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RESUMO
Furigo IC. Estudo do mecanismo de ação da bromocriptina e de antagonistas de
prolactina no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 e da Obesidade. [Tese
(Doutorado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2016.
Atualmente, é crescente o interesse em estudar o potencial do Sistema Nervoso
Central (SNC) como alvo de medicamentos antidiabéticos, uma vez que ele possui
receptores de insulina e desempenha papel crítico na regulação da homeostase
glicêmica. Nesse sentido, o Cycloset® (mesilato de bromocriptina de liberação
rápida), um medicamento de ação central aprovado nos Estados Unidos para o
tratamento do DMT2, atende a essa tendência atual. Trabalhos prévios mostram
efeitos benéficos da bromocriptina (Bromo) sobre a hiperglicemia e hiperlipidemia
em modelos de animais obesos tratados com essa droga. Por ser um agonista
dopaminérgico, um dos possíveis mecanismos de ação dessa droga pode ser
bloqueando a liberação e produção de prolactina (Prl). Níveis elevados de prolactina
na circulação sanguínea, observados tanto em indivíduos com prolactinomas como
em pessoas tratadas com medicamentos que causam hiperprolactinemia, geram
anormalidades no metabolismo de carboidratos e lipídeos, o que pode levar a um
quadro de síndrome metabólica. Na presente tese, testamos a hipótese de que ao
menos parte dos efeitos antidiabéticos da Bromo seja mediada pela inibição da
secreção de prolactina. Avaliamos os efeitos do tratamento com Bromo em
camundongos machos e fêmeas geneticamente obesos e resistentes à insulina
(ob/ob), bem como testamos se os efeitos benéficos do medicamento seriam
revertidos com a reposição de Prl. Machos tratados com Bromo apresentaram maior
sensibilidade à insulina, enquanto que a reposição de Prl manteve os animais menos
sensíveis, tais como os animais do grupo controle. As fêmeas tratadas com Bromo
apresentaram tendência à melhora de sensibilidade à insulina, bem como foram
mais tolerantes à glicose, sendo que a reposição de Prl em animais tratados com
Bromo também reverteu o efeito benéfico do medicamento. Dessa forma,
demonstramos que ao menos parte dos efeitos antidiabéticos da Bromo é mediada
pela inibição da secreção basal de Prl. Em um segundo conjunto de experimentos,
testamos se a administração de antagonistas de prolactina (G129R-hPrlR) em
machos ob/ob, por vias centrais ou periféricas, produziria efeito antidiabético.
Observamos que tanto o tratamento periférico como o central diminui a curva
glicêmica dos animais em testes de tolerância à glicose e melhoram a sensibilidade
à insulina, embora ainda não tenhamos obtido valores significativos devido a nossa
amostragem. Por fim, investigamos se a ação da Prl sobre o metabolismo ocorre por
meio da interação com o receptor de estrógeno alfa (ERα). Verificamos que
receptores de prolactina e de ERα são expressos em áreas comuns no SNC e que
variações nos níveis circulantes de estrógeno causam mudanças na sensibilidade à
prolactina. Portanto, no presente trabalho, identificamos o possível mecanismo pelo
qual a Bromocriptina promove melhorias no controle glicêmico e, de forma inédita,
produzimos evidências que o uso de antagonistas de prolactina pode ter potencial
no tratamento do DMT2.
Palavras-chave: Bromocriptina. Diabetes Mellitus tipo 2. Prolactina. Antagonista de
Prolactina. Hipotálamo.

	
  

ABSTRACT
Furigo IC. The study of the mechanisms of action of bromocriptine and prolactin
antagonists to treat Type 2 Diabetes Mellitus and Obesity. [Ph. D. thesis (Human
Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo; 2016.
Type 2 Diabetes mellitus (T2DM) is a syndrome characterized by dysfunctions in the
metabolism of glucose, amino acids and free fat acids. Although most of the drugs
currently used to treat T2DM targets peripheral organs, a growing interest in studying
the Central Nervous System (CNS) as a potential target of antidiabetic drugs is
appearing. The CNS possesses insulin receptors and plays a critical role in
regulating glucose homeostasis. In this sense, Cycloset® (quick release
bromocriptine mesylate) a drug that acts on CNS, was recently approved in United
States to treat T2DM. Previous studies have shown beneficial effects of
bromocriptine (Bromo) on hyperglycemia and hyperlipidemia in obese animal
models. As a dopaminergic agonist, a possible mechanism of action of this drug
could be caused by a decreased prolactin (Prl) production and release. High serum
prolactin levels, as observed in patients bearing prolactinomas or individuals using
drugs that induce hyperprolactinemia, generate abnormalities in carbohydrate and
lipid metabolism, which can lead to metabolic syndrome. In the current thesis, we
tested the hypothesis that part of bromocriptine antidiabetic effects is due to an
inhibition of prolactin secretion. We evaluated Bromo effects in genetically obese and
insulin resistant male and female mouse (ob/ob), as well as we tested whether
replacing Prl could reverse the beneficial effects of Bromo. Males treated with Bromo
showed lower insulin resistence, whereas Prl replacement decreased insulin
sensitivity. Females treated with Bromo showed tendency towards an improvement in
their insulin sensitivity and glucose tolerance. Prl replacement also reversed the
beneficial effects of Bromo in this group. Thus, we demonstrated that at least part of
the antidiabetic effects of Bromo is due to inhibition of Prl secretion. In another set of
experiments, we tested whether central or peripheral treatment with prolactin
antagonists (G129R-hPrlR) causes antidiabetic effects in ob/ob male mice. Both
peripheral and central treatment decreased the glycemic curve during glucose and
insulin tolerance tests, although we still did not obtain statistically significant values
with our sample size. Lastly, we investigated whether metabolic Prl action occurs due
to a putative interaction with estrogen receptor alpha (ERα). We found a wide coexpression between Prl receptor and ERα in the CNS. Additionally, changes in
estrogen levels decrease prolactin sensitivity. Therefore, in the present study we
identified the possible mechanism by which bromocriptine promotes improvements in
glycemic control, and for the first time, we obtained evidence that the use of prolactin
antagonists can have a potential effect in the treatment of T2DM.
Keywords: Bromocriptine. Type 2 Diabetes Mellitus. Prolactin. Prolactin antagonists.
Hypothalamus.
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1 INTRODUÇÃO
A obesidade e o diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) são doenças cada vez mais
crescentes na população mundial e, portanto, existe uma preocupação dos órgãos
de saúde em desenvolver medicamentos e instruir a população sobre como prevenir
tais doenças. A relação entre elas é bastante íntima, embora não obrigatória, e o
melhor tratamento é a prevenção, adotando hábitos de vida mais saudáveis com a
prática de atividades físicas e uma dieta equilibrada. Mas, no cenário atual, onde as
jornadas de trabalho são extensas e pouco tempo é dedicado às medidas
preventivas, faz-se necessária a busca de novos tratamentos para essas doenças.
Fármacos seguros e efetivos para o tratamento da obesidade e do DMT2
ainda são elusivos e, embora muitos recursos sejam aplicados, principalmente na
pesquisa de desenvolvimento de drogas antiobesidade, elas ainda apresentam
eficácia limitada. Uma das razões para essa ineficiência pode ser devido a uma falta
de compreensão completa sobre a patogênese dessas doenças. No caso do DMT2,
o que se observa é que a forma de ação da maioria das drogas utilizadas é
periférica, aumentando a secreção de insulina (quando atuam no pâncreas) ou
melhorando a sinalização da insulina (quando atuam no músculo esquelético ou
principalmente no fígado). No entanto, é crescente o número de estudos que
mostram a importância do Sistema Nervoso Central (SNC) na regulação da
homeostase glicêmica.
O cérebro apresenta receptores para a insulina, sendo portanto um tecido
alvo desse hormônio (1,2) embora a captação de glicose por neurônios seja
independente de insulina. Sugere-se que a insulina pode agir no SNC e influenciar
sua secreção pelas células β-pancreáticas, ilustrando um mecanismo pelo qual o
SNC tem papel importante no controle glicêmico.
Dessa forma, parece plausível pensarmos em um tratamento cujo
medicamento atue no SNC para o tratamento do DMT2. Nesse sentido, foi
recentemente aprovado nos Estados Unidos pela "Food and Drug Administration"
(FDA) o primeiro medicamento com provável ação no SNC para o tratamento do
DMT2. O mesilato de bromocriptina, em um formato de liberação rápida e com
nome comercial de Cycloset®, é indicado para ser usado por pacientes com DMT2
em associação com outros medicamentos e dietas, embora o mecanismo de ação
pelo qual o fármaco promove a redução da glicemia não seja esclarecido.
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Por tratar-se de um fármaco que atua como agonista dopaminérgico de
receptores D2, ele pode afetar vias dopaminérgicas que controlam outros
comportamentos, o que seria um efeito colateral desse medicamento. Portanto, na
presente tese, será apresentado um estudo do mecanismo de ação desse
medicamento e a tentativa de desenvolvimento de um novo fármaco para o
tratamento da DMT2 e da obesidade. Foram realizados experimentos com
antagonistas de receptores de prolactina (Anti-PrlR), os quais poderiam futuramente
tornarem-se fármacos mais específicos e potentes no tratamento de doenças
metabólicas.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
Evolutivamente, dentre os processos mais críticos para a sobrevivência de
espécies, estão as habilidades para evitar a morte pela falta de alimento e montar
um sistema imunológico que responda a patógenos. No passado, quando o acesso
ao alimento era intermitente, a economia de energia corporal e o armazenamento
de calorias eram cruciais. Atualmente, o suprimento nutricional é regular, tornando o
estado metabólico, originalmente vantajoso, um acumulador de adiposidade, o qual
está associado a diversas comorbidades. O mesmo ocorreu para respostas imunes,
as quais, esporadicamente, precisavam ser recrutadas de forma intensa em
situações de infecções por doenças epidêmicas, e que na atualidade tornaram-se
extremamente sensibilizadas. Essa teoria, juntamente com os hábitos alimentares
inadequados e a prática de atividade física insuficiente das sociedades atuais,
podem explicar o número crescente no mundo de pessoas com doenças associadas
a distúrbios metabólicos, como diabetes mellitus tipo 2 e obesidade (3). Essas
doenças propiciam um aumento significante da morbi-mortalidade e gera altos
custos sociais.
O balanço energético positivo, em que o consumo de nutrientes é excessivo
e ultrapassa o gasto metabólico do organismo, leva a um acúmulo de gordura,
podendo incorrer em obesidade (4). A obesidade é uma doença caracterizada por
excesso de adiposidade, diagnosticada pelo índice de massa corporal (relação entre
o peso e a altura ao quadrado) maior ou igual a 30 Kg/m2. Ela está associada a comorbidades como dislipidemia, hipertensão, doenças coronarianas e diabetes
mellitus tipo 2. Também existe uma relação íntima entre obesidade e processos
inflamatórios, que agravam o quadro de síndrome metabólica. Essa relação pode ter
uma explicação evolutiva. Mamíferos compartilham mecanismos de defesa e de
controle do metabolismo de organismos mais simples, como as drosófilas, as quais
apresentam um tecido adiposo capaz de desempenhar funções similares ao fígado,
células hematopoiéticas e do sistema imune humano. Por isso, acredita-se que
existam em humanos moléculas reguladoras “chave” comuns aos sistemas imune e
metabólico, por meio do qual nutrientes, principalmente ácidos graxos, podem atuar
em sistemas de reconhecimento de patógenos, possibilitando que nutrientes i sejam
capazes de gerar respostas inflamatórias (3). No entanto, o mecanismo fisiológico
preciso de iniciação do processo inflamatório na obesidade ainda é desconhecido.
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Outra teoria é de que a expansão do tecido adiposo leva a hipertrofia e hiperplasia
dos adipócitos, que podem prejudicar a perfusão de oxigênio local e estimular vias
de estresse celular. Isso causaria liberação de citocinas e outros sinais próinflamatórios indutores do recrutamento de monócitos circulantes que, como
macrófagos infiltrados no tecido adiposo, liberam mais citocinas, exacerbando o
processo inflamatório e a resistência à insulina. A inflamação hepática, comum na
obesidade, também pode ocorrer como resultado da esteatose e/ou do aumento das
respostas ao estresse do hepatócito. Também os macrófagos hepáticos (células
Kupffer) podem ser ativados induzindo resposta semelhante a que acontece no
tecido adiposo (5). Pedersen e colaboradores (6) mostraram que existe uma
correlação positiva entre a insulina circulante e fatores inflamatórios do tecido
adiposo tanto de pacientes obesos, quanto de camundongos com obesidade
induzida por dieta rica em gordura.
2.1 Farmacoterapia na obesidade
Fármacos seguros e efetivos para o tratamento da obesidade ainda são
elusivos

