônio durante o período gestacional; outro grupo de fêmeas
grávidas (GHR/Nestin) foi submetido aos testes de GTT e ITT no período final da
gestação para avaliar a homeostase glicêmica das fêmeas. No GTT, realizado entre
os dias 15-16 de gestação (Figura 27A), não houve diferença significante nas
glicemias das fêmeas dos grupos nocaute e controle nos tempos avaliados, nem na
área sob a curva (Figura 27B).
Para compreender melhor a influência da ação central do GH na homeostase
glicêmica durante a gestação, foi feito também o teste de tolerância à insulina. Este
teste revelou que as fêmeas nocaute têm melhor sensibilidade à insulina, uma vez
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que após 20 min da injeção subcutânea de insulina as glicemias das fêmeas do grupo
GHR/Nestin tem uma redução acentuada de glicemia, tendendo a ser menor em todos
os outros momentos avaliados (40, 60, 90 e 120). Calculando a área sob a curva do
comportamento de decaimento da glicose, pode-se observar que as fêmeas nocaute
apresentam menores valores deste parâmetro. Estes resultados indicam que o GH
exerce uma influência na homeostase glicêmica a nível central durante a gestação.

Figura 27. Fêmeas com deleção central do receptor de GH (GHR/Nestin) são mais sensíveis à insulina
exógena. A. curva glicêmica de fêmeas grávidas nocaute (GHR/Nestin) e seus controles no teste de
tolerância à glicose, aferição da glicemia basal (tempo zero) seguida da injeção de solução de glicose
40% via subcutânea (2g/kg), aferições de glicemia nos tempos 20, 40, 60, 90 e 120 min após a injeção.
B. área sob a curva glicêmica no teste de tolerância à glicose. C. curva glicêmica de fêmeas grávidas
(GHR/Nestin e controles) no teste de tolerância à insulina (1 UI/g, v. sc.), glicemia basal e aferição da
glicemia nos mesmos momentos do GTT. D. área sob a curva glicêmica no teste de tolerância à
insulina. Diferença significante quando p<0,05 em teste de comparação de médias (test t de student).
As comparações das glicemias nos testes (ITT e GTT) foram realizadas em todos os pontos do teste
individualmente.

Uma vez que as grávidas nocautes de forma inesperada apresentaram maior
sensibilidade à insulina, outro grupo de fêmeas grávidas foram submetidas à um teste
para avaliar a capacidade secretória de insulina. A insulinemia das fêmeas grávidas
do grupo com deleção neural do receptor de GH foi menor após cinco e vinte minutos
da injeção de glicose (Figura 28A), a área sob a curva confirma a observação.
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Figura 28. Fêmeas com deleção central do receptor de GH (GHR/Nestin) secretam menos insulina
após injeção de solução de glicose. A. curva insulinêmica de fêmeas grávidas nocaute (GHR/Nestin) e
seus controles no teste de avaliação da capacidade de secreção insulina, nos tempos zero (basal),
cinco e vinte minutos após a injeção. B. área sob a curva da insulinemia nos tempos avaliados.
Diferença significante quando p<0,05 em teste de comparação de médias (test t de student). As
comparações das insulinemias foram realizadas nos pontos do teste individualmente.

Ainda foram dosadas as concentrações séricas de hormônios no final da
gestação (dias 18-19) das fêmeas dos grupos estudados. Há uma redução marcante
na concentração sérica de insulina (Figura 29A) e leptina (Figura 29B) das grávidas
nocaute, enquanto IGF-1, cuja produção é induzida pelo GH, sendo o mediador
primário dos efeitos deste, está aumentado nas fêmeas nocaute (Figura 29C).
Alteração nas concentrações séricas destes hormônios confirmam a hipótese
de o GH ter efeito modulatório central no controle neuroendócrino da gestação. A
concentração de insulina circulante menor nas fêmeas grávidas nocaute confirma a
maior sensibilidade à insulina nesse grupo (Figura 27A e 27C)
Pode-se inferir, baseado na caracterização fenotípica das fêmeas com
deleção central do receptor de GH (figura 24A e B) e na observação de maior
concentração sérica de IGF-1 (Figura 29) durante a gestação, que as fêmeas nocaute
apresentam maior concentração de GH circulante (possivelmente por um menor
feedback negativo mediado pelo sistema nervoso central).
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Figura 29. Fêmeas grávidas com deleção central do receptor de GH apresentam concentração de
insulina e leptina séricas reduzidas e aumentadas de IGF-1. Concentração sérica dos hormônios
insulina (A), leptina (B) e IGF-1 (C) de camundongos fêmeas grávidas (18-19 dias) nocautes
(GHR/Nestin) e controles.
a. Dosagens realizadas por meio de kits comerciais de ELISA.
Diferença significante quando p<0,05 em teste de comparação de médias (test t não-pareado).
GHR/Nestin (n=6), Controles (n=6)

Normalmente, durante a gestação as fêmeas estão com a concentração
sérica de leptina aumentada e é um período caracterizado por resistência à este
hormônio, entretanto, observamos que nas fêmeas com deleção neural do receptor
de GH a concentração leptina está muito baixa, o que nos levou a investigar a
responsividade hipotalâmica deste hormônio durante à gestação. Na figura 30 podese observar que a responsividade à leptina das fêmeas nocaute é semelhante à das
fêmeas controle, mesmo com a concentração sérica do hormônio mais baixa.

Figura 30. Fêmeas grávidas com deleção central do receptor de GH são responsivas à leptina de
maneira semelhante às fêmeas controles.
Controle (n= 8), GHR/Nestin (n= 8)
MPA: área pre-ótica medial, LHA: área hipotalâmica lateral, ARH: núcleo arqueado, DMH: núcleo dorso-medial do
hipotálamo, VMH: núcleo ventro-medial do hipotálamo, PMV: pré-mamilar ventral do hipotálamo
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A figura 31 refere-se à avaliação da expressão gênica hipotalâmica das
fêmeas grávidas com deleção neural do receptor de GH e seus controles. O único
gene com expressão alterada foi o NPY, gene que codifica para proteína homóloga
que desempenha muitas funções no hipotálamo, principalmente estímulo do consumo
alimentar e estoque energético.

Figura 31. Expressão gênica hipotalâmica de camundongos fêmeas grávidas com deleção central do
receptor de GH nos dias 18-19 de gestação.
Controle (n= 8), GHR/Nestin (n= 8); * p< 0,05.