e,

embora

muitos

recursos

sejam

aplicados

na

pesquisa

de

desenvolvimento de drogas antiobesidade, os fármacos ainda apresentam
resultados limitados. Uma das razões para essa ineficiência pode ser pelo fato de a
patogênese da obesidade não ser completamente elucidada (4). Dessa forma, ainda
não existem medicamentos que reduzam seletivamente os estoques de tecido
adiposo sem causar prejuízos à saúde em longo prazo.
Como princípio, drogas usadas para induzir a perda de peso devem reduzir o
apetite ou aumentar a saciedade; reduzir a absorção de nutrientes ou aumentar o
gasto energético; e normalmente o tratamento deve ser associado a intervenções
físicas, como exercícios e dieta (7).
Atualmente, o Orlistat é o único medicamento autorizado mundialmente para
o tratamento da obesidade a longo-prazo. Trata-se de uma droga que promove
menor absorção de gordura pelo intestino por inibir a lipase pancreática. No entanto,
seus efeitos colaterais incluem esteatorreia, incontinência fecal, flatulência, e má
absorção de vitaminas lipossolúveis. Outros medicamentos supressores do apetite
são permitidos apenas em alguns países específicos e por períodos limitados de
administração. Isso ocorre devido aos efeitos colaterais que tais medicamentos
apresentam, sendo os mais agravantes a dependência química e efeitos prejudiciais
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sobre o sistema cardiovascular. Fentermina (anfetamina, aumenta a liberação de
dopamina, noradrenalina e serotonina), topiramato (anticonvulsionante, mecanismo
de ação sobre o apetite desconhecido) e lorcaserina (agonista de receptor de
serotonina) são exemplos desses medicamentos. Outros medicamentos que já
foram retirados do mercado devido aos efeitos colaterais graves como alucinações,
suicídios, hipertensão pulmonar e ataques cardíacos foram: fenfluramina (aumenta
liberação de serotonina e inibe a sua recaptação), sibutramina (inibidor da
recaptação de serotonina e noradrenalina; ainda é permitido o uso no Brasil) e
rimonabanto (antagonista de receptor de canabinóide 1) (4).
2.2 Diabetes Mellitus
É bastante próxima a relação entre obesidade e resistência à insulina,
sendo que a obesidade é considerada o principal fator que predispõem o indivíduo
ao diabetes mellitus tipo 2 e é uma importante causa do aumento indiscriminado
dessa doença em todo o mundo (8). A incidência de indivíduos obesos que
desenvolvem um quadro de diabetes mellitus tipo 2 aumentou consideravelmente. A
inflamação do tecido adiposo é associada a resistência à insulina sistêmica e
hiperinsulinemia, observada tanto em humanos quanto em camundongos obesos. A
hiperinsulinemia presente no quadro de obesidade promove resistência à insulina
não somente pela dessensibilização dos receptores de insulina, mas pelo aumento
do processo inflamatório do tecido adiposo, prejudicando o mecanismo de geração
de ácidos graxos a partir da glicose (lipogênese de novo), o qual seria capaz de
melhorar o metabolismo desse nutriente e aumentar a sensibilidade à insulina (6).
O Diabetes Mellitus é uma síndrome que possui componentes metabólicos,
vasculares e neuropáticos, que se correlacionam. A síndrome vascular, por
exemplo, a qual consiste de anormalidades em pequenos e grandes vasos,
aparecem em pacientes diabéticos mais precocemente e de forma mais severa,
quando comparado a outros pacientes. As macro-angiopatias podem resultar em
acidentes cerebrovasculares, infarto do miocárdio e doenças vasculares periféricas;
enquanto as micro-angiopatias podem causar retinopatias e nefropatias. Também,
muitas das alterações neuropáticas são devidas a alterações no metabolismo (9).
A caracterização do diabetes mellitus se dá por disfunções no metabolismo
de carboidratos, gorduras e proteínas, secundárias à ausência ou diminuição
marcante da secreção de insulina e/ou ineficiente ação da insulina. A hiperglicemia
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é o biomarcador que caracteriza essa síndrome, e é o mais importante para o
diagnóstico e o julgamento da terapia mais adequada (9).
Os critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde (1980) para
o diagnóstico do diabetes são essencialmente sintomas como poliúria, polidipsia,
perda de peso inexplicável, associados a uma concentração plasmática casual de
glicose maior ou igual a 200 mg/dl, ou esse mesmo valor de glicemia após 2 horas
de um teste de tolerância à glicose por via oral (75 g de glicose anidro) ou uma
glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dl, além da concentração de
hemoglobina glicosilada (Hb1AC ≥6,5).
O Diabetes Mellitus apresenta diversas etiopatogêneses, como as
resultantes de defeitos genéticos de função das células β das ilhotas pancreáticas
(defeito no DNA mitocondrial, Síndrome de Wolfram, Maturity-onset of the Young –
MODY); defeitos genéticos na ação da insulina (resistência à insulina tipo A,
Leprechaunismo, síndrome de Rabson-Mendenhall, lipodistrofia); doenças do
pâncreas exócrino (pancreatites, neoplasia, fibrose cística); endocrinopatias
(Síndrone de Cushing, acromegalia, hipertireoidismo); indução por drogas (ácido
nicotínico, glicocorticoides, hormônio tireoidiano); infecções (citomegalovírus,
adenovírus e outros vírus); diabetes gestacional (9). Os tipos mais comuns são o
Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1) e o Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2). O DMT1 é
resultante de uma deficiência na secreção de insulina pelas células β-pancreáticas,
usualmente causada pela morte seletiva dessas células, devido a uma resposta
autoimune agressiva. Já no DMT2, a patogênese é multifatorial, caracterizada por
resistência à insulina e uma relativa, ou até mesmo absoluta, deficiência de
secreção de insulina, devido a um prejuízo de função das células β, além de
apresentar outras diversas anormalidades metabólicas. A resistência à insulina é
definida como uma inabilidade da insulina em produzir o seu efeito biológico usual
sob concentrações circulantes que são efetivas em um indivíduo normal. Essa
resistência, no contexto do metabolismo da glicose, leva a um aumento da
produção endógena de glicose, à redução de recaptação de glicose periférica e à
inadequada liberação de insulina pelo pâncreas (10).
Noventa por cento de todos os casos de diabetes são do tipo 2, que afetam
mais de 285 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo portanto uma questão
preocupante no cenário mundial e que merece grande atenção (11).
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Os riscos de desenvolvimento do DMT2 aumentam com a obesidade, a
idade e o sedentarismo. Dentre os pacientes com DMT2, 80 a 90% são obesos,
mostrando uma direta relação entre condições metabólicas desfavoráveis e uma
desregulação do controle glicêmico dos indivíduos com altos índices de gordura
corporal. Pacientes considerados não obesos por critérios tradicionais (índice de
massa corpórea) que possuem DMT2 em geral apresentam uma porcentagem de
gordura aumentada, principalmente em regiões abdominais (9).
O diagnóstico da DMT2 é frequentemente prejudicado, às vezes
demorando-se anos para ser detectado, pois muitas vezes o aumento da glicemia
não instala os sintomas clássicos de um quadro diabético descontrolado. É
estimado que exista um período de 9 a 12 anos entre o início da doença e o seu
diagnóstico, e por isso, infelizmente, esses pacientes apresentam altos riscos de
complicações micro e macrovasculares, além de neuropatias (9). Embora esses
pacientes tenham concentrações de insulina plasmática aparentemente normais ou
até elevadas, a secreção de insulina ainda é insuficiente para compensar a
resistência que eles apresentam a este hormônio. E em determinados casos,
embora a redução do peso corporal e/ou da glicemia por uso de fármacos
diminuam a resistência à insulina, seus componentes genéticos se mantêm.
2.3 Tratamentos farmacológicos no diabetes mellitus
Devido à complexidade da doença, é bastante comum a associação de
diferentes terapias para o tratamento do DMT2. E o que se pode notar é que, dentre
os fármacos mais utilizados, a lista de efeitos colaterais, principalmente sobre o
sistema cardiovascular, renal e hepático, é bastante preocupante.
Os fármacos mais comumente utilizados para o tratamento do DMT2 atuam
perifericamente, sendo heterogêneos em sua forma de ação e tolerância, e podem
ou não ser associados a uma terapia com insulina. As principais classes incluem
drogas que: estimulam a secreção de insulina (sulfoniluréias), reduzem a produção
hepática de glicose (biguanidas), atrasam a digestão e absorção intestinal de
carboidratos (inibidores de alfa-glicosidase) e melhoram a sensibilidade à insulina
(tiazolidinedionas e biguanidas) (12,13).
As drogas sensibilizadoras de insulina incluem as tiazolidinedionas e as
biguanidas. As tiazolidinedionas, como as pioglitazonas e rosiglitazonas, são
ligantes sintéticos de PPARγ (peroxisome proliferative-activated receptor gamma)	
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são potentes sensibilizadores de insulina no músculo, fígado e tecido adiposo- que
por se ligarem ao PPARγ modulam a transcrição de genes responsivos à ação da
insulina, envolvidos no controle da glicemia e do metabolismo de lipídeos (14). Já as
biguanidas, como a metformina e fenformina (já retirada do mercado), promovem
redução da glicemia de jejum e diminuem os valores de Hb1AC (15). O principal
mecanismo de ação dessa classe de medicamentos é por meio de uma inibição da
produção hepática de glicose pela ação sobre enzimas-chave da gliconeogênese,
bem como por um possível aumento de sensibilidade à insulina por atuação direta
em receptores de insulina (13).
Os medicamentos que atuam como secretagogos de insulina são as
sulfoniluréias e as meglitinidas. As sulfoniluréias estimulam a liberação de insulina
ao se ligarem ao receptor de sulfoniluréia (SUR-1), um componente do canal de
potássio dependente de ATP (KATP channel) expresso em células β pancreáticas,
levando a um influxo de cálcio e um aumento da resposta das células β a estímulos
como glicose ou outros. Mecanismo similar é encontrado nas meglitinidas, as quais
também estimulam a liberação de insulina pela inibição dos canais de potássio
dependentes de ATP, causando despolarização da membrana e aumentando a
concentração intracelular de cálcio, o que leva à exocitose da insulina (13).
Outros medicamentos usados para o tratamento do DMT2 são os inibidores
de α-glicosidase (como acarbose, moglitol e voglibose). Eles atuam competindo de
forma inibitória com a α-amilase pancreática e α-glicosidase intestinal. Essas
enzimas diminuem a absorção de glicose pós-prandial ao inibirem a hidrólise de
polissacarídeos em monossacarídeos. Dessa forma, os inibidores de α-glicosidase
promovem uma redução da Hb1AC (16).
No entanto, a maioria desses medicamentos frequentemente causa efeitos
colaterais indesejáveis (13,17). A terapia com análogos de insulina ou secretagogos,
como as sulfoniluréias, podem causar complicações no sistema cardiovascular
(18,19), possível falência das células β (devido ao elevado estímulo à produção de
insulina), insuficiência renal e hepática (13), além de episódios hipoglicêmicos (20),
os quais também podem ser observados em pacientes tratados com meglitinidas
(13). Biguanidas podem causar acidose láctica (21), além de hepatotoxicidade (22–
24) e complicações no sistema gastro-intestinal, efeito esse que também é
observado
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Tiazolidinedionas podem levar a falência cardíaca e complicações no sistema
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vascular (25,26), além de perda óssea (27), ganho de peso e alto risco de câncer de
bexiga (13).
Até mesmo fármacos promissores que vem sendo recentemente testados
para o tratamento do DMT2, como SGLT2 e análogos de GLP-1, podem apresentar
efeitos indesejáveis. SGLT2, por exemplo, são inibidores do co-transportador 2 de
sódio e glicose nos rins e interferem, de maneira positiva, no processo de
reabsorção da glicose no túbulo proximal, aumentando a diurese de glicose e água.
(28). No entanto, este medicamento pode aumentar o risco de falência renal em
pacientes com essa doença, além de aumentar o risco de infecções no trato
urogenital (13). Análogos de GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) possuem
metabolização mais lenta que o GLP-1 endógeno e atuam também nos receptores
de GLP-1 das células beta-pancreáticas, bem como de outras células, como as da
mucosa gástrica e intestinal, miócitos cardíacos, alguns neurônios e no nervo vago.
Eles atuam na regulação da homeostase glicêmica após a absorção de nutrientes
(pós-prandial), melhorando a resposta à insulina e inibindo a liberação de glucagon
pelas células α-pancreáticas, além de diminuírem o esvaziamento gástrico,
induzirem saciedade e diminuírem a produção hepática de glicose (13). Apesar de
pertecerem a uma classe de fármacos promissores, estão associados ao uso desses
medicamentos efeitos indesejáveis como desconfortos gastrointestinais, náusea,
dores de cabeça, além de irritações na pele nos locais em que são aplicadas as
injeções do fármaco (29).
2.4 Papel do Sistema Nervoso Central no controle glicêmico
Diversos são os estudos desenvolvidos em busca de novos tratamentos para
o DMT2. No entanto, ainda se faz necessário realizar novas pesquisas para se
encontrar fármacos mais eficientes e com menos efeitos colaterais. O que pode ser
observado é que a forma de ação da maioria das drogas utilizadas para o
tratamento dessa doença é periférica, aumentando a secreção de insulina (quando
atuam no pâncreas) ou melhorando a sinalização da insulina (quando atuam
principalmente no fígado). No entanto, é crescente o número de estudos que
mostram a importância do Sistema Nervoso Central (SNC) na regulação da
homeostase glicêmica (30). Claude Bernard foi o primeiro pesquisador a sugerir que
o Sistema Nervoso Central regula diretamente os níveis de glicose no sangue
(31,32). Atualmente sabe-se que neurônios do hipotálamo têm grande importância
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na detecção de mudanças hormonais e de substratos circulantes, e processam
essas informações para vias de projeções que mantêm a homeostase glicêmicoinsulinêmica e o balanço energético (33–38).
O cérebro apresenta receptores para a insulina; sendo, portanto, um tecido
alvo dela (1,2). Estudos clássicos de injeções intracerebroventriculares de insulina
em cachorros observaram aumento da secreção de insulina induzida por glicose,
sugerindo que as células β-pancreáticas estão sob a influência das células
sensíveis à insulina do SNC (39). Além disso, conforme mostrou o trabalho de
Sipols e colaboradores (40), a infusão de insulina no SNC de ratos diabéticos
reduziu a hiperfagia e a superexpressão hipotalâmica de RNAm de NPY.
Reforçando essa hipótese, animais com deleção do gene que expressa receptores
de insulina especificamente no cérebro, tiveram aumento do consumo alimentar,
aumento da gordura corporal e dos níveis plasmáticos de insulina, discreta
resistência à insulina e hipertrigliceridemia (41). Além disso, a insulina no SNC
parece regular o metabolismo de gordura e a glicose periférica (42).
Além dos efeitos da insulina no SNC, diversas evidências apontam que os
efeitos da leptina na homeostase glicêmica são primariamente mediados pelo
cérebro (30). A deleção seletiva de receptores de leptina em neurônios leva a
obesidade e também à DMT2 (43). Em contrapartida, animais que não apresentam
naturalmente receptor de leptina (db/db) e são geneticamente modificados para
carregarem um transgene específico que induz a expressão de receptores de
leptina exclusivamente no cérebro, apresentam níveis normais de glicemia e
insulinemia (44,45). Também, a administração aguda icv de leptina causa o mesmo
efeito que a infusão intravenosa de leptina no aumento da captação de glicose
periférica (46), assim como a administração icv marcadamente inibe a produção de
glicose em ratos submetidos à dieta rica em gordura, diminuindo a glicogenólise
(36).
Além da ação da insulina e da leptina no SNC, é de grande importância a
ação sobre o controle glicêmico do neurotransmissor α-MSH (hormônio estimulador
de melanócito α) que se liga aos receptores MC3R e MC4R. Deficiência de MC4R
resulta em síndrome metabólica em camundongos, gerando hiperinsulinemia e
hiperglicemia (47). Já a infusão de α-MSH no terceiro ventrículo melhora os efeitos
da insulina circulante sobre a regulação da captação de glicose (48), assim como
administração central de agonista de melanocortina inibe a liberação basal de
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insulina (49), indicando que a ativação central de receptores de melanocortina,
especialmente MC4R, são alternativas promissoras para o tratamento do DMT2
(30).
2.5 Investigação por medicamentos que atuem no SNC para o tratamento de
síndromes metabólicas
Parece evidente a importância do SNC para o controle glicêmico, e é
plausível a busca por medicamentos que atuem centralmente para o tratamento de
síndromes metabólicas. O primeiro medicamento com provável ação no SNC,
recentemente aprovado nos Estados Unidos pela "Food and Drug Administration"
(FDA) para o tratamento do DMT2, é o mesilato de bromocriptina, em um formato
de liberação rápida (50), com nome comercial de Cycloset®. Essa droga é um
agonista dopaminérgico de receptores D1 e D2, derivado do fungo Claviceps
purpurea, que é um contaminante comum do centeio e outros cereais.
Diversos trabalhos da literatura mostram efeitos benéficos da bromocriptina
sobre a hiperglicemia e hiperlipidemia em modelos de animais obesos tratados com
essa droga. A bromocriptina, em associação com um agonista de receptores
dopaminérgicos D1 (SKF-38393), melhorou a disfunção das ilhotas pancreáticas,
diminuindo os níveis de insulina plasmática de animais ob/ob (51) e db/db (52) para
valores próximos aos encontrados nos animais selvagens. Além dos benefícios
sobre a hiperglicemia, a bromocriptina parece causar melhorias no metabolismo e
balanço energético. Trabalhos mostram que essa droga pode reduzir a hiperfagia, o
ganho de peso e a hiperlipidemia de animais obesos (53–55). Em humanos, o
tratamento com a bromocriptina também melhora o controle glicêmico e o perfil
lipídico sérico de pacientes com DMT2 (56), melhorando o controle plasmático da
glicemia de jejum e pós-prandial (57). Além disso, um estudo epidemiológico
recente mostrou que o tratamento com a bromocriptina, em sua forma de liberação
rápida, reduziu a progressão da hiperglicemia e eventos cardiovasculares em
pacientes com a glicemia controlada (HbA1c ≤ 7) (58).
No entanto, o mecanismo pelo qual a bromocriptina atua para causar tais
efeitos ainda não é compreendido. Existem algumas ideias esparsas na literatura
que relacionam a ação dessa droga com o ritmo circadiano biológico e o sistema
dopaminérgico de recompensa (59). No trabalho de Luo e colaboradores (60), é
discutido que reduções de gordura corporal e melhorias na tolerância à glicose dos
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animais tratados com bromocriptina podem ser resultantes, em parte, da habilidade
dessa droga em diminuir a atividade da serotonina e da norepinefrina no núcleo
ventromedial do hipotálamo (VMH). Em outro trabalho, é discutida a normalização
do ganho de peso e da hiperglicemia concomitante com uma redução significativa
de imunorreatividade ao neuropeptídio Y (NPY) nos núcleos supraquismático,
intergeniculado, paraventricular e arqueado dos animais obesos tratados com
bromocriptina, em comparação com animais magros (61).
2.6 Prolactina e controle do metabolismo
A prolactina (Prl) é um hormônio polipeptídico multifuncional produzido pela
hipófise anterior e por outras regiões, como por exemplo, células epiteliais
mamárias (62). O principal e mais clássico efeito conhecido da Prl é o de regular o
desenvolvimento das glândulas mamárias durante a gravidez e induzir a produção
de leite. No entanto, a Prl vem sendo associada a diversas ações em vertebrados,
incluindo efeitos sobre o balanço hidroeletrolítico, crescimento e desenvolvimento,
metabolismo e sistema endócrino, cérebro e comportamento, reprodução e
regulação do sistema imune (63).
A Prl não apresenta um tecido endócrino alvo e, portanto, não apresenta um
sistema de retroalimentação normal. Sua produção é controlada, em contrapartida,
por uma alça curta de retroalimentação em que a própria Prl estimula a secreção
do seu fator inibitório, a dopamina (64). A dopamina é liberada pelos neurônios
túbero-infundibulares do núcleo arqueado (TIDA) na eminência mediana e inibe,
por meio de receptores D2 presentes em lactotrofos da glândula hipófise anterior, a
expressão do gene da Prl e a exocitose deste hormônio (65).
O mesilato de bromocriptina é um agonista dopaminérgico, e como tal,
apresenta papel similar ao da dopamina na regulação da secreção da Prl, inibindo
a sua produção e liberação. A bromocriptina foi utilizada originalmente para o
tratamento
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prolactinomas, apresentam anormalidades no metabolismo de carboidratos e
lipídeos (66), além de hiperinsulinemia e reduzida tolerância à glicose (67–69). O
excesso de Prl também é relacionado a um aumento da resistência à insulina (70) e
à hipercolesterolemia (71). O tratamento desses indivíduos com agonistas
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dopaminérgicos mostrou benefícios sobre o controle glicêmico (72). Alguns
trabalhos supõem que a supressão das concentrações basais de Prl pela
bromocriptina pode ser o principal fator que promove a melhoria da tolerância à
glicose e normalização da liberação de insulina induzida por glicose (67,73,74),
demonstrando a importância da Prl na homeostase glicêmica.
Além de efeitos sobre o controle glicêmico, a hiperprolactinemia sustentada
é comumente associada ao ganho de peso e à obesidade em humanos (75,76),
embora alguns achados sejam contraditórios (77,78). Diversas linhas de pesquisa
indicam que a Prl atua no cérebro estimulando o consumo alimentar em mamíferos
e aves (62). Em ratos, foi observado que a Prl pode estimular o consumo alimentar
em fêmeas não grávidas (79–82), e também em fêmeas grávidas, nas quais além
de aumentar o apetite, é responsável por aumentar os depósitos de gordura
corporal e promover resistência à leptina e à insulina (64). Em pássaros, a injeção
intracerebroventricular (icv) de Prl induz hiperfagia e ganho de peso em machos e
fêmeas (83). Estudos de microinjeções unilaterais em vários núcleos hipotalâmicos
de pombos mostraram o efeito hiperfágico desse hormônio, principalmente quando
as injeções foram direcionadas ao VMH (84). Esses dados foram confirmados
quando injeções de antisoro purificado contra receptores de Prl no VMH reduziram
a hiperfagia causada pela Prl em 50% (85).
Outra situação que sugere que a Prl pode estar relacionada a efeitos sobre
o controle glicêmico e do metabolismo é o que se observa na utilização de antipsicóticos. A utilização dessas drogas, das quais muitas atuam como antagonistas
dopaminérgicos, promove expressivo aumento das concentrações de Prl na
circulação. Como efeitos colaterais ao uso de antipsicóticos, pode-se observar um
significante ganho de peso e anormalidades nos metabolismos de lipídeos e
glicose, o que aumenta os riscos de doenças cardiovasculares e diabetes (86–88).
Portanto, diversos são os indícios de que a Prl possa ter relação com
doenças metabólicas. Também acreditamos que a redução de seus níveis, abaixo
do nível basal, poderia amenizar disfunções metabólicas. Pensando nisso, uma
possível forma de tratamento para o diabetes mellitus tipo 2 e para a obesidade
seria a utilização de antagonistas de Prl. Existem no momento alguns tipos de
antagonistas de Prl. O antagonista análogo de GH humano, G120K-hGH é um
potente antagonista tanto de receptor de GH como de receptor de Prl, mas seu
potencial clínico é limitado (89). Outros antagonistas já estudados são o G129R	
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hPRL (apresenta substituição de glicina da posição 129 por arginina), S179D-hPRL
(substitui a serina na posição 179 por ácido aspártico), Δ41-51-hPRL (deleções dos
aminoácidos 41 a 51), Δ1-9-G129R-hPRL e Δ1-14-G129R-hPRL (deleções de 9 e
14 resíduos N-terminais) (39,89–91). Considerando-se que o receptor de Prl é
amplamente expresso em células epiteliais mamárias, e que geralmente sua
expressão está elevada em tumores, Soares e colaboradores (89) desenvolveram
técnicas de síntese em células humanas (CHO), purificação e caracterização da
G129R-hPRL e S179D-hPRL, o que poderia ser de extrema importância
terapêutica em tumores mamários. Da mesma forma, esses antagonistas podem
ter potencial terapêutico em doenças metabólicas, tal como o diabetes e obesidade.
Portanto, a hipótese do presente trabalho se baseia na possível via de atuação da
bromocriptina sobre o controle glicêmico e o balanço energético por meio de sua
influência sobre a produção e secreção de prolactina.
2.7 Estradiol e regulação do metabolismo: possível interação com a Prl
O estradiol é um dos maiores estimuladores da secreção de prolactina na
glândula hipófise (64). Essa regulação se dá por uma via genômica clássica sobre a
expressão do gene da prolactina (92), aumentando o número de lactotrofos (93–97)
e modificando a responsividade dos lactotrofos a outros reguladores (98–100). Os
neurônios TIDA expressam receptores de estrógeno α (ERα), e o estrógeno é capaz
de inibir esses neurônios (101–104), diminundo a liberação de dopamina, o que
facilita a liberação de prolactina (64). Também, o estradiol pode regular a expressão
de receptores de prolactina em neurônios (105) e muitas ações da prolactina são
dependentes da presença de estrógeno (106).
Já é sabido que o estradiol influencia a expressão de receptor de prolactina
em tecidos cerebrais como córtex, ponte, bulbo, plexo coroide e hipotálamo (107). O
inverso também ocorre, uma vez que, perifericamente, sabe-se que a prolactina
pode alterar a expressão dos ERα e ERβ no corpo lúteo de ratas grávidas, por meio
da via de sinalização intracelular JAK2/STAT5 (108). As proteínas transdutoras de
sinal e ativadoras de transcrição 5 (STAT5a e STAT5b) são fatores de transcrição e,
portanto podem regular a expressão de inúmeros genes, incluindo o ERα (109).
De um modo geral, estrógenos têm um papel fundamental na fisiologia
reprodutiva, esquelética, cardiovascular e no sistema nervoso central. As ações dos
estrógenos em núcleos hipotalâmicos controlam o consumo alimentar, o gasto
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energético e a distribuição de tecido adiposo branco. No músculo esquelético,
fígado, tecido adiposo e células imunes, os estrógenos estão envolvidos na
sensibilidade à insulina, bem como na prevenção do acúmulo de lipídios e na
inflamação. Nas ilhotas pancreáticas, eles regulam a secreção de insulina e
homeostase de nutrientes (110).
Baixos níveis de estrógenos em mulheres após a menopausa, ou em
animais após ovariectomia, estão associados ao desenvolvimento de um quadro de
obesidade e resistência à insulina (111,112). Os mecanismos pelos quais o
estradiol, através de sua ligação ao seu receptor ERα, regulam o metabolismo
energético e o controle glicêmico têm sido alvos de inúmeros estudos. Dados
recentes têm apontado que a sinalização do ERα em populações neuronais
específicas do hipotálamo tem papel-chave nos efeitos metabólicos do estradiol.
Por exemplo, Musatov e colaboradores (113) demonstraram que o silenciamento
do ERα, por meio de injeção de RNA de interferência no VMH causa marcante
ganho de peso, resistência à insulina e intolerância à glicose. Esses efeitos são
semelhantes aos observados após ovariectomia. Em outro estudo, em que foram
utilizados camundongos com deleção tecido específica do ERα em células que
expressam o Fator Esteroidogênico-1 (SF-1), o qual é um marcador de neurônios
do VMH, os autores confirmaram que a expressão de ERα é essencial para manter
o balanço energético e a homeostase glicêmica adequados (114).
Dada a importância do estradiol sobre o metabolismo energético e o
controle glicêmico, e a interação hormonal que existe entre ele e a Prl em tecidos
periféricos e no sistema nervoso central, temos como hipótese que a Prl pode
alterar a expressão e/ou a sinalização do ERα em regiões hipotalâmicas, como, por
exemplo, no VMH, que é uma região que apresenta a expressão de receptores de
ambos os hormônios e alto percentual de co-localização (115). Essa interação
hormonal pode levar a alterações no balanço energético e na homeostase
glicêmica. Investigamos no presente trabalho de que maneira a diminuição de Prl
sérica, provocada pela administração de bromocriptina, pode explicar a melhora no
controle glicêmico e balanço energético induzido por essa droga. Também
investigamos se esses efeitos são dependentes de estrógeno.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
O objetivo desse trabalho é estudar o mecanismo de ação da bromocriptina
(efeitos antidiabéticos) em animais geneticamente obesos e resistentes à insulina
(ob/ob). Também propomos um ensaio pré-clínico em animais ob/ob para
investigarmos a possível utilização de uma nova classe de medicamentos
(antagonistas de prolactina) para o tratamento da obesidade e do DMT2.
3.2 Objetivos específicos
Para elucidar essas questões, o presente trabalho foi subdividido em 3
objetivos específicos:
3.2.1 Objetivo 1
Avaliarmos o mecanismo pelo qual a bromocriptina atua sobre o
metabolismo de animais geneticamente obesos e resistentes à insulina (modelo
ob/ob). Para isso, com base em evidências da literatura, temos como intuito
estudarmos se a melhora do controle glicêmico dada por esse medicamento ocorre
por meio da inibição sobre a secreção basal de Prl.
3.2.2 Objetivo 2
Investigarmos a possibilidade de um novo tratamento para o DMT2 e a
obesidade, com base no princípio estudado no objetivo 1 do trabalho. Nessa etapa,
verificaremos se a administração central ou periférica de antagonistas de Prl (AntiPrlR) recapitula os efeitos benéficos observados com a administração da
bromocriptina em camundongos ob/ob.
3.2.3 Objetivo 3
Compreendermos os possíveis mecanismos pelos quais a Prl pode atuar no
SNC para influenciar o metabolismo. Também, pretendemos avaliar a possível
interação desse hormônio com o estrógeno.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Experimento 1. Estudo do mecanismo de ação da bromocriptina: possível ação
via prolactina?
No primeiro experimento da tese foi estudado se a ação da bromocriptina
sobre o controle glicêmico e o balanço energético ocorre por meio da diminuição
dos níveis basais de prolactina. São descritos a seguir todos os procedimentos
adotados