Avaliamos a característica da ninhada proveniente destas fêmeas. O número
de filhotes por ninhada (Figura 32A) não é diferente entre as mães nocaute e controle,
entretanto o peso dos filhotes no dia do nascimento (Figura 32B) é maior quando são
provenientes de mães GHR/Nestin. Após normalizar o tamanho da ninhada para cinco
filhotes essa diferença não é mais observada em nenhum momento do
acompanhamento (L1, L7, L14 e L21).
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Figura 32. A ninhada de mães com deleção neuronal do receptor de GH apresenta maior peso corporal
absoluto. A. número de filhotes nascidos das fêmeas controles (c57bl6) e daquelas com deleção neural
do receptor de GH (GHR/Nestin). B. Peso da ninhada completa no dia do nascimento. C. Peso da
ninhada após padronização do número de filhotes para cinco por mãe no dia do nascimento (L1) e
evolução do peso ao longo do período de lactação (L7, L14 e L21).
Diferença significante quando p<0,05 em teste de comparação de médias (test t não-pareado).

O receptor de GH no encéfalo está distribuído em regiões que apresentam
abundante quantidade de neurônios responsivos à leptina (FURIGO et al., 2016),
sabe-se que este hormônio desempenha um papel importante no controle do
metabolismo e da ingestão alimentar e que durante a gestação a fêmea passa por um
quadro de resistência à leptina (Augustine e Grattan, 2008). Para avaliar se o papel
do GH no controle do metabolismo durante o período gestacional está relacionado
especificamente com a leptina, as avaliações conduzidas no modelo anterior
(GHR/Nestin) foram feitas em fêmeas grávidas com deleção do receptor de GH em
células que co-expressam o receptor de leptina (GHR/LepR). As figuras 33-41
apresentam os resultados dos experimentos neste modelo.
No acompanhamento longitudinal do balanço energético nos períodos: basal,
gestacional e de lactação das fêmeas GHR/LepR e seus controles foi possível
identificar um fato interessante: as fêmeas nocaute têm uma tendência a um maior
consumo alimentar durante a gestação e lactação, sendo que há diferença significante
no consumo de ração em dias específicos da gestação (G4, G5, G6, G10, G13, G15
e G16) e nos quatro primeiros dias de lactação, apesar disto, o peso corporal destas
fêmeas não difere dos seus controles (Figura 33).
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Figura 33. Fêmeas com deleção do receptor de GH em células que co-expressam o receptor de leptina
(GHR/LepR) apresentam maior consumo de ração em dias específicos do período gestacional e nos
primeiros dias de lactação, mas não diferem dos seus controles em relação ao ganho de peso ao longo
do acompanhamento. A. curva de acompanhamento longitudinal do consumo de ração ao longo da
gestação (19 dias) e de lactação (21 dias) de fêmeas GHR/LepR e controles. B. peso corporal absoluto
durante a gestação e lactação de fêmeas nocaute (GHR/LepR) e controles.
* Diferença significante quando p<0,05. Médias comparadas por test t de student.
GHR/LepR (n=15), Controles (n=15).

A adiposidade corporal das fêmeas GHR/LepR e controles foi avaliada no
período basal (fêmeas adultas nocautes e controles que nunca passaram por
gestação), ao final da gestação (18-19 dias) e no 21º dia de lactação. Com exceção
do tecido adiposo periuterino, os depósitos adiposos das fêmeas GHR/LepR são
menores que os de fêmeas controle no período basal (Figura 34A), já na gestação,
todos os depósitos de gordura das fêmeas nocaute são menores que os das fêmeas
controle (figura 33B). Na lactação observou-se maior adiposidade no depósito
periovariano e menor no subcutâneo abdominal (Figura 34C).
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Figura 34. Fêmeas com deleção do receptor de GH em células que expressam receptor de leptina
apresentam menor adiposidade corporal no período basal e gestacional e maior depósito na região
periovariana durante a lactação. A. peso do tecido adiposo coletado de fêmeas adultas (GHR/LepR) e
controles que não passaram pela gestação, quatro depósitos avaliados: subcutâneo, periuterino,
periovariano e retroperitoneal. B. mesma avaliação em fêmeas ao final do período gestacional (19 dias).
C. adiposidade de fêmeas GHR/LepR e seus controles após 21 dias de lactação.
*Diferença significante (p<0,05). Teste t de student para comparação de médias.
GHR/LepR (n=15), Controles (n=15).

De forma semelhante ao que foi observado em fêmeas com deleção neural
do receptor de GH; nos testes para avaliar a homeostase glicêmica das fêmeas
grávidas cuja deleção do receptor de GH acontece especificamente em células que
co-expressam o receptor de leptina (GHR/LepR); nota-se que as fêmeas nocaute
apresentam, durante a gestação, tendência à intolerância à glicose. Após 40 e 60
minutos da injeção de solução de glicose, a glicemia das fêmeas nocaute é
significantemente maior que a das controles (Figura 35A). Apesar disso, as grávidas
nocautes são mais sensíveis à insulina exógena, após 20 minutos da injeção de
insulina a glicemia destes animais diminui de forma mais pronunciada que a das
controles (Figura 35C), a glicemia dos animais nocaute se mantêm menor que a dos
controles até 120 min depois da injeção de insulina. Confirmando o dado de maior
sensibilidade à insulina, a área sob a curva do ITT calculada das as fêmeas GHR/LepR
é menor (Figura 35D).
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Figura 35. Fêmeas com deleção do receptor de GH em células que co-expressam o receptor de leptina
(GHR/LepR) são mais sensíveis à insulina exógena. A. curva glicêmica de fêmeas grávidas nocaute
(GHR/LepR) e seus controles no teste de tolerância à glicose, aferição da glicemia basal (tempo zero)
seguida da injeção de solução de glicose 40% via subcutânea (2g/kg), aferições de glicemia nos tempos
20, 40, 60, 90 e 120 min após a injeção. B. área sob a curva glicêmica no teste de tolerância à glicose.
C. curva glicêmica de fêmeas grávidas (GHR/LepR e controles) no teste de tolerância à insulina (1 UI/g,
v. sc.), glicemia basal e aferição da glicemia nos mesmos momentos do GTT. D. área sob a curva
glicêmica no teste de tolerância à insulina.
Diferença significante quando p<0,05 em teste de comparação de médias (test t de student). As
comparações das glicemias nos testes (ITT e GTT) foram realizadas em todos os pontos do teste
individualmente.

De forma mais evidente que no modelo anterior, as fêmeas nocaute do
receptor de GH nas células que co-expressam receptor de leptina, são mais sensíveis
à insulina e tendem a ser intolerantes à glicose. Para avaliar se esta alteração na
homeostase glicêmica é decorrente de menor secreção endógena de insulina, foi
avaliada a insulinemia após injeção de solução de glicose. Foi observada menor
concentração sérica de insulina após 20 minutos da injeção (Figura 36).
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Figura 36. Fêmeas com deleção do receptor de GH nas células com receptor de leptina (GHR/LepR)
tendem a secretar menos insulina após injeção de solução de glicose. A. curva insulinêmica de fêmeas
grávidas nocaute (GHR/Nestin) e seus controles no teste de avaliação da capacidade de secreção
insulina, nos tempos zero (basal), cinco e vinte minutos após a injeção. B. área sob a curva da
insulinemia nos tempos avaliados. Diferença significante quando p<0,05 em teste de comparação de
médias (test t de student).