para

o

desenvolvimento

da

pesquisa

que

responde

a

esse

questionamento.
4.1.1 Obtenção dos camundongos experimentais
A procriação dos animais experimentais foi realizada em biotério próprio, o
qual apresenta o ciclo claro/escuro de 12 h/12 h, acendendo as luzes às 08h00min
e apagando às 20 h. Foram seguidas as normas do Comitê de Ética no uso de
animais em experimentação do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (CEUA),
registrado sob n° 012 nas fls. 03 do livro 03.
Os animais utilizados nos experimentos foram os camundongos com fundo
genético C57BL6/J da linhagem ob/ob, os quais são geneticamente obesos e
resistentes à insulina devido mutação espontânea de troca de base nitrogenada no
gene da leptina, o que leva à síntese de uma proteína não funcional. Progenitores
com a mutação em heterozigose foram adquiridos da empresa The Jackson
Laboratory (000632 B6.Cg-Lepob/J) , e a procriação e manutenção da colônia foi
realizada

em

biotério

próprio.

Efetuamos

cruzamentos

de

camundongos

heterozigotos para a mutação ob, obtendo-se a proporção de 1/4 da ninhada
homozigota para ob (ob/ob). Utilizamos essa estratégia pois animais homozigotos
para essa mutação são inférteis. Os filhotes foram desmamados com 3 a 4
semanas de vida e tiveram um pedaço do epitélio da cauda coletado para
genotipagem.
4.1.2 Genotipagem
4.1.2.1 Extração de DNA
A extração do DNA do material coletado foi feita usando-se um Kit
comercialmente disponível (Sigma-Extract-N-AmpTM Tissue PCR kit #XNAT2O), e
adotando-se os procedimentos conforme manual do fabricante. Resumidamente,
para extração de DNA foram utilizados 100 µL de Extraction solution (Sigma –
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E7526) e 12,5 µL de Tissue preparation solution (Sigma – T3073) por amostra,
ambos fornecidos pelo kit de maneira pronta para o uso. Em seguida, foi realizada
breve centrifugação (22 ºC, 10000 rpm por 1 min) para garantir que o epitélio caudal
fosse completamente imerso na solução anterior. Posteriormente, a amostra passou
pela fase de digestão (22 ºC por 20 min seguido por mais 12 min a 94 ºC) e
neutralização (50 µL de Neutralization solution B - Sigma – N3910). Antes de
proceder com a amplificação por PCR, as amostras permaneceram no mínimo por
1h a 4 ºC para estabilização.
4.1.2.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR)
As amostras de DNA foram submetidas à amplificação por reação em cadeia
da polimerase para amplificação e assim possibilitar a identificação das regiões com
mutação utilizando primers específicos. Os primers foram desenhados para
parearem com a região do gene onde encontra-se a troca de base. As sequências
dos

primers

foram

(5'-TGTCCAAGATGGACCAGACTC-3'