Também foi dosada a concentração sérica de insulina, leptina e IGF-1 destas
fêmeas no período final da gestação. A fêmea GHR/LepR também apresenta menores
concentrações circulantes de insulina (Figura 37A) e leptina (Figura 37B), entretanto
não foi observada diferença na concentração de IGF-1 (Figura 37C).
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Figura 37. Fêmeas grávidas com deleção do receptor de GH em células que co-expressam o receptor
de leptina apresentam menores concentrações séricas de insulina e leptina. Concentração sérica dos
hormônios insulina (A), leptina (B) e IGF-1 (C) de camundongos fêmeas grávidas (18-19 dias) nocautes
(GHR/LepR) e controles.
a. Dosagens realizadas por meio de kits comerciais de ELISA.
Diferença significante quando p<0,05 em teste de comparação de médias (test t não-pareado).
GHR/LepR (n=6), Controles (n=6).

Assim como as fêmeas grávidas com deleção central do receptor de GH, a
concentração sérica de leptina é menor que a das fêmeas controle. Neste modelo
também avaliamos a responsividade central à leptina; porém diferente do observado
nas fêmeas GHR/Nestin, em praticamente todos as áreas cerebrais avaliadas, as
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fêmeas GHR/LepR tiveram maior número de células responsivas à leptina após
injeção subcutânea deste hormônio (Figura 38).

Figura 38. Fêmeas grávidas com deleção do receptor de GH nas células com receptor de leptina são
mais responsivas à leptina no núcleo ventromedial do hipotálamo.
Controle (n=8), GHR/LepR (n=8); *,p< 0,05
MPA: área pre-ótica medial, LHA: área hipotalâmica lateral, ARH: núcleo arqueado, DMH: núcleo dorso-medial do
hipotálamo, VMH: núcleo ventro-medial do hipotálamo, PMV: pré-mamilar ventral do hipotálamo

Na figura 40 são apresentadas fotomicrografias representativas de cortes
coronais com células marcadas com pSTAT3 após três tratamento com leptina de
grávidas com 18-19 dias de gestação. Pode-se notar aumento significante no número
de células responsivas à leptina no VMH das fêmeas GHR/LepR, as fotomicrografias
são relativas aos dados das figuras 29 e 38.
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Figura 39. Fotografias representativas grávidas com deleção do receptor de GH nas células com
receptor de leptina são mais responsivas à leptina.
Controle (A, D, G e J - n= 8), GHR/Nestin (B, E, H e K - n= 8), GHR/LerR (C, F, I e L - n= 8)
MPA: área pre-ótica medial, LHA: área hipotalâmica lateral, ARH: núcleo arqueado, DMH: núcleo dorso-medial do
hipotálamo, VMH: núcleo ventro-medial do hipotálamo, PMV: pré-mamilar ventral do hipotálamo, och: quiasma
óptico, ovlt: órgão vascular da lâmina terminal, 3V: terceiro ventrículo. Escala: 200µm

A figura 40 refere-se à avaliação da expressão gênica hipotalâmica das
fêmeas grávidas com deleção do receptor de GH em células que co-expressam
receptor de leptina e seus controles. Os genes AgRP, SOCS1 e SOCS3 estão hiperexpressos no hipotálamo de grávidas nocautes.
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Figura 40. Expressão gênica hipotalâmica de camundongos fêmeas grávidas com deleção do receptor
de GH nas células que expressam LepR no dia 18-19 de gestação.
Controle (n= 8), GHR/LepR (n = 8); * p<0,05

Por fim, a característica da ninhada também foi avaliada neste grupo e foi
possível observar que o número de filhotes nascidos de mães controle e nocaute
(GHR/LepR) é semelhante (Figura 41A), assim como o peso da ninhada completa ao
nascer (Figura 41B). Curiosamente, após a padronização do número de filhotes por
ninhada para 5 filhotes, nota-se que o peso da ninhada das fêmeas nocaute é menor
que o das fêmeas controles nos dias 14 e 21 de lactação, indicando prejuízo na
evolução ponderal destes animais.
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Figura 41. A ninhada de mães com deleção do receptor de GH em células que co-expressam o receptor
de leptina apresenta prejuízo de evolução ponderal nos dias 14 e 21 de lactação. A. número de filhotes
nascidos das fêmeas controles (c57bl6) e nocautes (GHR/LepR). B. Peso da ninhada completa no dia
do nascimento. C. Peso da ninhada após padronização do número de filhotes para cinco por mãe no
dia do nascimento (L1) e evolução do peso ao longo do período de lactação (L7, L14 e L21).
Diferença significante quando p<0,05 em teste de comparação de médias (test t não-pareado).
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6 DISCUSSÃO