e

5'-

ACTGGTCTGAGGCAGGGAGCA-3'). Para a PCR, foram utilizados 5 µL de Red
Extract-N-Amp PCR Ready Mix (Sigma – R4775), 2µL da amostra de DNA, 1,25 nM
do primer específico e H2O ultra-pura previamente tratada com dietilpirocarbonato
(DEPC) para completar um volume final de 10 µL. O protocolo utilizado em
termociclador (Eppendorf-Master cycler nexus gradient) para a PCR foi:
desnaturação inicial de 94 ºC por 3 min; 40 ciclos de desnaturação (94 ºC por 30
seg), anelamento (62 ºC por 30 seg) e extensão (72 ºC por 1 min); desnaturação
final de 72 ºC por 4 min. Como a mutação do gene ob consiste apenas da troca de
um nucleotídeo, o que não causa diferença no tamanho do fragmento de DNA, é
necessário um segundo passo que consiste na digestão do DNA amplificado com
endonucleases de restrição específica (HpyF3l, Fermentas). Essa enzima de
restrição reconhece uma sequência gerada pela mutação, permitindo sua
discriminação do gene selvagem.
4.1.2.3 Eletroforese
As amostras de PCR passaram então por eletroforese em gel de agarose
(2% - Amresco, #RA N605), a 0,12 A por 1 h 30 min. O resultado do peso molecular
das bandas de DNA geradas determinou se o animal carrega ou não a mutação.
Dessa forma, visualizamos no gel de agarose 3 tipos de marcações de bandas:
animal selvagem (uma banda de 155 pb); animal ob/ob homozigoto (uma banda em
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100 pb e outra em 55 pb); e animal heterozigoto (uma banda em 155 pb, outra em
100 pb e outra em 55 pb). Através desse processo, identificamos os animais que
possuem homozigose para a mutação do gene ob, e, portanto apresentavam o
fenótipo desejado. Posteriormente, o resultado da genotipagem foi confirmado pela
observação do fenótipo de obesidade mórbida.
Ao completarem 5 meses de vida, os camundongos ob/ob foram alojados em
gaiolas individuais para aclimatação durante 1 semana, quando iniciamos os
experimentos.
4.1.3 Distribuição dos animais em grupos: teste de tolerância à glicose
Devido a grande oscilação de glicemia observada em animais ob/ob, antes de
iniciarmos as análises, realizamos um teste de tolerância à glicose (GTT) para
avaliarmos o desempenho dos animais e podermos distribuí-los de forma
homogênea entre os grupos. O GTT consistiu em um teste em que os animais
receberam injeção intraperitoneal de uma solução de glicose na concentração de 1 g
de glicose/mL de salina, sendo que os animais receberam a solução na proporção
de 1 g glicose/kg do animal. A glicemia foi medida com o uso de um glicosímetro
portátil (One Touch Ultra® - Johnson & Johnson) nos tempos 0 (imediatamente
antes da injeção de glicose), 20 min, 40 min, 60 min, 90 min e 120 min após a
injeção, o que nos mostrou o perfil metabólico do animal quanto à captação de
glicose com o passar do tempo. Os valores de glicemia obtidos foram analisados em
programa GraphPad 5.0 visando o cálculo da área sob a curva de glicose sérica
para a determinação da tolerância à glicose.
Além disso, também foi utilizado como critério para a distribuição dos animais
em grupos homogêneos os valores de peso e consumo alimentar, os quais foram
medidos em período basal do experimento, previamente aos tratamentos.
4.1.4 Delineamento experimental
Analisamos quatro grupos de camundongos geneticamente obesos e
resistentes à insulina (camundongos deficientes de leptina, ob/ob, descrição da
colônia no tópico 4.1.1), separados em grupos de machos e fêmeas, com
aproximadamente 5 meses de vida (n ≥ 15 por grupo), conforme os grupos a
seguir:
• Controle: camundongos ob/ob que receberam um implante subcutâneo de cânula
do tipo micro osmotic-pump (modelo 1002-Alzet) contendo PBS (veículo usado na
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solução de prolactina) e receberam injeção intraperitoneal (i.p.) de DMSO+salina
(veículo utilizado na solução de mesilato de bromocriptina) entre 1 h e 2 h após o
início do ciclo claro, durante os 16 dias do tratamento, nos mesmos volumes que os
grupos Bromo e Bromo+Prl;
• Prl: camundongos ob/ob que receberam um implante subcutâneo de cânula
contendo prolactina extraída da hipófise de ovelhas (Sigma, 18 µg/dia) e receberam
injeção i.p. de DMSO+salina entre 1 h e 2 h após o início do ciclo claro, como o
grupo controle, durante os 16 dias do tratamento;
• Bromo: camundongos ob/ob que receberam o implante subcutâneo de cânula
contendo PBS, e receberam injeção i.p. de mesilato de bromocriptina entre 1 h e 2
h após o início do ciclo claro (Santa Cruz, 12 µg/g peso, diluído em salina/ DMSO,
50% de cada) durante os 16 dias do tratamento;
• Bromo+Prl: camundongos que receberam implante subcutâneo de cânula contendo
solução com prolactina, e receberam injeções i.p. de mesilato de bromocriptina
entre 1 h e 2 h após o início do ciclo claro durante os 16 dias do tratamento.
4.1.5 Cirurgias de implante subcutâneo de bomba osmótica
Para o implante das cânulas, os animais foram submetidos a um
procedimento cirúrgico simples de duração inferior a 5 min por cada animal, sendo
previamente anestesiados por via inalatória com isoflurano (Isoforine- Cristália).
Uma pequena porção da pele da parte dorsal do corpo foi cortada para a
implantação da cânula, o corte foi fechado com grampos e foi feita assepsia na área
correspondente ao implante com álcool iodado.
O tratamento teve duração de 16 dias, respeitando-se a capacidade limitada
das cânulas osmóticas. Porém, de acordo com a literatura, este período é suficiente
para causar os efeitos benéficos da bromocriptina sobre o metabolismo dos
camundongos ob/ob, conforme demonstrado em trabalhos anteriores (53,51,54,55).
4.1.6 Balanço energético e controle glicêmico
Previamente ao início dos tratamentos, após o período de aclimatação,
mensuramos o ganho de peso corporal e o consumo alimentar basal de cada
animal. Esses mesmos parâmetros foram medidos durante o período de tratamento.
Entre o 10° e o 12° dias de tratamento, realizamos GTT para analisarmos o perfil
metabólico dos animais após o tratamento ao qual foram submetidos, conforme
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descrito acima no tópico 4.1.3. Dois dias após o teste de tolerância à glicose, os
animais foram submetidos a um teste de sensibilidade à insulina (ITT) da mesma
maneira que o GTT, com a diferença que os camundongos receberam injeção i.p.
de insulina regular humana (Novo Nordisk) na proporção de 3 IU /kg do animal.
4.1.7 Eutanásia
Após 2 dias de recuperação dos testes de ITT de cada rodada de
experimento, no 16° de tratamento, foram realizadas as eutanásias dos animais por
decaptação. Imediatamente após a decaptação, foram coletadas amostras de
sangue, as quais foram posteriormente centrifugadas para separação da fase de
soro. As amostras de hipotálamo foram coletadas utilizando-se as seguintes
delimitações: rostro-caudal, 1 mm anterior ao quiasma óptico e imediatamente
posterior aos corpos mamilares; latero-lateral, definida pelo trato óptico; e superior,
o limite dorsal do terceiro ventrículo. Amostras de fígado foram coletadas sempre do
mesmo lóbulo. Músculos sóleo e gastrocnêmio foram coletados apenas nas
cohortes que receberam injeções de insulina 15 minutos antes da eutanásia, para
análises de Western Blotting, conforme descrito no tópico 4.1.10. Todos tecidos
coletados

foram

imediatamente

imersos

em

gelo

seco

e

posteriormente

armazenados a -80°C, para posteriormente, em ocasião oportuna, serem
submetidos à extração de RNA total ou de proteínas, dependendo da análise a ser
seguida (quantificação gênica ou proteica).
4.1.8 Ensaio enzimático
Amostras de soro de animais machos foram utilizadas para a determinação
da concentração circulante de insulina e prolactina com o uso de kits
comercialmente disponíveis de ensaio enzimático de imunoabsorção (Ultra
Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit, #90080 e Crystal Chem Mouse Prolactin ELISA
Kit, Cat Nº RAB0408 – Sigma-Aldrich, protocolo de acordo com especificações do
fabricante).
4.1.9 Quantificação gênica
Amostras de fígado e hipotálamo foram submetidas à extração de RNA total
e reação em cadeia de polimerase para a avaliação de possíveis alterações gênicas
desencadeadas pelos tratamentos. Foram analisados principalmente genes
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envolvidos no controle da homeostase glicêmica e do metabolismo energético. Os
passos estão descritos nos tópicos a seguir.
4.1.9.1 Extração de RNA total
Todas as amostras coletadas tiveram RNA total extraído utilizando o protocolo
do TRIzol Reagent seguindo o manual do fabricante. As amostras foram retiradas
®

do freezer -80 °C somente no momento da extração sendo sempre mantidas em
gelo. A homogeneização das amostras foi realizada utilizando-se 1 mL de TRIzol

®

Reagent com auxilio de homogeneizador de tecidos (Polytron). A mistura resultante
foi incubada por 5 min à temperatura ambiente e a seguir acrescidos 0,2 mL de
clorofórmio (CHCl3) para desproteinização (fase de separação). O sobrenadante foi
separado por centrifugação (12.000 rpm, 15 min, 4 ºC), e o RNA contido na fase
aquosa foi precipitado com isopropanol (fase de precipitação), lavado com etanol
75% por duas vezes (fase de lavagem) e dissolvido com H2O previamente tratada
com DEPC (fase de diluição). O RNA obtido foi quantificado no espectrofotômetro
(Epoch Microplate Spectrophotometer, Biotek®) nos comprimentos de onda de 260 e
280 nm.
4.1.9.2 Transcrição Reversa
Inicialmente, 2 µg de cada amostra de RNA total foram tratadas com DNase I,
RNase free (Roche, #776785). O uso da DNase teve por objetivo eliminar qualquer
contaminação que as amostras pudessem ter com DNA genômico. Para a primeira
etapa do tratamento com DNase foram acrescidos o volume predeterminado pela
biofotometria de RNA total, 0,32 µL de DNase I previamente diluída (2 µL de DNase,
1µL de tampão e 7 µL de H2O DEPC), 3,36 µL de MgCl2 (Roche, #1699113) e foi
completado com H2O DEPC o volume final de 20 µL. Esta solução foi então levada
ao termociclador: 37 ºC por 30 min; 75 ºC 10 min; 4 ºC.
As amostras então foram submetidas à reação de transcrição reversa. Foram
acrescidos à solução anterior: 20 µL de H2O DEPC, 10 µL de DTT, 10 µL de primers
randômicos

(146

ng

–

pdN6

Roche,

#1034731),

20

µL

de

dNTPmix

(desoxirribonucleotídeos trifosfatados - No Cat. 10297-018, Invitrogen™), 1 µL da
enzima transcriptase reversa (SuperScript II RTase, GIBICO, #18064-022) e 20 µL
do tampão da enzima. Estes primers randômicos são na maioria das vezes
hexâmeros de oligodesoxirribonucleotídeos que se combinam à fita simples de RNA
para que a enzima transcriptase reversa reconheça um sitio de inicio de transcrição.
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Os desoxirribonucleotídeos fosfatados dNTPs são os quatro nucleotídeos do DNA
(Adenina, Citosina, Guanina e Timina): dATP (desoxiAdenosina Trifosfatada), dCTP
(desoxiCitidina

Trifosfatada),

dGTP

(desoxiGuanosina

Trifosfatada)

e

dTTP

(desoxiTimidina Trifosfatada). Novamente a solução foi levada ao termociclador: 25
ºC por 10 min; 42 ºC por 50 min; 72 ºC por 10 min; 4 ºC. Terminada a reação as
amostras foram devidamente armazenadas a -20 °C.
4.1.9.3 Gene constitutivo
O gene endógeno, ou constitutivo, é um gene expresso continuamente e em
todas as células do organismo. Os genes constitutivos utilizados foram o
gliceraldeído fosfato dehidrogenase (GAPDH), ciclofilina A (Ppia) e β-actina (Actb).
Utilizamos a média geométrica dos resultados de Ct obtidos pela reação de PCR em
tempo-real dos genes endógenos para os cálculos das demais expressões gênicas
analisadas.
4.1.9.4 Expressão gênica por PCR em tempo real
A expressão do RNAm foi estimada mediante PCR quantitativo em tempo real.
A técnica de PCR em tempo real é sensível e permite a detecção direta dos
produtos da PCR durante a fase exponencial da reação, combinando amplificação e
detecção em cada ciclo. Para tal, foi utilizada a técnica de coloração “SYBR Green”
que segue o princípio FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) que emite
sinal de fluorescência quando ligadas ao DNA dupla fita, utilizando o Power SYBR
Green PCR Master Mix (Applied Biosystems®). Além do SYBR Green foi utilizada a
tecnologia TaqMan (TaqMan® Gene Expression Master Mix, Applied Biosystems®),
que permite maior especificidade da reação utilizando o mesmo princípio de FRET,
porém o sinal de fluorescência é emitido quando a sonda específica do gene
estudado é hidrolisada. Para cada reação foram padronizados os volumes dos
reagentes conforme o manual do fabricante. Para TaqMan: 6,25 µL MasterMix; 0,35
µL primer; 4,4 µL H2O DEPC; 1,5 µL amostras. Para SYBR: 6,25 µL MasterMix; 1,5
µL primer; 3,25 µL H2O DEPC; 1,5 µL amostras.
No hipotálamo, analisamos genes de mediadores envolvidos com o controle
do balanço energético, como Esr1 que codifica a proteína ER-α, Mch, Agrp, Hcrt,
que codifica para orexina, Pomc, Prkcd, que codifica para PKC delta, Prkcg, que
codifica para PKC gama, Cartpt, que codifica para CART, Npy, além de genes de
subunidades de canais de potássio dependentes de ATP: Abcc-8 que codifica para
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SUR-1, Abcc-9 que cofica para SUR-2, Kcnj8 que codifica para Kir6.1, Kcnj11 que
codifica para Kir6.2. No fígado, analisamos os genes envolvidos na gliconeogênese:
Pck-1, que codifica para a proteína PEPCK, G6pc que codifica para glicose-6fosfatase, Ppara e Srebf-1 que codifica para SREBP-1C. Na tabela 1 estão listados
os números de acesso e as sequências dos primers utilizados para cada gene.
Em todas as reações foram realizadas desnaturações iniciais a 95 oC por 5
min, seguidas dos ciclos de desnaturação (95 oC, 30 s), anelamento (60 °C, 30 s) e
extensão (72 oC, 30 s), e quando utilizado SYBR Green, seguindo para a curva de
dissociação (95º por 15 segundos e 60 º por 1 min). As reações foram realizadas em
equipamento próprio para PCR em tempo real (7500TM Real-Time PCR System,
Applied Biosystems®). E a quantificação de expressão gênica foi realizada por 2ΔΔCT
(116).
Tabela 1 - Lista dos primers utilizados para expressão gênica. * TaqMan® Gene
Expression Master Mix, Applied Biosystems®
Gene de
interesse
Abcc8
Abcc9
Agrp
β-actina*
Cart
Ppia
Ers-1
G6pc
Gapdh
Hcrt
kcnj11
KCNJ8
MCH
NPY*
PCK-1
POMC
PPARα*
PRKCδ
PRKCθ
Srebf1c*

No. Accesso
NM_011510.3
NM_021041.2
NM_001271806.1
Mm00607939_s1
NM_013732
NM_008907.1
NM_007956-4
NM_008061.3
GU21402.1
(NM_010410.2)
NM_010602.3
NM_008428.4
NM_008493.3
Mm03048253_m1
NM_011044.2
NM_001278581.1
Rn00566193_m1
NM_011103.3
NM_008859.2
Rn01495769_m1