6.1 SUBPROJETO 1
A deposição excessiva de tecido adiposo incorre no desenvolvimento do
sobrepeso e obesidade, cujas consequências na saúde do indivíduo são observadas
principalmente a longo-prazo. Entre as consequências da obesidade estão incluídos
diabetes, doenças cardiovasculares, osteoartrites e maior risco para alguns tipos de
câncer. Além de ser dos mais sérios problemas de saúde pública devido à alta e
crescente prevalência e aos efeitos na saúde, é uma doença que demanda alto custo.
O acúmulo excessivo de gordura decorre de grande número de fatores, desde
características genéticas (mutações e polimorfismos gênicos) até fatores ambientais
que parecem envolver as principais causas de obesidade e seus distúrbios
metabólicos (HRUBY e HU, 2015; ARABIN e STUPIN, 2014; McCARTHY, 2010).
Entre os fatores ambientais destaca-se a dieta inadequada, com desajuste de
macronutrientes (alto consumo de carboidrato simples e gorduras saturadas),
sedentarismo, alterações na microbiota, até poluição (BÄCKHED et al., 2004;
TURNBAUGH et al., 2006). Estes fatores ambientais estão relacionados com
modificações epigenéticas (como exemplo, metilação e acetilação de genes e
histonas) que explicam parte dos mecanismos moleculares da influência do ambiente
no desenvolvimento das doenças crônicas e maior predisposição para acúmulo de
gordura (Lillycrop et al., 2011).
A experiência reprodutiva vem sendo associada com maior retenção de peso
pós-parto, mesmo muitos anos após o nascimento da criança e é considerada um
importante fator de risco de sobrepeso e obesidade na população feminina (NEHRING
et al., 2011), inclusive para roedores. Zampieri e colaboradores (2015) observaram
maior peso corporal pelo menos até o 21º dia pós-lactação, de forma semelhante
Ladyman e colaboradores (2018) observaram maior peso corporal ainda com 9
semanas pós-lactação. Embora haja evidências de que a experiência reprodutiva
esteja associada a menor risco de câncer de mama, bem como de endometriose e de
diabetes mellitus (JORDAN et al., 2017; RIMAN et al., 1998), é imperativo avaliar
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alterações metabólicas e possíveis riscos como aqueles relacionados à obesidade e
ao diabetes.
No subprojeto 1 da presente tese pretendíamos investigar as adaptações
metabólicas a longo prazo que ocorrem no organismo materno. Outros parâmetros,
além do peso corporal, têm sido pouco estudados. Como gasto energético,
homeostase glicêmica e alterações no SNC pós-gestacão. E mais especificamente,
vias celulares que podem ser responsáveis pelas adaptações no organismo materno
também são pouco descritas.
Para testar nossa hipótese de que a experiência reprodutiva promove
alterações permanentes no organismo materno, sejam elas positivas ou não, e que
elas são mediadas pela ativação da STAT5 neuronal; foram avaliados parâmetros
neuroendócrinos no modelo de camundongos sem nenhum tipo de deleção gênica.
Os mesmos experimentos foram conduzidos num modelo de animais com deleção
neural dos genes STAT5a e STAT5b, responsáveis por codificar as proteínas
homólogas, cuja função é a transdução do sinal da via JAK/STAT5. Esta é a principal
via ativada pelos hormônios que são amplamente secretados durante a gestação e
lactação, particularmente prolactina e GH.
Desta forma, o modelo de animais geneticamente modificado que chamamos
de Nestin/STAT5 já validado e utilizado em outros trabalhos do nosso laboratório, nos
serviu para investigar a importância da ativação desta via para as adaptações
promovidas pela gestação e/ou lactação no longo prazo. Em ambos os modelos os
grupos estudados foram: Virgens (grupo controle), Gestação (fêmeas que pariram
seus filhotes, mas não lactaram) e G+L (fêmeas que passaram pela experiência
reprodutiva completa).
Para o grupo controle optamos por fêmeas virgens, em vez de fêmeas
expostas à cruzamento com machos vasectomizados. Pois já foi descrito que mesmo
sem a possibilidade de gestarem, só o fato de camundongos fêmeas terem a mucosa
vaginal estimulada, um estado de pseudo-gestação pode ser induzido. O que já
acarreta algumas alterações hormonais como aumento da prolactina sérica, que não
corresponde ao estado fisiológico basal de fêmeas que nunca passaram pela
experiência reprodutiva (YANG et al., 2008). Por este motivo optou-se por um grupo
controle de fêmeas virgens.
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No grupo gestação, há uma limitação que é o stress para a mãe decorrente
da separação dos filhotes, numa tentativa de minimizar este problema tomou-se o
cuidado de reagrupar as fêmeas em caixas para que elas não ficassem isoladas, além
de ter sido checadas diariamente a fim de identificar o nascimento nas primeiras horas,
evitando uma separação tardia gerando um stress ainda maior para a fêmea. Numa
tentativa de compreender se o fato de não amamentar, seja por escolha ou por
impossibilidade, repercutiria negativamente na fisiologia materna, optamos pela
existência deste grupo. Foi possível avaliar a importância da lactação nas adaptações
no longo prazo, uma vez que maior parte dos benefícios associados à experiência
reprodutiva, descritos na literatura é atribuído à lactação (JORDAN et al., 2017;
RIMAN et al., 1998).
Por este efeito protetor atribuído à lactação, o primeiro resultado que
observamos e descrevemos nesta tese foi inesperado. Acreditávamos que as fêmeas
que lactaram (G+L) teriam o peso corporal no longo prazo semelhante ao do grupo
Virgem e as do grupo Gest teriam maior peso corporal. Entretanto observamos o
contrário, as fêmeas que lactaram tiveram retenção do peso corporal no longo prazo
e após a 14ª semana pós-gestacional as fêmeas que só gestaram voltaram a ter o
peso corporal semelhante ao das virgens.
Maior peso corporal é decorrente também de balanço energético positivo
(HILL et al., 2013), para investigar o fator que promoveu esta retenção de peso nas
fêmeas G+L foram medidos o consumo alimentar e o gasto energético dos três grupos
experimentais. Nenhuma destas variáveis tiveram diferenças entre os grupos;
consumo de ração, VO2 e coeficiente respiratório foram semelhantes. A única
observação que justificou maior peso corporal das fêmeas do grupo G+L foi menor
deambulação no período escuro (de maior atividade para o roedor) que corresponde
à atividade física voluntária. Apesar de não interferir de forma significante no gasto
energético (tiveram tendência a menor gasto energético [VO2]), propõe-se que
cronicamente esta alteração foi suficiente para que estas fêmeas do grupo G+L
tivessem maior peso corporal. Vale destacar que alterações muito sutis na atividade
física poderiam não interferir diretamente no consumo de O2, mas cronicamente
poderia interferir no peso corporal.
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Apesar de grande variação nos dados de peso do compartimento adiposo
periuterino, há diferença significante entre o grupo G+L em relação aos outros. O
maior peso corporal no longo prazo das fêmeas deste grupo experimental parece estar
relacionado com maior adiposidade, principalmente nesta região. Vale destacar que
este método de avaliação de composição corporal não é padrão-ouro e para minimizar
os erros atribuídos ao método, o tecido foi sempre coletado pelo mesmo avaliador e
seguindo referências anatômicas padronizadas pelo nosso grupo.
O que interpretamos destes dados é que a retenção de peso corporal ao longo
da vida das fêmeas que passaram pela experiência reprodutiva completa, parece
estar relacionada ao acúmulo de gordura, especificamente no depósito periuterino e
decorrer de menor atividade física voluntária. Ladyman e colaboradores (2018)
observaram resultados semelhantes em fêmeas que passaram pela experiência
reprodutiva após 8 semanas estas ainda apresentavam maior peso corporal, sem
apresentarem maior ingestão de ração nem maior gasto calórico, embora estas
fêmeas terem deambulado menos tanto no ciclo escuro quanto claro, mas sem
diferenças na atividade física voluntária na roda de correr. Estes resultados reforçam
os nossos no sentido de que a menor deambulação das fêmeas que passaram pela
experiência reprodutiva parece ter uma importante correlação com maior peso
corporal no longo prazo.
Dentre as adaptações metabólicas durante a gestação, destaca-se a
resistência à insulina que garante maior disponibilidade de glicose para o embrião/feto
(NORMAN et al., 2011). Uma vez que esta alteração é tão marcante do período
gestacional, investigamos a homeostase glicêmica das fêmeas no longo prazo após
passarem pela experiência reprodutiva. Tanto na tolerância à glicose quando no teste
de sensibilidade à insulina não foram observadas diferenças entre os grupos
experimentais. O que nos parece plausível concluir que a experiência reprodutiva não
prejudica a homeostase glicêmica em períodos tardios do pós-gestacional.
Outra característica marcante do período gestacional é a resistência à leptina
(AUGUSTINE et al., 2008) que reflete no aumento da ingestão alimentar e assim como
a resistência à insulina, garante melhores condições para o desenvolvimento da prole.
No entanto, fora do período gestacional essa condição que é bem característica na
obesidade, prejudica a regulação do balanço energético, induzindo maior ingestão de
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alimentos. A instalação do balanço energético positivo incorre no acúmulo excessivo
de tecido adiposo, consequentemente desequilíbrio metabólico e prejuízos para o
organismo. Buscamos investigar a sensibilidade à leptina no longo prazo pós gestação
de forma a responder se há permanência do estado de resistência observada durante
a gestação. Pelo teste de resposta aguda à leptina não foi houve diferença no
consumo de ração 24h após a injeção do hormônio, embora após 14h da injeção
houve maior perda de peso no grupo que passou pela lactação. Baseado nestes
resultados não podemos afirmar que há perpetuação do estado de resistência à
leptina, parece que a condição contrária é mais plausível. O fato de a fêmea ter lactado
fez com que ela respondesse melhor à leptina exógena, apesar de não podermos
afirmar que melhora a sensibilidade ao hormônio apenas por este dado. Ladyman et
al (2018) ao avaliar pSTAT3 em núcleos hipotalâmicos de fêmeas que passaram pela
experiência reprodutiva no longo prazo, não observaram diferença de ativação de
neurônios entre o grupo controle e as fêmeas que gestaram e lactaram.
Uma vez que a gravidez é período característico de alterações hormonais
marcantes, como aumento de estrógeno, insulina, leptina, prolactina e GH placentário
(AUGUSTINE et al., 2008); dosamos as concentrações séricas de hormônios
classicamente conhecidos por seu papel regulação do metabolismo energético e da
glicose, nota-se que a experiência reprodutiva não altera permanentemente as
concentrações séricas de insulina, leptina e estrógeno.
Embora não tenha sido observado alterações nas concentrações séricas de
estrógeno no longo prazo pós-gestação, investigamos a distribuição de receptor de
estrógeno alfa (ERα) nos núcleos arqueado, ventromedial do hipotálamo e amígdala
e nestas três regiões estudadas nota-se clara redução do número de células com o
receptor ERα. Estes resultados conjuntamente sugerem alteração na responsividade
ao estrógeno promovido pela lactação. As fêmeas que lactaram tiveram alteração
neuroanatômica da distribuição do ERα, um número reduzido de células com este
receptor quando comparadas às fêmeas controle. Byrnes e colaboradores (2011)
fizeram observação semelhante na amígdala, enquanto no MPOA houve aumento da
distribuição de células marcadas com anti-ERα. De forma contrária ao que
descrevemos, Ladyman e colaboradores (2018) não observaram redução do número
de células com ERα no núcleo arqueado de fêmeas que passaram por experiência
reprodutiva. Entretanto neste trabalho estes pesquisadores descrevem o núcleo
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arqueado enquanto observamos o mesmo padrão de redução também no VMH e
MEA.
Ao avaliarmos a expressão gênica do receptor de estrógeno no hipotálamo
inteiro não foi observada redução, embora haja uma tendência (p= 0,13) de menor
expressão. Além de avaliar a expressão gênica do ERα, também foi mensurado a
quantidade de RNAm de outros genes e nota-se que apenas o gene que codifica para
a histona deacetilase 8 (HDAC8) está hiper expressa no grupo que passou pela
gestação seguida de lactação.
Este resultado nos aponta para a confirmação da hipótese de que a gestação
seguida de lactação promove adaptações permanentes no organismo da fêmea,
possivelmente via alterações epigenéticas. Uma vez que fizemos esta observação,
optamos por avaliar o número de histonas acetiladas em alguns núcleos
hipotalâmicos. Baseado em Funato e colaboradores (2011) que descreveu aumento
da expressão de HDAC8 no PVH numa condição de jejum, avaliamos este núcleo,
assim como o ARC e VMHdm e VMHvl. Nossos resultados de redução de histona 3
(H3) acetilada vai ao encontro do resultado do aumento da expressão de HDAC8,
apenas no grupo que passou por lactação (G+L) nota-se redução de histona 3
acetilada nos núcleos hipotalâmicos avaliados, excetuando-se o VMHvl.
É importante mencionar que a acetilação de histona é condição que altera a
cromatina para sua configuração “aberta” o que facilita a transcrição gênica (SALES
et al., 2017) e particularmente a acetilação da H3 regula grande número de processos
celulares, incluindo transcrição, estrutura da cromatina, replicação e reparo do DNA e
proliferação celular. Estes processos são muito bem estudados no câncer. Assim, é
possível aventar a hipótese que nesta condição de hipoacetilação que torna a
cromatina numa estrutura mais condensada, dificultando a expressão gênica seja fator
protetor no desenvolvimento de patologias como o câncer. Muito embora não tenha
sido avaliados quais tipos de neurônios, tão pouco quais regiões do cromossomo
estão hipoacetiladas, este resultado já aponta para futuras investigações. Torna-se
plausível concluir que as adaptações no longo prazo promovidas pela experiência
reprodutiva são dependentes da lactação e parecem ser a nível epigenético. Foi
revisado por Lillycrop e Burdge (2011) a relação entre alterações epigenéticas e
alterações no metabolismo e maior risco de obesidade, também já foi descrito o papel
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da via STAT5 para a remodulação da cromatina via estas alterações (WAGATSUMA
et al., 2015; WINGELHOFER et al., 2018).
Todas estas avaliações foram conduzidas também em fêmeas com deleção
tecido específica dos genes Stat5a e Stat5b. A deleção foi confirmada pela
quantificação do RNAm destes genes no hipotálamo, nota-se redução quase total da
expressão destes genes no grupo Nestin/STAT5. Este modelo de deleção tecido
específica nos permite avaliar a importância da via JAK/STAT em neurônios o uso da
tecnologia cre-LoxP, especialmente neste modelo torna-se superior aos modelos de
nocaute global uma vez que deleção global dos genes STAT5a e b é inviável para a
sobrevivência do animal.
A primeira diferença observada entre os resultados das fêmeas sem deleção
e das nocautes já é na curva de acompanhamento do peso corporal pós-lactação. As
fêmeas com deleção neural de STAT5 dos grupos experimentais voltam a ter o peso
semelhante ao das virgens nocautes após a 10ª semana pós-gestacional. Vale
destacar que Lee e colaboradores (2008) observaram que fêmeas com deleção
central de STAT5 apresentavam comportamento hiperfágico e obesidade.
Confrontando estes dados optamos por comparar fêmeas sem deleção e fêmeas
nocautes com seus respectivos grupos experimentais; uma vez que as fêmeas virgens
(grupo controle) não apresentam o mesmo fenótipo entre si. Buonfiglio e
colaboradores (2015) demonstraram que fêmeas com deleção neural de STAT5 não
são hiperfágicas durante a lactação.
Dadas estas observações, sugerimos que a deleção neural de STAT5 parece
ser um fator protetor durante o período pós-gestacional. Além disso, observar que o
peso das fêmeas nocautes que passaram pela experiência reprodutiva é semelhante
ao das virgens KO foi primeiro indicativo de que a ativação da via STAT5 é de
fundamental importância para as adaptações metabólicas promovidas pela
experiência reprodutiva.
Mesmo sem apresentarem peso corporal significantemente maior, as fêmeas
do grupo Gest KO tiveram maior deposição de gordura no compartimento adiposo
periuterino. Aqui cabe a mesma crítica ao método e de que a alteração foi vista em
apenas um dos compartimentos, ao fazer o somatório dos pesos dos quatro
compartimentos avaliados não existe diferença entre os grupos. O que sugere que a
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adiposidade corporal é semelhante entre as fêmeas nocaute neural de STAT5 virgens
e aquelas que passaram por gestação e/ou lactação. Lee et al (2008) observou que
fêmeas com deleção neural de STAT5 apresentaram adiposidade muito maior em
todos os depósitos adiposos avaliados, entretanto esta diferença foi observada em
fêmeas com idade avançada caracterizando envelhecimento. As fêmeas deste estudo
não