Forward primer (5’-3’)
GTCTTCTGGAACAGCGCCT
ATCGACATGGCCACGGAAAA
CTTTGGCGGAGGTGCTAGAT
CCGAGCCCTGGACATCTACT
TATCTGCACTGCCAAGACTGAGT
GCAGATAGGGAGCTGGTTCA
GCTGGAGTCTTGTCAGGCAT
CTCCCACTCTTCCACCTTCG
GGCACCATGAACTTTCCTTC
GCTGTCCCGAAAGGGCATTA
CATGGAGAAGAGTGGCCTGG
CCAGCTGAGAATGGAGTTCAGA
TCGATCCTGGCCACATCTC
GAGGCCACTGAACATCTTTGTC
AACTGGTCCCTCCTGGAGAA
GTCAGGGAGAGGCAGTGAAC
-

Reverse primer (5’-3’)
GTCCTGAGGCAATACCTGGG
GAGACACGGTGAGCTATGGT
AGGACTCGTGCAGCCTTACAC
CCGCCTTGGCAGCTCCTT
CTTCTTGCTGGTCTTGCCATTCC
TGGAGATTCAAGTCCCCAAA
CGGAGGCTGGCATTGTAGAT
CCACCACCCTGTTGCTGTAG
GACAGCAGTCGGGCAGAG
CCTCCTCTCTCGAGTACGGT
CGCAGACGTGAATGACCTGA
GTCGGTAGACTCTTCCCAGCAT
CGCAAGCTGAAGAAATATGACAA
GCAGAGGCAAAACAAGATTGG
AGGGGATTTCACTTTGGGCT
TCTGCCCATTTTCTGATTCCAC
-

4.1.10 Quantificação proteica
4.1.10.1 Extração de proteínas
Parte dos animais foi sacrificada 15 min após receberem injeção i.p. de
insulina (6 IU /kg do animal ) para determinar a fosforilação de proteínas da via da
insulina por meio de Western Blotting (extração de proteínas totais e eletroforese em
gel de poliacrilamida)
As amostras de músculo e fígado destinadas a essa análise foram
homogeneizadas em tampão RIPA (RIPA buffer, Sigma) contendo coquetel de
inibidores de proteases e fosfatases (1:1000, Sigma). Foi realizada centrifugação
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(14000 RPM, 4 °C por 20 minutos) para coleta do material sobrenadante. Para
determinação da concentração de proteínas totais foi utilizado kit comercialmente
disponível (Pierce BCA Protein Assay, Thermo Scientific).
4.1.10.2 Eletroforese e transferência
As amostras (50 µg de proteína total - 10% de SDS-PAGE) foram submetidas
à eletroforese em gel de poliacrilamida 10% (Fisher BioReagents™ EZ-Run™
Protein Gel Solutions). As amostras foram transferidas do gel para membranas de
nitrocelulose (Bio-Rad, #162-0115). As membranas passaram por bloqueio em 5%
de albumina sérica bovina (BSA) e incubadas 12h a 4°C em anticorpos primários
específicos (1:1000): pIR (receptor de insulina fosforilado, SC-25103, Santa Cruz),
pAKT (thymoma viral proto-oncogene 1 fosforilado, #3787S, Cell Signaling) e
GAPDH (SC-25778, Santa Cruz).
Posteriormente, as membranas foram incubadas por 45 minutos em
anticorpo secundário (1:10000, IRDye 800CW, Li-COR 926-32211). As proteínas
foram detectadas por quimiluminescência e analisadas utilizando o equipamento LiCOR Odyssey system (Li-COR). A normalização para pIR e pAKT foi feita pelo
GAPDH.
4.1.11 Adiposidade
Subsequente à decaptação e coleta de tecidos para análises gênicas e
proteicas, territórios de tecido adiposo subcutâneos, perigonadais e retroperitoniais
foram coletados, e as massas foram mensuradas para a avaliação da adiposidade
dos animais.
4.1.12 Testes estatísticos
As análises estatísticas dos experimentos foram realizadas com o programa
GraphPad Prism 5.0 e utilizando-se os testes One-way ANOVA e pós-teste de
Newman-Keuls, sendo considerada diferença estatística sempre que o P<0,05.
4.2 Experimento 2. Análise dos possíveis efeitos antidiabéticos e anorexígenos de
antagonistas do receptor de prolactina (Anti-PrlR) em camundongos ob/ob
Nesse experimento também foram utilizados camundongos ob/ob, machos,
entre 3 e 5 meses de vida, os quais foram gerados conforme descrito no Tópico
4.1.2. Realizamos experimentos de administração do antagonista G129R-hPrl no
SNC e perifericamente, em grupos diferentes de animais.
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4.2.1 Delineamento experimental- administração de antagonista
intracerebroventricular (icv)
Machos ob/ob foram divididos em 2 grupos experimentais:
• Controle: camundongos ob/ob que receberam implante intracerebroventricular (icv)
de cânula micro-osmótica (modelo 1004 -brain infusion kit 3- Alzet) contendo PBS
(veículo);
• Antagonista: camundongos ob/ob que receberam implante de cânula icv contendo
o antagonista do receptor de prolactina G129R-hPrl (7,92 µg/dia, diluído em PBS),
o qual foi produzido em colaboração com o IPEN, sob a supervisão do Dr. Carlos
Soares.
4.2.2 Cirurgias de implante icv de bomba osmótica
Os animais foram submetidos ao procedimento cirúrgico de implantação de
cânula acoplada ao mini-pump de infusão intracerebrovetricular. Inicialmente
receberam anestesia intraperitoneal de cetamina+xilazina nas proporções de 8% e
6%, respectivamente (Cetamin e Anasedan) e foram posicionados em um aparelho
estereotáxico. Estabelecemos os valores de coordenadas ântero-posterior (0,5 mm
em relação ao bregma), médio-lateral (1,3 mm em relação ao bregma) e dorsoventral (2,2 mm, em relação à calota craniana) para o posicionamento da cânula no
ventrículo lateral direito dos animais. Uma pequena perfuração foi feita na caixa
craniana do animal utilizando-se uma broca, onde foi colada a cânula (com o uso de
cola Superbonder e resina), a qual possui conexão com o mini-pump através de um
catéter pelo qual percorre o conteúdo da bomba osmótica. A bomba foi posicionada
na parte dorsal do animal, permitindo a sua movimentação normalmente. Essa
bomba osmótica possui capacidade de armazenamento de 100 µl de solução e
permanece liberando o líquido interno por 28 dias, a uma velocidade de 0,11 µl/hr.
4.2.3 Testes de controle glicêmico
Foram realizados testes de GTT e ITT nos dias 24 e 26 de tratamento,
seguindo-se os mesmos protocolos descritos no Experimento 1.
4.2.4 Eutanásia
Ao final de 28 dias de tratamento, os animais foram eutanasiados por
decaptação e foram coletados o sangue, hipotálamo, fígado, além de realizada a
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composição corporal, seguindo os mesmos padrões das eutanásias do Experimento
1.
4.2.5 Delineamento experimental- administração de antagonista periférico
Machos ob/ob foram divididos em 2 grupos experimentais:
• Controle: camundongos ob/ob que receberam implante subcutâneo de cânula do
tipo micro osmotic-pump (modelo 1002-Alzet) contendo PBS (veículo);
Antagonista: camundongos ob/ob que receberam implante subcutâneo de cânula
contendo o antagonista do receptor de prolactina G129R-hPrl (7,92 µg/dia, diluído
em PBS).
4.2.6 Cirurgias de implante periférico de bomba osmótica
Os procedimentos de implante das cânulas periféricas contendo antagonista
de prolactina foram realizados aos mesmos moldes das cirurgias descritas no tópico
4.1.5.
4.2.7 Testes de controle glicêmico
Foram realizados testes de GTT e ITT nos dias 12 e 14 de tratamento,
seguindo-se os mesmos protocolos descritos no Experimento 1.
4.2.8 Eutanásia
Ao final de 16 dias de tratamento, os animais foram eutanasiados por
decaptação e foram coletados o sangue, hipotálamo, fígado, além de realizada a
composição corporal, aos moldes do Experimento 1.
4.2.9 Testes estatísticos
As análises estatísticas dos experimentos foram realizadas com o programa
GraphPad Prism 5.0 e utilizando-se o teste t-student para a comparação entre os
grupos. Foram consideradas diferenças estatísticas para resultados de P<0,05.
4.3 Experimento 3. Estudo do mecanismo de ação da Prl sobre o metabolismo via
SNC: possível interação com o ERα
Avaliamos a hipótese de que a sinalização de prolactina influencia a
expressão de ERα em áreas específicas do SNC, o que seria um possível
mecanismo pelo qual a prolactina pode atuar sobre o controle do metabolismo,
visto que a expressão central de ERα é essencial para tal ação (117,110). Para
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tanto, primeiro determinamos quais áreas no SNC apresentam expressão
concomitante de PrlR e ERα. Em seguida, estudamos se alterações nos níveis
circulantes de prolactina alteram a expressão do ERα em núcleos hipotalâmicos
específicos. Finalmente, determinamos se a presença de estrógenos é necessária
para os efeitos antidiabéticos da bromocriptina.
4.3.1 Colocalização entre o PrlR e o ERα : hibridização in situ combinada à reação
de imunoistoquímica
Para o estudo da co-expressão entre PrlR e ERα utilizamos a combinação
de duas técnicas de marcação. Uma delas é a técnica de hibridização in situ com
35

S, a qual permite a localização e quantificação de RNA mensageiros do gene de

interesse. Utilizamos protocolos estabelecidos em trabalhos prévios do grupo
(118,119,115). Posteriormente à hibridização in situ para marcação do RNAm de
ERα, os cortes foram incubados para imunodetecção da proteína transdutora de
sinal e ativadora de transcrição STAT5 em sua forma fosforilada (pSTAT5). A
marcação do pSTAT5, após administração de prolactina, tem sido utilizada como
marcador das células que expressam o receptor de prolactina (120,121).
4.3.1.1 Delineamento experimental
Em um primeiro experimento, foram utilizadas 10 fêmeas de camundongos
C57BL6/J, as quais foram previamente submetidas à cirurgia de remoção dos
ovários (ovariectomia) por uma pequena incisão na região lateral ao abdômen de
cada lado, exposição dos ovários, remoção dos mesmos, sutura do músculo e
fechamento da pele utilizando grampos.
O procedimento de remoção dos ovários foi adotado por promover um
aumento da expressão de ERα no SNC, o que ocorre devido a ausência de
estrógeno circulante como um efeito compensatório momentâneo, aumentando
assim a visualização desses receptores. Além disso, a ovariectomia permitiu uma
uniformidade no estado reprodutivo das fêmeas, independentemente do ciclo estral
ou tratamento com Prl.
Após período de recuperação de 2 semanas, elas receberam injeção
intraperitoneal de solução contendo prolactina ovina (Sigma- 10 µg/g de peso do
animal).
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4.3.1.2 Preparação Histológica
Após 90 minutos de administração da injeção de prolactina, as fêmeas
passaram por procedimento de perfusão transcardíaca. Nesse procedimento, os
animais são previamente anestesiados com coquetel de xilazina e cetamina, e têm
a cavidade ventral exposta para visualização do coração. Então é posicionado um
cateter contendo uma agulha e conectado a um aparelho de bomba peristáltica, o
qual permite a perfusão de líquidos pelo corpo do animal. Primeiramente
administramos um volume aproximado de 50 ml de solução salina a 9% para
retirada do sangue circulante. Depois administramos um volume aproximado de
200 ml de formalina (formaldeído 10%) para fixação dos tecidos.
Após esse procedimento, os encéfalos das fêmeas foram retirados da caixa
craniana e permaneceram por 1 h em fixador. Depois, foram transferidos para
solução contendo 20% de sacarose para crioproteção do tecido, onde
permaneceram por período mínimo de 12 h, ou até que os encéfalos decantassem
no frasco. Então, foram cortados em micrótomo de congelação, utilizando-se gelo
seco para o congelamento, e a espessura dos cortes foi de 30 µm, sendo coletadas
4 séries e guardadas em solução anticongelante. Tivemos cuidado para que todos
os procedimentos que precederam a técnica de hibridização in situ fossem livres de
RNAse, ou seja, as soluções utilizadas foram preparadas a partir de água tratada
com dietilpirocarbonato (DEPC) e auto-clavadas.
4.3.1.3 Técnica de hibridização in situ
Na técnica de hibridização in situ utilizamos uma sonda de ERα produzida
em nosso laboratório, utilizando-se cDNA obtido a partir do RNA extraído do
hipotálamo de camundongo. A amplificação do fragmento de DNA foi feita por meio
de PCR, e a sonda foi gerada a partir de transcrição in vitro, utilizando

35

S -UTP e

uma T7 polimerase (Promega, Madison, EUA). Inicialmente, tratamos os cortes
encefálicos em solução com 1% de boridetro de sódio, seguido de outra incubação
com 0,25% de anidrido acético para aumentar a permeabilidade do tecido, seguida
de incubação em solução contendo a sonda marcada com o

35

S -UTP a 56 °C por

aproximadamente 16 h (solução contém Tampão de Hibridização 50%, Formamida
50%, SDS 10%, NaThio 10% e o riboprobe na concentração calculada previamente
em um aparelho cintilador). Após esse processo, os cortes passaram por banhos
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de estringência com tampão SSC a 60 ºC (citrato de sódio dibásico- Sigma) em
concentrações decrescentes do tampão.
4.3.1.4 Reação de imunoistoquímica para detecção de pSTAT5
Logo após o término do procedimento de hibridização in situ iniciamos a
reação de imunoistoquímica para pSTAT5. Esse procedimento consistiu de um prétratamento dos cortes para permeabilização do tecido, o qual consistiu em lavagens
em tampão de potássio PBS (0,02 M, pH 7,4 - KPBS); pré-tratamento em peróxido
de hidrogênio (0,3%) e NaOH (1%) por 20 min; lavagens em KPBS; incubação de
10 min em glicina (0,3%) diluída em KPBS; lavagens em KPBS; incubação de 10
min em dodecil sulfato de sódio (0,3% - SDS) diluído em KPBS; bloqueio em soro
(3% soro normal de burro) por 1 h. Então os cortes foram incubados em anticorpo
primário

anti-pSTAT5

(phospho-Stat5

Tyr694

antibody-

Cell

Signaling,

concentração de 1 µl de anticorpo em 1000 µl de solução) por 48 h.
Após o período de incubação, os cortes foram lavados em KPBS; incubados
em anticorpo secundário conjugado a biotina anti-coelho IgG (1:1.000, Jackson
Laboratories), por 1 h, seguido de incubação em kit ABC (complexo avidina-biotina,
Vector Laboratories:concentrações de A: 1:500 e B: 1:500) por 1h e lavados em
KPBS. Por fim, os tecidos foram submetidos à reação de immunoperoxidase por 35 min (5mg de diaminobenzidine tetrahydrochloride/DAB Sigma, peróxido de
hidrogênio 0,03% em tampão acetado 0,1 M, pH 6,0).
Então os cortes foram montados em lâminas polarizadas e mergulhadas em
emulsão autoradiográfica líquida (NTB2, Kodak) para a detecção do sinal do
radioisótopo. Dessa forma, visualizamos em quais locais do SNC existem neurônios
que respondem à ação da prolactina via marcação do pSTAT5, e que apresentam
RNAm do ERα. As imagens foram capturadas em microscópio óptico Zeiss
Axioimager A (Zeiss, Muencher, Alemanha) com câmera digital AxioCam HRc.
Analisamos

diversas

áreas

encefálicas,

principalmente

regiões

hipotalâmicas, em que foram detectadas marcações para o pSTAT5 e/ou para a
sonda marcada de RNAm de ERα. Foi feita uma análise qualitativa das marcações
que representaram a responsividade das células à Prl e ao ERα, bem como para a
dupla

marcação.