apresentaram

fenótipo

característico

de

obesidade

e

adiposidade

pronunciadamente aumentada como descrevem estes autores; assemelhando-se ao
que descrevem Furigo e colaboradores (2018).
Diferente das fêmeas sem deleção neural, as nocautes tem a mesma taxa de
deambulação, entretanto notou-se redução do gasto calórico medido pelo consumo
de oxigênio (VO2) pelas fêmeas do grupo Gest KO, tanto no período claro quanto no
escuro. Não coincidentemente, é o mesmo grupo que apresenta maior depósito de
gordura no compartimento periuterino.
Outra diferença interessante é que as fêmeas do grupo Gest KO tiveram
melhor sensibilidade à insulina no longo prazo, esta diferença foi observada tanto nos
valores de glicemia quanto na constante de decaimento da glicemia (KITT), no teste
de tolerância à glicose nota-se menores valores de glicemia nos grupos experimentais
após 60 minutos da injeção de glicose, mas sem diferenças no valor da área sob a
curva (AUC). Já foi descrito que fêmeas com deleção neural de STAT5 apresentam
intolerância à glicose e resistência à insulina (Lee et al. 2008), baseando-se nestas
observações parece que a experiência reprodutiva é importante para manutenção da
homeostase glicêmica quando não há sinalização neural de STAT5.
No teste de sensibilidade à leptina foi observada menor ingestão de ração
pelo grupo G+L KO após 24h da injeção de leptina, enquanto que no grupo G+L (sem
deleção) a modificação foi maior redução de peso (após 14h), este resultado
associado à observação de maior expressão gênica hipotalâmica do receptor de
leptina nas fêmeas deste mesmo grupo, indicam que a lactação é uma variável que
possivelmente melhore a sensibilidade à leptina no longo prazo. Vale reforçar que
melhor sensibilidade à leptina seja concordante com os dados de homeostase
glicêmica (DENROCHE et al., 2012).
Assim como nas fêmeas sem deleção, aquelas dos grupos nocaute não
apresentaram diferença nas concentrações séricas de insulina, leptina ou estradiol.
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Estas observações sugerem que independente da modificação genética ou da
experiência reprodutiva estes hormônios voltam às concentrações basais no período
pós-gestacional. Uma observação importante nas fêmeas nocaute foi a distribuição
do receptor de estrógeno que se mantêm semelhante entre as fêmeas dos diferentes
grupos experimentais, o que não aconteceu nas fêmeas sem deleção, indicando que
a remodelação central da distribuição deste receptor no período pós-lactação tardio
depende da ativação da via STAT5.
Ao avaliarmos a expressão gênica hipotalâmica observou-se que a
experiência reprodutiva em fêmeas com deleção da via STAT5 promove redução do
mRNA dos genes que codificam para os neuropeptídios orexígenos AgRP e NPY.
Buonfiglio e colaboradores (2015) fizeram observação semelhante em fêmeas
lactantes também com deleção neural de STAT5, estes dados foram consistentes com
a observação de que as fêmeas tiveram menor consumo de ração no período de
lactação, que é caracterizado por comportamento hiperfágico.
Ainda a respeito da expressão gênica hipotalâmica observamos que em
fêmeas com deleção de STAT5, a experiência reprodutiva altera o padrão de
expressão de genes relacionados com a sinalização de prolactina. Nas fêmeas
nocautes que só passaram pela gestação observou-se maior expressão de CISH, que
codifica para a proteína da família de supressores da sinalização de citocinas que
inibe a ação da prolactina. Além disso, no hipotálamo de fêmeas nocautes que
passaram pela gestação seguida de lactação, há menor expressão gênica do receptor
de prolactina. Tais observações apontam para o fato de que a via STAT5 regula a
nível genômico a manutenção da sinalização da prolactina. Ainda foi observado que
fêmeas nocautes que passaram pela experiência reprodutiva completa tiveram menor
expressão dos receptores de GH e leptina.
Observamos que nas fêmeas sem deleção gênica a experiência reprodutiva
promoveu hipoacetilação de histona 3 nas diferentes áreas avaliadas, contudo entre
as fêmeas nocaute não foi observada nenhuma alteração neste parâmetro analisado.
Baseando-se em todas estas observações concluímos que a experiência reprodutiva
promove adaptações neuroanatômicas, epigenéticas e metabólicas no longo prazo e
que a via STAT5 neural é fundamental para estas adaptações.
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6.2 SUBPROJETO 2
Neste subprojeto pretendíamos avaliar o papel central do GH na regulação
das adaptações metabólicas da gestação. Para tanto usamos dois modelos de
deleção tecido e célula específica do receptor de GH, no grupo de animais GHR/Nestin
a deleção é neuronal e nos animais do grupo GHR/LepR a deleção ocorre nas células
que também expressam receptor de leptina. As nossas principais observações foram
de que a ação central do GH é importante para a regulação da ingestão de alimentos,
da adiposidade corporal, da homeostase glicêmica e da sensibilidade à leptina durante
a gravidez.
É bem descrito que o período gestacional é acompanhado de alterações
hormonais acentuadas, incluindo elevadas concentrações circulantes de estrógeno,
leptina, prolactina/lactogênios placentários e GH. Embora o GH esteja aumentado
durante a gestação, especialmente na segunda metade dela, ainda não está
esclarecido como acontece essa regulação em roedores. Diferente do que acontece
em humanos, grande parte dos mamíferos não produzem a forma placentária do GH
que depende do gene Gh2 (PAPPER et al., 2009). Nesse sentido, roedores possuem
apenas um gene que codifica a forma hipofisária. As evidências na literatura apontam
para que alguns desses hormônios gestacionais ou até a combinação deles atuam
centralmente para promover mudanças nos circuitos neuronais envolvidos na
regulação do balanço energético.
A escolha do modelo GHR/Nestin decorre do objetivo geral de compreender
o papel central do GH, uma vez que a deleção do seu receptor ocorre em todos os
tipos neuronais. Enquanto o GH/LepR foi usado para investigar especificamente uma
possível interação entre os hormônios leptina e GH nas adaptações metabólicas da
gestação. Furigo e colaboradores (2017) ao descreverem a distribuição de células
responsivas ao GH no cérebro de camundongos, demonstram grande compatibilidade
no padrão de distribuição destas células com aquelas responsivas à leptina. Vale
destacar que as várias populações neuronais hipotalâmicas que expressam o LepR
são também responsivas ao GH (CADY et al, 2017; FURIGO et al, 2019). Portanto,
núcleos hipotalâmicos classicamente estudados e conhecidos por seu importante
papel na regulação do metabolismo energético também apresenta alta distribuição de
células responsivas ao GH, como o ARH, VMH, PVH, PMV (RAMOS-LOBO e
DONATO, 2017; FURIGO et al., 2017).
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Na validação do modelo podemos identificar deleção eficaz em ambos os
grupos (Figuras 22 e 23). No GHR Nestin nota-se redução de mais de 80% da
expressão gênica do receptor de GH e redução de mais de 95% na marcação de
células responsivas ao GH nas regiões hipotalâmicas avaliadas após o tratamento
com este hormônio. Quanto ao modelo GHR LepR nota-se que não há redução na
expressão gênica hipotalâmica devido ao fato de haver grande número de populações
neuronais que também expressam GHR, mas que não possuem receptor de leptina.
Utilizando um modelo animal que permite a visualização das células que expressam
LepR por meio da co-expressão da proteína tdTomato. Pode-se demonstrar que a
deleção aconteceu nas células alvo.
Quanto à caracterização fenotípica das fêmeas de ambos os grupos,
constatamos que aquelas do grupo GHR Nestin tem maior comprimento naso-anal,
dado confirmado pela mensuração do fêmur, como também pelo aumento da
concentração sérica de IGF1 neste grupo. É possível que este fato decorra de prejuízo
do feedback negativo hipotalâmico da secreção de GH, uma vez que a deleção do
seu receptor aconteceu em todos os neurônios. Já é descrito que machos com
deleção neural do GHR tem maior expressão gênica hipotalâmica de Ghrh quando
comparados aos controles (FURIGO et al., 2019). Além desta característica nota-se
que no modelo GHR LepR KO tem consumo de ração basal maior e menor deposição
de gordura corporal, o que seria um indicativo de maior gasto energético basal. Não
foram observadas alterações na homeostase glicêmica em nenhum dos grupos.
Estas alterações observadas no período basal se mantiveram durante a
gestação, portanto o maio peso corporal das fêmeas GHR Nestin, assim como maior
ingestão alimentar e menor adiposidade das fêmeas GHR LepR não podem ser
atribuídas especificamente ao momento fisiológico da gestação e lactação. No
acompanhamento do ganho de peso e ingestão alimentar, as fêmeas GHR Nestin
tiveram maior ganho de peso corporal nos últimos dias de gestação, enquanto as GHR
LepR consumiram mais ração em vários pontos do período gestacional e de lactação,
entretanto estas diferenças parecem ser características secundárias do fenótipo
observado em ambos os modelos. Entretanto, vale destacar que foi identificada maior
expressão gênica de AgRP no hipotálamo das fêmeas GHR LepR o que poderia
explicar a maior ingestão de alimentos neste grupo, mesmo quando no basal também
tenha sido feita esta observação.
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Além destas características fenotípicas decorrentes da deleção do GHR nos
modelos estudados, foi observado que a gestação incorreu em menor deposição de
gordura em todos os depósitos adiposos das fêmeas deste grupo. Diante das
evidências de que o GH é um dos reguladores centrais do metabolismo, tal dado
demonstra que a ausência da sinalização central do GH durante a gestação modifica
a regulação do metabolismo energético, a ingestão parece não ser suficiente para
manter as reservas adiposas neste período. De forma condizente, esta alteração foi
acompanhada de menor da concentração sérica de leptina neste grupo.
É descrito que quando administrado perifericamente, o GH promove aumento da
ingestão alimentar, sugerindo seu papel orexígeno (BLISSETT et al., 2000 e SNEL et
al., 1995). De forma semelhante Bohlooly e colaboradores (2005) demonstraram que
quando há maior expressão de GH centralmente, assim como após injeção i.c.v. há
resposta orexigênica. Portanto, embora tenha sido observado aumento da expressão
gênica de NPY nas fêmas GHR Nestin, a função central do GH na modulação do
balanço energético é importante na manutenção da reserva adiposa na gestação.
Outra alteração importante feita em ambos os modelos foram as alterações na
homeostase glicêmica. A fêmeas grávidas nocaute do receptor de GH (GHR Nestin e
GHR LepR) tiveram intolerância à glicose, associado à maior sensibilidade à insulina.
Já foi descrita a relação do GH e resistência insulínica, quando há hiper-expressão de
GH central, observa-se redução da sensibilidade à insulina (BOHLOODY et al., 2005).
A perda da reposta central e especificamente nas células com receptor de leptina
parece ter prevenido a resistência à insulina típica da gestação.
Para compreender melhor a causa da intolerância à glicose, foi conduzido um
teste para avaliar a capacidade secretória de insulina e constatou-se redução da
secreção de insulina frente ao estímulo de glicose. Também se observou menores
concentrações séricas de insulina em estado alimentar padronizado (4h de restrição
alimentar). Vale destacar que mesmo frente a estas alterações a glicemia basal destas
fêmeas está inalterado. Por este motivo, nossa hipótese é que um possível aumento
na sensibilidade à insulina causada pela ablação do receptor de GH reduza a
necessidade da hiperplasia das células beta pancreáticas que ocorre na gestação
para compensar a resistência à insulina típica da gestação (NORMAN e REYNOLDS,
2011). Embora as causas da menor secreção de insulina nas fêmeas nocaute não
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sejam conhecidas, é possível ainda que tenha ocorrido deleção do GHR no pâncreas.
Uma vez que os genes Lepr e Nestin são expressos no tecido pancreático e nosso
modelo de nocaute condicional usa o promotor de ambos para promover a deleção do
GHR (KEDEES et al., 2007). No entanto estudos anteriores demonstraram que a
expressão do gene Nestin não acontece na porção endócrina do pâncreas. Além
disso, Cady e colaboradores (2017) mostraram que a ablação de GHR em células
LepR não reduz a expressão gênica de Ghr no pâncreas.
Conforme descrevemos anteriormente, uma condição comumente observada na
gestação é resistência à leptina (AUGUSTINE e GRATTAN, 2008). Ao avaliarmos a
sensibilidade a este hormônio observamos que notavelmente, a ablação do GHR em
células que expressam o LepR aumentou a responsividade da leptina no VMH, mas
não em outras áreas hipotalâmicas. Sabe-se que o VMH apresenta grande número
de neurônios responsivos à leptina e ao GH, sendo uma importe área para ação
central destes hormônios (SCOTT et al., 2009; BROWN et al., 2010; FURIGO et al.,
2017). Além disso, a resistência à leptina durante a gestação parece afetar mais
significantemente este núcleo (LADYMAN e GRATTAN, 2005). Apesar de
observarmos maior ativação de pSTAT3 no VMH das fêmeas grávidas GHR LepR não
observamos o efeito fisiológico de redução da ingestão alimentar. Notou-se aumento
da expressão gênica de SOCS3 e SOCS1, que podem ter sido em decorrência da
maior ativação de STAT3 o que pode indicar maior responsividade à leptina no
hipotálamo.
Além da maior responsividade à leptina observada apenas no grupo GHR
LepR, outra alteração observada especificamente neste grupo foi a redução do
crescimento da ninhada em comparação a ninhada das fêmeas controle. A demanda
metabólica foi similar para todas as fêmeas uma vez que todas as ninhadas foram
padronizadas para o número total de 5 filhotes. Durante a gravidez, os animais
aumentam a ingestão alimentar não só para satisfazer a demanda energética dos
fetos, como também para depósito de gordura como reservatório de energia para
lactação (LADYMAN et al., 2010 e SARWER et al., 2006). Uma vez que as fêmeas
do grupo GHR LepR tinham menor adiposidade coporal desde o período prégestacional, este pode ter sido o fator que contribuiu para menor desenvolvimento da
ninhada. Outro fator é a possível deleção do GHR na glândula mamária, uma vez que
há expressão de Lepr também neste tecido, embora de forma semelhante ao que
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ocorre no pâncreas o gene Lepr não é expresso em células secretórias de leite,
apenas em células basais e mioepiteliais de camundongos (BUONFIGLIO et al.,
2016). Diante destes achados destacamos a importância da ação central do GH na
regulação metabólica da gestação para preparar o organismo materno de forma a
atender as demandas metabólicas da prole.
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7 CONCLUSÃO