O

critério

utilizado

para

estabelecer

se

as

marcações/colocalizações foram altas, moderadas, baixas ou muito baixas está
ilustrado nos resultados (figura 17).
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4.3.2 Influência da presença de estrógenos para a responsividade das células à Prl
Para estudarmos se a presença de estrógenos circulantes altera a
responsividade das células de núcleos hipotalâmicos à Prl, realizamos experimento
de tratamento com prolactina ovina (injeção aguda i.p na dose de 10 µg/g do
animal) em fêmeas previamente ovariectomizadas (n=9) ou intactas (n=5), além de
injeções de PBS em fêmeas intactas para controle da reação (n=3).
Todos os animais foram perfundidos 90 minutos após as injeções
(procedimento similar ao descrito no tópico 4.3.1.2) e seus encéfalos foram
cortados em micrótomo de congelação. Os cortes foram pré-tratados e incubados
para a marcação de pSTAT5 (1:1000, Cell Signalling). Os cortes foram fotografados
utilizando-se a câmera Nikon e o software Axovision acoplados ao microscópio
óptico (Zeiss). As fotomicrografias foram utilizadas para realizarmos a quantificação
de células imunorreativas à Prl, utilizando-se o programa Image J 1.42q (Wayne
Rasband, National Institutes of Health, USA). Os valores obtidos na quantificação
foram analisados no programa GraphPad Prism 5.0, onde foi feito um teste
estatístico One-way ANOVA, com pós-teste de Newman-Keuls, considerando-se
diferença estatística quando o P<0,05.
4.3.3 Influência dos níveis circulantes de Prl sobre a expressão de ERα
Para analisarmos a influência da prolactina sobre a expressão de ERα,
realizamos um protocolo de injeções intraperitoniais de prolactina ovina durante
três dias consecutivos (com intervalo de 12 h entre cada injeção, na dose de 10
µg/g do animal) em 5 fêmeas previamente ovariectomizadas, conforme descrito
anteriormente. Em outras 5 fêmeas ovarectomizadas, fizemos o mesmo padrão de
injeções utilizando apenas o veículo (PBS). Perfundimos as fêmeas 90 min após a
última administração desses tratamentos. As técnicas de perfusão e microtomia
foram semelhantes às descritas anteriormente.
As séries de cortes encefálicos foram submetidas à hibridização in situ para a
marcação do RNAm de ERα, conforme descrito anteriormente. A quantificação da
marcação de RNAm de ER- α no VMHvl foi feita no programa ImageJ por
densitometria, e foram analisadas as porções rostrais e caudais desse núcleo
hipotalâmico. O teste estatístico foi realizado no programa Prisma 5.0, utilizando o
teste t student, considerando-se estatisticamente significante quando o P<0,05.
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4.3.4 Influência da presença de estrógenos para os efeitos antidiabéticos da
bromocriptina.
Para investigarmos se parte dos efeitos antidiabéticos da bromocriptina
depende da presença de estrógenos no organismo, realizamos experimentos em
um grupo de fêmeas ovariectomizadas (OVX) e outro grupo de fêmeas submetidas
à cirurgia controle (Sham). Parte dos animais de cada grupo recebeu tratamento
com bromocriptina ou injeções controle (solução veículo). Os protocolos de cirurgia
e de tratamento com a Bromo foram semelhantes aos apresentados anteriormente.
Após o procedimento cirúrgico, as fêmeas ficaram em repouso por 2 meses, tempo
no qual elas se recuperaram e puderam exibir os efeitos fenotípicos da ausência de
estrógeno no organismo. Antes do início dos experimentos, foi realizado um teste
de tolerância à glicose para verificação do controle glicêmico das fêmeas OVX e
Sham.
4.3.4.1 Delineamento experimental
As fêmeas previamente submetidas às cirurgias sham ou ovariectomia foram
separadas nos seguintes grupos:
•

Sham Controle: fêmeas que passaram pelo procedimento cirúrgico sem a

remoção dos ovários e receberam injeções i.p. diárias por 16 dias de DMSO+salina
entre 1 h e 2 h após o início do ciclo claro;
•

Sham Bromo: fêmeas que passaram pelo procedimento cirúrgico sem a

remoção dos ovários e receberam injeções i.p. diárias por 16 dias de mesilato de
bromocriptina entre 1 h e 2 h após o início do ciclo claro (Santa Cruz, 12 µg/g peso,
diluído em salina/ DMSO, 50% de cada);
•

OVX Controle: fêmeas que tiveram seus ovários removidos previamente e

receberam injeções i.p. diárias por 16 dias de DMSO+salina entre 1 h e 2 h após o
início do ciclo claro;
•

OVX Bromo: fêmeas que tiveram seus ovários removidos previamente e

receberam injeções i.p. diárias por 16 dias de mesilato de bromocriptina entre 1 h e
2 h após o início do ciclo claro
4.3.4.2 Testes de controle glicêmico e balanço energético
As fêmeas foram acompanhadas diariamente durante o tratamento, sendo
mensurados o peso corporal e o consumo alimentar. À semelhança do experimento
1, foram feitos testes de GTT e ITT nos dias 12 e 14 de tratamento,
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respectivamente. No entanto, diferente dos testes feitos em animais ob/ob, as doses
de glicose para o teste de GTT foram de 2 g glicose/kg, e para o teste de ITT as
doses de insulina foram de 1 UI/kg. A eutanásia foi realizada no dia 16 de
tratamento, quando foram coletados o hipotálamo e uma porção do fígado para
análises de qPCR, e foram coletados o tecido adiposo branco e o útero para
pesagem. O peso do útero foi utilizado para confirmação da eficiência da cirurgia de
remoção dos ovários, visto que este procedimento causa marcante atrofia uterina.
4.3.4.3 Testes estatísticos
Os testes estatísticos dos experimentos foram realizados com o programa
GraphPad Prism 5.0, sendo o teste t student para os acompanhamentos basais
(grupo sham e grupo OVX) e o teste One-way ANOVA com pós-teste de NewmanKeuls, para os acompanhamentos durante os tratamentos. Foi considerada
diferença estatística sempre que o P<0,05.
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5 RESULTADOS
5.1 Experimento 1. Estudo do mecanismo de ação da bromocriptina: possível ação
via prolactina?
Para esse experimento foram avaliados dez conjuntos independentes de
camundongos

ob/ob.

Três

desses

foram

compostos

por

fêmeas,

para

determinarmos possíveis dimorfismos sexuais referentes a ação da bromocriptina
e/ou prolactina. Utilizamos 149 camundongos ob/ob, os quais foram divididos em
grupos controle (n=23 machos e n=15 fêmeas), PRL (n= 21 machos e n=15
fêmeas), Bromo (n= 23 machos e n=15 fêmeas) e Bromo+PRL (n= 22 machos e
n=15 fêmeas).
5.1.1 Validação do tratamento
Para determinarmos se o tratamento com bromocriptina foi eficaz em alterar
os níveis séricos de prolactina, bem como para verificarmos se a reposição de
prolactina em bombas micro-osmóticas recuperaram os níveis basais desse
hormônio, realizamos ensaio enzimático para a prolactina de amostras de soro dos
animais. Observamos, conforme ilustrado na Figura 1, que os tratamentos foram
efetivos,

uma

vez

que

animais

tratados

apenas

com

Bromo

reduziram

significantemente seus níveis séricos de prolactina em comparação aos demais
grupos, e animais com reposição de prolactina recuperaram níveis desse hormônio
similares aos animais controle e Prl. Animais apenas tratados com prolactina
mantiveram níveis que não se diferenciaram dos animais controle, o que mostra que
o tratamento não causou hiperprolactinemia nos mesmos.
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Figura 1 - Concentração plasmática de prolactina nos machos ob/ob dos grupos Controle (injeção de
DMSO+Salina e mini-pump contendo PBS), Prl (injeção de DMSO+Salina e mini-pump contendo Prolactina com
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infusão de 18 ug/dia), Bromo (injeção de Bromocriptina na dose de 12 ug/g de peso e mini-pump contendo PBS)
e Bromo+Prl (injeção de Bromocriptina na dose de 12 ug/g de peso e mini-pump contendo Prolactina com
infusão de 18 ug/dia). Teste estatístico One-Way ANOVA com pós-teste de Newman-Keuls. *P<0,05.

5.1.2 Balanço energético
Para avaliar os efeitos metabólicos induzidos pelos tratamentos de Bromo
e/ou Prl, avaliamos inicialmente o consumo alimentar dos animais. O consumo
diário de ração durante o período de tratamento foi semelhante entre os grupos de
ob/ob machos (Figura 2A, P=0,3139). Entre as fêmeas, observamos que o
tratamento com Bromocriptina diminuiu o consumo alimentar. Todavia, a reposição
de prolactina evitou parcialmente essa diminuição (Figura 2B, P=0,012).
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Figura 2 - Médias do consumo diário de ração de machos ob/ob (A) e fêmeas ob/ob (B) dos grupos Controle,
tratados com prolactina (Prl), tratados com bromocriptina (Bromo) e tratados com bromocriptina e prolactina
(Bromo+Prl). Teste estatístico One Way Anova, com pós teste de Newman- Keuls. Símbolos a e b nos gráficos
representam diferença estatística de P<0,05.

Em uma comparação pareada, antes do início (período basal) e durante o
tratamento, o consumo alimentar de machos tratados com bromocriptina não se
alterou, sendo que apenas machos controles tiveram aumento do consumo
alimentar (Figura 3A). Em contrapartida, nas fêmeas, confirmamos que o
tratamento com a Bromocriptina diminuiu o consumo alimentar diário e a reposição
de prolactina no grupo Bromo+Prl não reverteu essa diminuição (Figura 3B).
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Figura 3 - Médias do consumo diário em período basal e período de tratamento dos animais experimentais em
machos (A) e fêmeas (B). Teste estatístico t-student pareado não paramétrico. * P<0,05.

Na análise de peso corporal, observamos que a porcentagem de ganho de
peso dos machos e fêmeas tratados com bromocriptina, com ou sem reposição de
prolactina, foi menor que dos animais controle e Prl (Figuras 4A e 4C). No entanto,
na comparação do peso corporal absoluto dos animais ao final do tratamento, não
verificamos diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (Figuras 4B e
4D).
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Figura 4 - Análise de peso corporal de machos e fêmeas ob/ob em tratamento. Em A e C estão os valores
percentuais de ganho de peso em relação ao peso final do tratamento de machos e fêmeas, respectivamente.
Em B e D estão representados os valores médios do peso dos animais após os tratamentos de machos e
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fêmeas, respectivamente. Teste estatístico One –Way Anova, com pós teste de Newman-Keuls. Símbolos a e b
representam diferença estatística de P<0,05.

A composição corporal dos animais, avaliada por medida de peso de
territórios adiposos relativos ao peso corporal, não apresentou diferenças
estatísticas entre os grupos analisados em machos e fêmeas. Os três depósitos de
tecido adiposo (subcutâneo, perigonadal/ou periuterino e retroperitonial) foram
semelhantes entre os grupos (Figuras 5 A-F).
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Figura 5 - Médias das razões entre peso dos adipócitos e peso corporal dos animais. A e B representam a
relação do território subcutâneo de machos e fêmeas. C e D representam os valores dos territórios perigonadal e
periuterino, respectivamente. E e F simbolizam os valores dos adipócitos da porção retroperitonial de machos e
fêmeas. Teste estatístico One-way ANOVA com pós-teste de Newman-Keuls.

5.1.3 Homeostase glicêmica

	
  

60

Os experimentos dos machos mostraram que tanto o grupo Bromo quanto o
Bromo+Prl apresentaram melhor tolerância à glicose em teste de GTT,
simbolizados por menor área sob a curva (ASC), em relação aos grupos Controle e
Prl (Figuras 6A e 6B). Em uma comparação direta apenas entre os grupos Bromo e
Bromo+Prl, os animais desse último grupo apresentaram ASC estatisticamente
maior que dos animais Bromo, indicando que o a reposição de Prl reverteu, em
parte, os efeitos da bromocriptina.
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Figura 6 - Teste de tolerância à glicose aplicado aos 4 grupos experimentais de animais ob/ob machos. A. Média
das áreas sob a curva dos animais analisados (P< 0,0001). B.Curva glicêmica das médias de glicemia dos
animais. Siglas: ASC (área sob a curva), Bromo (bromocriptina), GTT (teste de tolerância à glicose), Prl
(prolactina), UA (unidade arbritária)

Os experimentos em fêmeas mostraram que o tratamento com bromocriptina
melhorou a tolerância à glicose, enquanto as fêmeas tratadas com Bromo e com a
reposição de Prl reverteram completamente o benefício do medicamento,
apresentando valores de ASC semelhantes aos animais Controle e Prl (Figuras 7A
e 7B).
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Figura 7 - Teste de tolerância à glicose aplicado aos 4 grupos experimentais de animais ob/ob fêmeas. A. Média
das áreas sob a curva dos animais analisados (P= 0,007). B. Curva glicêmica das médias de glicemia dos
animais. Siglas: ASC (área sob a curva), Bromo (bromocriptina), GTT (teste de tolerância à glicose), Prl
(prolactina), UA (unidade arbritária).

Os testes de sensibilidade à insulina (ITT) realizados em machos mostraram
que o tratamento com Bromo diminuiu a resistência à insulina dos animais ob/ob,
observado pela menor ASC desse grupo em comparação aos demais, bem como
pela caraterística da curva glicêmica desse grupo (Figuras 8A e 8B). Essa mesma
melhora de sensibilidade à insulina não foi observada em machos tratados com
Bromo+Prl, indicando que a reposição da prolactina reverteu o benefício do
medicamento, sendo um indicativo de seu mecanismo de ação.
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Figura 8 - Teste de sensibilidade à insulina aplicado aos 4 grupos experimentais de animais ob/ob machos. A.
Média das áreas sobre a curva dos animais analisados (a e b representam as diferenças estatísticas entre os
grupos P=0,0007). B. Média das curvas glicêmicas obtidas nos testes, adotando-se o valor de 100 para a
glicemia basal.
	
  

Em fêmeas, o tratamento com Bromo mostrou tendência de melhora da
sensibilidade à insulina, representada por menor ASC desse grupo, embora não
tenha sido encontrada diferença estatística. Essa mesma melhora de sensibilidade
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não foi observada no grupo Bromo+Prl, indicando uma possível reversão do efeito
da droga (Figuras 9A e 9B).
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Figura 9 - Teste de sensibilidade à insulina aplicado aos 4 grupos experimentais de animais ob/ob fêmeas. A.
Média das áreas sobre a curva dos animais analisados ( - representa tendência à diferença estatística do grupo
Bromo em relação aos outros grupos P=0,1955). B. Média das curvas glicêmicas obtidas nos testes, adotandose o valor de 100 para a glicemia basal.* P<0,05.

Machos tratados com Bromo tiveram tendência de diminuição da insulina
sérica, analisada por kit Elisa do soro dos animais após eutanásia (Figura 10).
Animais tratados com Bromo+Prl não tiveram redução de insulina, sendo mais um
indicativo de que a reposição com prolactina reverte as alterações do controle
glicêmico adquiridas pelo tratamento com bromocriptina.
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Figura 10 - Concentração plasmática de insulina dos grupos estudados, analisada pelo método Elisa. Teste
estatístico One-Way ANOVA, com pós -teste Newman-Keuls P=0,1542.

5.1.4 Quantificação gênica por qPCR
As análises gênicas realizadas com RNA extraído do hipotálamo das
fêmeas (figura 11) mostraram diferenças nos genes Mch, Abcc8 e Pomc, enquanto
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os genes Ers-1, Agrp, Abcc9, Kncj8, Kncj11, Hcrt, Prkcd, Prkcg, Cartpt e Npy não
apresentaram diferenças estatísticas.
O gene Mch (P=0,0035) foi mais expresso no grupo tratado com Bromo+Prl,
quando comparado aos grupos controle e Bromo, mas não foi diferente do grupo
Prl.
O gene Abcc8, o qual codifica a subunidade SUR-1 do canal de potássio
sensível a ATP, foi menos expresso no grupo tratado com Bromo, diferentemente
dos outros grupos (P=0,051). O pós-teste (Newman-Keuls) indicou diferença
estatística entre os grupos Bromo e Bromo+Prl (P<0,05). As outras subunidades
analisadas Kir 6.1 (gene Kcnj8), SUR-2 (gene Abcc8) e Kir 6.2 (gene Kcnj11) não
apresentaram diferenças estatísticas entre os grupos.
O gene Pomc foi menos expresso nos dois grupos tratados com
bromocriptina (P=0,029), em comparação aos grupos controle e prolactina, não
havendo diferença da reposição de prolactina no grupo Bromo+Prl.
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Figura 11 - Análise da expressão gênica (qPCR) do hipotálamo de camundongos ob/ob fêmeas após 16 dias
de tratamento. Letras diferentes representam a existência de diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos
experimentais (ANOVA uma via, seguido de teste de Newman-Keuls). Esr-1(estrogen receptor 1), Mch
(melanin-concentrating hormone), Agrp (agouti related neuropeptide), Abcc8 [ATP-binding cassette, sub-family
C (CFTR/MRP), member 8], Abcc9 [ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 9], Kcnj8
(potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 8), Kcnj11 (potassium inwardly-rectifying channel,
subfamily J, member 11), Hcrt (hypocretin), Pomc (pro-opiomelanocortin-alpha), Prkcd (protein kinase C, delta),
Prkcg (protein kinase C, gama), Cartpt (CART prepropeptide), Npy (neuropeptide Y).

As análises gênicas do RNA extraído do fígado dos machos (Figura 12)
apontaram para uma tendência a diferença estatística apenas para o gene Srebf-1,
uma vez que seu teste estatístico apresentou um valor muito próximo à
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significância (P=0,051). O pós-teste (Newman-Keuls) indicou diferença estatística
entre os grupos Bromo e Bromo+Prl (P<0,05). Os outros genes analisados não
foram diferentemente expressos entre os grupos estudados.
Controle
Prl
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Expressão de mRNA (UA)
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Bromo+Prl

2.5
2.0

*

1.5
1.0
0.5
0.0
Pck-1

G6pc

Ppara

Srebf-1

Figura 12 - Análise da expressão gênica (qPCR) do fígado de camundongos ob/ob machos após 16 dias de
tratamento entre os grupos experimentais (*P< 0,05; ANOVA uma via, seguido de teste de Newman-Keuls).
Pck-1 (phosphoenolpyruvate carboxykinase 1), G6pc (glucose-6-phosphatase), Ppara (peroxisome proliferator
activated receptor alpha), Srebf-1 (sterol regulatory element binding transcription factor 1).

5.1.5 Quantificação proteica por Western Blotting
Com o intuito de avaliar os efeitos dos tratamentos na homeostase glicêmica,
os animais receberam uma injeção i.p. de insulina (6 UI/kg) ou salina, 15 min antes
de serem eutanasiados. O objetivo desse tratamento foi verificar se a insulina é
capaz de ativar sua via de sinalização intracelular no músculo esquelético
(gastrocnêmio e sóleo) e no fígado, como um indicador de sensibilidade à insulina
nesses tecidos. Para tanto, analisamos a fosforilação do receptor de insulina (IR) e
da AKT nos tecidos de animais tratados com insulina ou solução salina em machos
(Figura 13) e fêmeas (Figura 14).
Em machos, pudemos observar que o grupo Bromo que recebeu injeção de
insulina apresentou aumento de AKT fosforilada no fígado e uma tendência de
aumento de IR fosforilado no músculo em comparação aos animais Bromo que
receberam injeção de PBS. O mesmo foi observado para os animais controle, onde
a injeção de insulina aumentou significantemente a fosforilação do IR no músculo,
em comparação aos animais controle que receberam PBS. Os grupos Prl e
Bromo+Prl não apresentaram diferença de fosforilação das proteínas da via da
insulina quando desafiados com injeções desse hormônio.
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Figura 13 - Análise da via de sinalização da insulina em tecidos de camundongos ob/ob machos, tratados com
insulina (n=5) ou salina (n=4), 15 min antes da coleta dos tecidos. *, P < 0,05 comparado ao respectivo grupo
tratado com salina; ~ P < 0,1 comparado ao respectivo grupo tratado com salina. Teste t-student em cada
grupo.

Em fêmeas, observamos alteração de proteínas da via da insulina no
músculo de animais tratados, sendo que houve tendência a aumento do IR
fosforilado nos grupos Bromo e Bromo +Prl, e aumento significativo do AKT
fosforilado apenas nos animais do grupo Bromo.
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Figura 14 - Análise da via de sinalização da insulina em tecidos de camundongos ob/ob fêmeas, tratadas com
insulina (n=3) ou salina (n=2), 15 min antes da coleta dos tecidos. *, P < 0,05 comparado ao respectivo grupo
tratado com salina; ~ P < 0,1 comparado ao respectivo grupo tratado com salina. Teste t student em cada
grupo.

5.2 Experimento 2. Análise dos possíveis efeitos antidiabéticos e anorexígenos de
antagonistas do receptor de prolactina (Anti-PrlR) em camundongos ob/ob
Nesse experimento, foram realizados protocolos de tratamentos com micro
bombas para infundir antagonistas de prolactina perifericamente (implante
subcutâneo) ou diretamente no SNC (implante no ventrículo lateral) em
camundongos ob/ob machos. Os testes de tolerância à glicose mostraram que não
houve diferença estatisticamente significante da área sob a curva entre os animais
controle e tratados com o antagonista, tanto no SNC quanto perifericamente (Figura
15), embora perifericamente tenha havido tendência à maior tolerância dos animais
tratados com antagonista (Figura 15A, P=0,0883). No entanto, nos pontos 60, 90 e
120 minutos da curva glicêmica os animais tratados perifericamente com
antagonistas mostraram menor valor, comparados aos animais controle (Figura
15C).
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Figura 15 - Médias das áreas sob a curva dos testes de tolerância à glicose em machos ob/ob com tratamento
periférico do antagonista de prolactina (A), controle n=5 e antagonista G129R-hPrl n= 5; e animais com
tratamento no SNC (B), controle n=4 e antagonista G129R-hPrl n= 5. Curvas glicêmicas dos animais com
tratamento periférico (C) e central (D). Teste estatístico t-student *P<0,05.

Também, apesar dos tratamentos com o antagonista não causarem diferença
das áreas sob a curva dos testes de sensibilidade à insulina (Figuras 16A e 16B), a
curva glicêmica dos animais tratados foi menor, sugerindo menor resistência à
insulina nesses animais. Especificamente no tratamento icv pode-se observar
diferenças estatísticas nos pontos 20 min, 40 min e 120 min do teste (Figura 16D).
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Figura 16 - Médias das áreas sob a curva dos testes de sensibilidade à insulina em machos ob/ob com
tratamento periférico do antagonista de prolactina (A) e animais com tratamento no SNC (B). Curvas glicêmicas
dos animais com tratamento periférico (C) e central (D). Teste estatístico t-student *P<0,05.

5.3 Experimento 3. Ação da Prl sobre o metabolismo via SNC: interação com o
ERα.
Inicialmente, demonstramos que parte dos efeitos antidiabéticos da
bromocriptina ocorrem por diminuição dos níveis basais de Prl. Além disso, embora
preliminares, obtivemos dados indicando que antagonistas de prolactina podem
recapitular os efeitos antidiabéticos da Bromo. Para entendermos de que forma a
Prl pode agir sobre o controle metabólico, investigamos a hipótese de que a
sinalização da prolactina pode interagir com a do estrógeno, o qual está
intimamente ligado ao controle do metabolismo. Assim, uma interação entre Prl e
estrógeno no SNC poderia causar impacto sobre o controle glicêmico e energético.
Primeiramente determinamos quais áreas no SNC apresentam co-expressão entre
o PrlR e o ERα. Em seguida, estudamos se alterações nos níveis circulantes de
prolactina alteram a expressão do ERα em núcleos hipotalâmicos específicos.
Esses resultados foram agrupados em um manuscrito já publicado na revista Brain
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Research, cuja cópia está presente no Apêndice B. Finalmente, estudamos se a
presença de estrógenos é necessária para os efeitos antidiabéticos da
bromocriptina.
5.3.1 Colocalização entre o PrlR e o ERα: hibridização in situ combinada à reação
de imunoistoquímica
Primeiramente, analisamos a distribuição de células responsivas à prolactina
que expressam o RNAm do ERα no encéfalo de fêmeas ovariectomizadas que
receberam injeção única de prolactina e foram perfundidas 90 min após essa
intervenção. Fizemos uma análise qualitativa de células com a marcação nuclear
de pSTAT5 (indicador da presença do receptor de prolactina), células com a
expressão do RNAm de ERα e a proporção de dupla marcação para pSTAT5 e
ERα. A figura 17 ilustra fotomicrografias representativas de áreas encefálicas com
diferentes níveis de marcação. Esses valores foram utilizados como critério para a
análise qualitativa do grau de colocalização em cada núcleo encefálico.

Figura 17 - Fotomicrografias obtidas à partir de objetiva de microscópio de 20 x de cortes frontais de encéfalo
de fêmeas de camundongo ovariectomizadas e injetadas intraperitonialmente com prolactina, que foram
submetidas à Hibridização in situ para a marcação de RNAm para o ERα (pontos pretos- impregnação por
grânulos de prata) e reação imunoistoquímica para a marcação do pSTAT-5 (esferas marrons). As fotos ilustram
as escalas de marcação adotadas no experimento, sendo em A uma área de alta colocalização, em B
moderada, em C baixa colocalização e em D muito baixa ou nenhuma colocalização.
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Foram analisadas áreas na extensão do hipotálamo anterior até níveis do bulbo. Na
Tabela 2, estão indicadas as proporções de marcações e colocalizações
encontradas em cada região encefálica estudada.
Tabela 2 - Análise qualitativa dos núcleos encefálicos com células marcadas para
pSTAT-5, ERα e da colocalização nessas áreas.
Núcleos

Densidade de
células pStat5ir

Densidade de
células ERα

MPA

+++

+

+

AVPV

+++

+++

+++

MPN, medial

+++

+++

+++

MPN, lateral

++

++

++

BST

-

+++

-

PeN

++

+

+

RCA

++

+

+

PVH

+

+

-

ARH, rostral

+++

++

+++

ARH, tuberal

+++

+++

+++

ARH, caudal

+++

+++

+++

VMH, rostral

++

+

+

VMHvl,
intermediário

+++

++

++

VMHvl, caudal

+++

+++

+++

VMHdm

+

+

-

DMH

++

+

+

LHA

++

+

+

PMV

++

+

+

MeApd

++

+++

++

NTS

+

+

++

Número de células duplamente
marcadas

MPA (área pré-óptica medial), AVPV (núcleo periventricular anteroventral), MPN (núcleo pré-óptico medial),
BST(núcleo intersticial da estria terminal), PeN (núcleo periventricular), RCA (área retroquiasmática), PVH
(núcleo paraventricular do hipotálamo), ARH (núcleo arqueado do hipotálamo), VMH (núcleo ventromedial do
hipotálamo), DMH (núcleo dorsomedial do hipotálamo), LHA (hipotálamo lateral), PMV (núcleo pré-mamilar
ventral), MeApd (parte póstero-dorsal do núcleo amigdalar medial), NTS (núcleo do trato solitário). +++ (alta
marcação/colocalização); ++ (moderada marcação/colocalização); + (baixa marcação/colocalização); - (muito
baixa ou nenhuma marcação/colocalização).
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No hipotálamo anterior encontramos baixa colocalização de células
imunorreativas ao pSTAT5 e marcadas com a sonda de ERα na área pré-óptica
medial (MPA), embora haja grande quantidade de células responsivas à Prl, como
pode ser visto na figura 18A, e em maior aumento em 18B. No núcleo
periventricular anteroventral (AVPV, figuras 18C e 18D) e no núcleo pré-óptico
medial (MPN, figuras 18E e 18F) observamos alta responsividade à Prl e marcação
do ERα, assim como uma alta colocalização. Em contrapartida, no núcleo
periventricular do hipotálamo (PeN, figura 18G) e no núcleo paraventricular do
hipotálamo (PVH, figura 18H), as marcações são de moderadas a fracas, assim
como a colocalização.
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Figura 18 - Distribuição de células responsivas à prolactina (células marrons) e expressão do RNAm do
receptor de estrógeno alpha (pontos pretos) na área pré-óptica e hipotálamo anterior. Fotomicrografias em
campo claro de cortes frontais de encéfalo de camundongo reagidos para pSTAT5 e submetidos à hibridização
in situ para sonda de RNAm de ER-α. Barra de escala: A, C e E = 200 µm; B, D E, F e G= 25 µm; H= 100 µm,.
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Na porção tuberal do hipotálamo, encontramos alta marcação para o
pSTAT5 e para o RNAm do ERα, assim como alta colocalização entre ambos no
núcleo arqueado (ARH, figura 19A e em maior aumento na figura 19B). Pudemos
observar que todos os níveis do arqueado, do rostral ao caudal, apresentaram alta
marcação de pSTAT-5, de alta a moderada marcação de ERα , e alta colocalização
entre eles.
Na parte ventrolateral caudal do hipotálamo ventromedial (VMHvl , figura
19A e em maior aumento na figura 19D), também observamos alta marcação para
o pSTAT5 e para o RNAm do ERα, assim como alta colocalização entre ambos.
Diferentemente da porção dorsomedial do VMH (VMHdm, figura 19A e em maior
aumento na figura 19D), a qual possui baixa responsividade à Prl e baixa marcação
de RNAm do ERα. Nas porções intermediária e rostral do VMH, as colocalizações
foram intermediárias e fracas, respectivamente.
Na área retroquiasmática (RCA, figura 19E) há marcação moderada de
pSTAT5 e baixa de ERα, bem como baixa colocalização desses dois marcadores.
No núcleo pré-mamilar ventral (PMV, figura 19F) observamos moderada marcação
de pSTAT5 e ERα, e baixa colocalização entre eles, enquanto no núcleo do trato
solitário (NTS, figura 19G e em maior aumento em 19H) observamos baixa
marcação de pSTAT5 e ERα, embora a colocalização tenha sido moderada para
ambos.
Em outras áreas não mostradas, observamos diversos padrões de
marcação. No núcleo principal da estria terminal há uma marcação muito baixa de
pSTAT5, embora seja alta para o ERα. Na porção póstero-dorsal do núcleo medial
da amígdala (MeAPd) observamos alta marcação do ERα, porém moderada de
pSTAT5, e também moderado grau de colocalização.
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Figura 19 - Distribuição de células responsivas à prolactina (células marrons) e expressão do RNAm do
receptor de estrógeno alpha (pontos pretos) em nível hipotalâmico e do tronco encefálico. Fotomicrografias em
campo claro de cortes frontais de encéfalo de camundongo reagidos para pSTAT5 e submetidos à hibridização
in situ para sonda de ERα. Barra de escala: A e G= 200 µm; B-F e H= 25 µm,.
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5.3.2 Influência da presença de estrógeno para a sensibilidade à Prl
Além das análises de colocalização, também analisamos a influência da
presença ou ausência de estrógeno sobre a resposta à prolactina em fêmeas com
as gônadas intactas e em fêmeas ovariectomizadas. Observamos diferença de
resposta à Prl entre os dois grupos, indicada por marcação imunoistoquímica ao
pSTAT5. Fêmeas intactas apresentaram maior marcação de pSTAT5 em áreas
como