SUBPROJETO 1
Nossos resultados demonstraram que a lactação é necessária para os efeitos
metabólicos e alterações neuro-anatômicas no período pós-gestacional tardio
observados em fêmeas selvagens que passaram por experiência reprodutiva.
Adicionalmente, a acetilação de histonas em populações neuronais hipotalâmicas
possivelmente sugere um mecanismo epigenético como responsável pelas
adaptações metabólicas decorrentes da experiência reprodutiva. Além disso,
demonstramos o papel fundamental desempenhado pela sinalização cerebral STAT5
nestas alterações observadas induzidas pela gestação e lactação a longo prazo,
embora também indiquem a participação de mecanismos independentes da via
STAT5. Considerando que a experiência reprodutiva induz alterações metabólica
permanentes no organismo materno, o que pode estar envolvido na incidência futura
de doenças crônicas e outros problemas de saúde, nossos resultados fornecem novas
pistas para a compreensão dos mecanismos moleculares por trás dessas adaptações
metabólicas.
SUBPROJETO 2
Nossos achados sugerem que a ação central do GH regula a homeostase
energética e glicêmica durante a gestação. Tais dados indicam que a sinalização
central do GH é responsável por parte da alteração no balanço energético da
gestação, particularmente na ingestão de alimentos e mobilização dos depósitos
adiposos, assim como a instalação do estado de resistência à insulina característico
deste período. Estes resultados, entretanto, não descartam o papel primário de outros
hormônios da gestação, como a prolactina, nem a possibilidade do GH agir em outros
tecidos.
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ANEXO

ANEXO 1. Sequência de primers utilizados para determinação de expressão gênica
por PCR em tempo real.
Gene de
interesse
Actb
Agrp
Cartpt
Cish
Dnmt1
Dnmt3a
Dnmt3b
Esr1
Gapdh
Ghr (all
isoforms)
Hcrt
Hdac3
Hdac5
Hdac8
Lepr (isoform
b)
Npy
Pomc
Prlr (all
isoforms)
Socs1
Socs3
Stat5a
Stat5b
Th

Forward primer (5’-3’)

Reverse primer (3’-5’)

GCTCCGGCATGTGCAAAG
CTTTGGCGGAGGTGCTAGAT
CAGTCACACAGCTTCCCGAT
TCGGGAATCTGGGTGGTACT
CCGGAAACTCACTTGGACGA
ATTGATGAGCGCACAAGGGA
TCCTGGCATGTAACCCAGTG
GCAGATAGGGAGCTGGTTCA
GGGTCCCAGCTTAGGTTCAT
ATCAATCCAAGCCTGGGGAC

CATCACACCCTGGTGCCTA
AGGACTCGTGCAGCCTTACAC
CAGATCGAAGCGTTGCAAGA
TAGGAATGTACCCTCCGGCA
TTTGGCAGCTGGATCTCTGG
GTGACATTGAGGCTCCCACA
TCTTTGAAGCCATCACGGGC
TGGAGATTCAAGTCCCCAAA
TACGGCCAAATCCGTTCACA
ACAGCTGAATAGATCCTGGGG

GACAGCAGTCGGGCAGAG
GGAGCTGGACACCCAATGAA
GCAGCCCTTGGATGAAGCAG
CTGATGTTGGCCTGGGGAAA
TGTCCTACTGCTCGGAACAC

GGCACCATGAACTTTCCTTC
GGCCTGGTAAGGCTTGAAGA
CTCCAGTGTTTGCTCTGGATCTC
AGTTCTGGTGAAACAGGCTCT
GCTCAAATGTTTCAGGCTTTTGG

CCGCCCGCCATGATGCTAGGTA
ATAGACGTGTGGAGCTGGTGC
CAGTAAATGCCACGAACGAA

CCCTCAGCCAGAATGCCCAA
GCAAGCCAGCAGGTTGCT
GAGGAGGCTCTGGTTCAACA

TaqMan Gene Expression Assay
(Applied Biosystems)
TaqMan Gene Expression Assay
(Applied Biosystems)
CGCTGGACTCCATGCTTCTC
GGACTCCGTCCTTGATACCG
TaqMan Gene Expression Assay
(Applied Biosystems)

TaqMan Gene Expression Assay
(Applied Biosystems)
TaqMan Gene Expression Assay
(Applied Biosystems)
GACGTGGGCTCCTCACACTGA
TCCATCGTGTCTTCCAGATCG
TaqMan Gene Expression Assay
(Applied Biosystems)
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