MPA,

AVPV,

VMH,

ARH

e

MeA,

em

comparação

às

fêmeas

ovariectomizadas, conforme ilustrado nas figuras 20 e 21. Interessantemente,
essas áreas foram as mesmas onde encontramos alta colocalização entre os dois
hormônios, reforçando a possível relação entre a Prl e os estrógenos.
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Figura 20 - Distribuição de neurônios imunorreativos ao pSTAT5 em fêmeas tratadas com prolactina.
Fotomicrografias em campo claro de cortes frontais de encéfalo de camundongas intactas tratadas com
prolactina ovina (Intact+oPRL) e ovariectomizadas tratadas com prolactina ovina (OVX+oPRL) reagidos para
pSTAT5 em diferentes áreas hipotalâmicas. Siglas: 3v (terceiro ventrículo), f (fórnice), oc (quiasma óptico) opt
(nervo óptico), AVPV (núcleo antero-ventral perivetricular), ARH (núcleo arqueado), DMH (núcleo dorso-medial
hipotalâmico), MPA (área pré-mamilar), VMH (núcleo ventromedial do hipotálamo), Mea (amígdala medial) e
PMV (núcleo pré-mamilar ventral). Barra de escala: 200 µm.
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Figura 21 - Gráfico ilustrando o número de células responsivas à prolactina nos grupos de fêmeas intactas
tratadas com PBS (barras pretas), intactas tratadas com prolactina ovina (barras brancas), e ovariectomizadas
tratadas com prolactina ovina (barras cinzas), das áreas encefálicas analisadas: MPA (área pré-mamilar),
AVPV (núcleo antero-ventral perivetricular), VMH (núcleo ventromedial do hipotálamo), ARHtub (núcleo
arqueado tuberal), ARHcau( núcleo arqueado caudal), Mea (amígdala medial) e PMV (núcleo pré-mamilar
ventral).*P<0,05.

5.3.3 Influência dos níveis circulantes de Prl sobre a expressão de ERα
Visto que há colocalização entre PrlR e ERα, principalmente em regiões
hipotalâmicas, além de observada a influência do estrógeno para a resposta das
células à Prl, realizamos experimentos para avaliar se níveis aumentados de Prl
poderiam alterar a expressão do ERαem áreas hipotalâmicas envolvidas com o
controle metabólico, especificamente no VMH. A figura 22 ilustra a marcação do
RNAm de ERα por impregnação por prata, em fêmea que receberam PBS ou Prl.
Foram analisados três níveis da extensão rostro-caudal do VMH. Contudo, análises
da densidade óptica integrada indicaram que não houve diferença estatisticamente
significantiva de marcação do RNAm do ERαno VMH de fêmeas tratadas com
PBS ou Prl (Figura 23).

	
  

Figura 22 - Fotomicrografias em campo escuro de cortes frontais de encéfalos de fêmeas ovariectomizadas,
tratadas com PBS ou Prolactina, submetidas à hibridização in situ para marcação do RNAm de ERα. Os
grânulos brancos representam o RNAm de ERα marcado com sonda radioativa e com impregnação por prata
nas porções rostral, intermediária e caudal do hipotálamo tuberal. ARH= núcleo arqueado do hipotálamo,
VMH=núcleo ventromedial do hipotálamo.
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Figura 23 - Gráficos ilustrando a densidade de células com marcação para RNAm de ER-α nos níveis rostral,
intermediário e caudal do VMHvl, nas fêmeas ovariectomizadas tratadas com PBS ou prolactina

5.3.4 Efeito da presença de estrógenos para a ação antidiabética da bromocriptina
Uma vez confirmada a ampla colocalização entre o PrlR e o ERα, os efeitos
do estrógeno sobre a resposta à prolactina e da possível ação prolactina sobre a
expressão do RNAm de ERα, investigamos então se a presença de estrógeno é
necessária para que a bromocriptina apresente seus efeitos antidiabéticos. Para
tanto, realizamos tratamento com bromocriptina (dose de 12µg/g do animal) por 16
dias em fêmeas C57BL6/J ovariectomizadas ou que receberam cirurgia controle
(fêmeas Sham).
Inicialmente, confirmamos se as cirurgias de ovariectomia foram bem
sucedidas. A ausência de estrógenos provoca ganho de peso, além de perda de
massa uterina e diminuição da sensibilidade à insulina. Observamos que, após um
período de 3 meses pós-cirúrgico, fêmeas OVX apresentaram maior peso corporal
(figura 24A), além de maior ganho de peso (figura 24B), e menor peso do útero
(figura 24C), quando comparadas às fêmeas Sham. Além disso, fêmeas OVX foram
intolerantes às glicose (ASC maior no GTT, figura 25A) e menos sensíveis à insulina
(ASC maior no ITT, figura 25C).
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Figura 24 - Gráficos ilustrando a média do peso corporal (A), do ganho de peso (B) e do peso do útero de
fêmeas controle (Sham, n=18) e ovariectomizadas (OVX, n=22) 3 meses após as cirurgias. Os parâmetros de
peso corporal foram medidos antes de realizarmos os tratamentos com bromocriptina, enquanto que o peso dos
úteros foi realizado após o tratamento. Teste t student *P<0,05.
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Figura 25 - Gráficos ilustrando as médias de área sob a curva no teste de tolerância à glicose (A) e de
sensibilidade à insulina (C). Das fêmeas com cirurgia controle (Sham) e fêmeas ovariectomizadas (OVX). Médias
das curvas glicêmicas em teste de tolerância à glicose (B) e sensilidade à insulina do peso corporal (D). Teste
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No teste de tolerância à glicose após o período de tratamento, fêmeas OVX
tratadas com Bromo tiveram uma área sob a curva menor, assim como as fêmeas
Sham tratadas com Bromo, quando comparadas às fêmeas OVX controle e Sham
controle, indicando que a bromocriptina, mesmo na ausência de estrógeno, foi
capaz de tornar o animal mais tolerante à glicose (Figura 26). No entanto, no teste
de sensibilidade à insulina, observamos que as fêmeas OVX controle e tratadas
com Bromo se comportaram da mesma maneira, indicando nesse sentido que a
ausência de estrógenos evitou que a bromocriptina exercesse seu efeito sobre a
sensibilidade à insulina (Figura 27).
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Figura 26 - Teste de tolerância à glicose aplicado aos 4 grupos experimentais. A. Média das áreas sob a curva
dos animais analisados, onde os dois grupos tratados com Bromo tiveram menor ASC em comparação com o
grupo OVX controle (a e b representam as diferenças estatísticas de P<0,05) . B. Curva glicêmica das médias de
glicemia dos animais. Siglas: ASC (área sob a curva), Bromo (bromocriptina), GTT (teste de tolerância à glicose),
OVX (ovariectomizada), UA (unidade arbritária).
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Figura 27 - Teste de sensibilidade à insulina aplicado aos 4 grupos experimentais. A. Média das áreas sob a
curva dos animais analisados (a e b representam as diferenças estatísticas de P<0,05) . B. Curva glicêmica das
médias de glicemia dos animais. Siglas: ASC (área sob a curva), Bromo (bromocriptina), GTT (teste de
tolerância à glicose), OVX (ovariectomizada), UA (unidade arbritária).

O consumo alimentar das fêmeas OVX e Sham com ou sem tratamento não
foi diferente, assim como o ganho de peso final após o período de tratamento,
conforme ilustrado na figura 28 A e B. Já a adiposidade, obtida através da soma das
massas de tecido adiposo branco retroperitonial, subcutâneo e periuterino, foi maior
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nas fêmeas OVX controle em comparação aos outros grupos, conforme ilustrado na
figura 28C.
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6 DISCUSSÃO
O crescente aumento do número de pessoas obesas e com DMT2 indica
que essas doenças metabólicas tornaram-se uma epidemia global, causando
grande preocupação para os órgãos de saúde. Por isso, há grande interesse na
busca por tratamentos mais eficazes para essas doenças. Na presente tese,
propusemos a hipótese de que parte dos efeitos antidiabéticos do mesilato de
bromocriptina, o qual foi recentemente aprovado nos EUA para o tratamento do
DMT2, pode ocorrer por meio da redução dos níveis circulantes de prolactina,
mesmo na ausência de hiperprolactinemia. Porém, fármacos que atuam no sistema
dopaminérgico podem afetar outros sistemas fisiológicos como, por exemplo, eixos
endócrinos, o sistema motor somático (via gânglios da base), o sistema
mesolímbico (envolvido com recompensa, reforço e vício) e o ritmo circadiano.
Nesse sentido, propusemos a investigação da eficácia de um novo
medicamento em potencial para o tratamento do DMT2, usando antagonistas do
receptor de prolactina. Além disso, estudamos o possível mecanismo pelo qual a
prolactina poderia agir no controle glicêmico e do metabolismo, possivelmente
através da interação com o ERα. Como resultados, constatamos que a redução de
prolactina causada pelo tratamento com bromocriptina pode ser em parte a
responsável pelos efeitos antidiabéticos dessa droga. Também verificamos que o
tratamento com antagonistas do receptor de prolactina apresenta propriedades
antidiabéticas em camundongos ob/ob, confirmando nossa hipótese inicial.
Finalmente, descrevemos uma abundante expressão do ERα em neurônios
responsivos à prolactina, particularmente em áreas que regulam a homeostase
glicêmica, sugerindo ampla interação central entre esses hormônios. Visto que a
sinalização via ERα em núcleos hipotalâmicos regula diversos aspectos
metabólicos, essa interação hormonal poderia explicar o mecanismo de ação da
prolactina nesse contexto.
6.1 Discussão metodológica
6.1.1 Modelo experimental adotado
A escolha por um modelo animal ideal para o estudo do DMT2 não é trivial,
uma vez que não existe um modelo único que recapitule todas as características e
complicações dessa disfunção metabólica em humanos. Existem diversos modelos
de camundongos, com características fenotípicas da doença, disponíveis em
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empresas especializadas. Muitos são os trabalhos que adotam esses modelos para
o estudo de síndromes metabólicas. Como exemplos, existem animais com
alterações no receptor de leptina, sejam elas espontâneas (Leprdb ou db/db) (122)
ou induzidas (Ob-Rb Cre - receptor de leptina associado a sequencia Cre, os quais
podem gerar animais com deleções tecido-específicas do receptor) (119,123,124).
Outro modelo bastante comum é o com mutação pontual no gene da leptina (Lepob
ou ob/ob), os quais possuem fenótipo semelhante aos animais com alteração no
receptor da leptina (125), o qual encontra-se em alguns fundos genéticos, como
BTBR (126) e C57BL6/J, os quais podem apresentar algumas diferenças fenotípicas
(127,128).
Além dos animais com alteração genética, outros modelos de camundongos
comumente empregados para o estudo de diabetes e obesidade são os obesos por
indução de dieta, seja ela de cafeteria ou dieta rica em gordura. Esses modelos,
embora tentem mimetizar o ganho de peso de maneira semelhante ao que ocorre
com humanos, eles possuem algumas limitações. Protocolos curtos de dieta rica em
gordura não promovem alterações plasmáticas de glicose e insulina em
camundongos (129). Mesmo em protocolos mais longos, existe uma porcentagem
de animais que são resistentes à obesidade induzida por dieta (130,131), os quais
não apresentam o quadro de síndrome metabólica. Além disso, a hiperglicemia é
moderada e o quadro de hiperinsulinemia é leve (132). Dessa maneira, esse
protocolo torna-se pouco vantajoso devido ao elevado investimento temporal e
financeiro para um resultado final não garantido de indução de obesidade e
resistência à insulina.
Outro modelo também empregado para estudo do DMT2 é pela indução com
streptozotocina, em doses reduzidas em comparação aos modelos de T1DM (133–
136), que causam lesões moderadas das células beta-pancreáticas e induzem
morte semelhante à causada pela falência de células beta no DMT2. Em alguns
estudos, adota-se esse protocolo em associação com dieta rica em gordura e
sacarose (136).
Nessa tese, utilizamos camundongos ob/ob com fundo genético C57BL6/J
para estudarmos o mecanismo de ação da bromocriptina. Esses animais são
geneticamente obesos e resistentes à insulina pois apresentam uma mutação
nonsense no códon 105 do gene da leptina, resultando em uma troca pontual de
Citosina por Timina e na ausência de produção da proteína funcional desse
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hormônio (132). Eles exibem hiperfagia, obesidade, intolerância à glicose,
resistência à insulina, infertilidade, prejuízos na recuperação tecidual após trauma,
aumento da secreção de glicocorticóides, além de redução do gasto energético e da
temperatura corporal (132,137,138). Portanto, ele parece atender a diversos
aspectos da doença metabólica em humanos, o que os torna um modelo
interessante para o estudo de tratamentos para o DMT2.
No entanto, os camundongos ob/ob também possuem limitações. O quadro
de hiperinsulinemia é severa, diferente dos humanos, nos quais ela é moderada. Já
a hiperglicemia assemelha-se a dos humanos, de severa a moderada, embora
comporte-se de maneira transiente (132). Uma dificuldade encontrada no uso desse
modelo de camundongos foi a grande variação de glicemia apresentada entre os
animais, ou até no mesmo animal em diferentes momentos. Para tentarmos sanar
essa questão, realizamos teste de tolerância à glicose antes de iniciarmos os
tratamentos, e a partir desses dados e dos valores de peso corporal, buscamos
distribuir os animais de forma homogênea, para que os grupos apresentassem o
mesmo grau de severidade no fenótipo de obesidade e resistência à insulina. No
entanto, a questão da variação de glicemia que ocorre ao longo do dia nesses
animais não pôde ser evitada. Em uma tentativa de amenizar esse problema,
realizamos testes em diversos grupos de animais, sempre respeitando os mesmos
horários, para mantermos o mesmo padrão circadiano.
Outra questão interessante dos animais ob/ob é o fato deles desenvolverem
ganho de peso e depósito de gordura mesmo quando restritos a uma dieta
suficiente para a manutenção do peso corporal de camundongos magros (132).
Nesse sentido, talvez a falta da ação da leptina nesse modelo não apenas esteja
relacionada ao desencadeamento de hiperfagia, como pode causar alterações
metabólicas que vão além do comportamento alimentar. De qualquer maneira,
diversos são os trabalhos da literatura que utilizam esse modelo como forma
fidedigna para o estudo de tratamentos de doenças metabólicas (53,139) e, nesse
sentido, nos parece plausível a escolha desse modelo para o desenvolvimento da
presente tese.
6.1.2 Reposição de prolactina
Para testarmos a hipótese de que o efeito antidiabético da bromocriptina
pode ser por meio da redução dos níveis de prolactina, desenvolvemos um
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protocolo de reposição de prolactina, utilizando bombas osmóticas de infusão
contínua. Essa forma de administração foi escolhida para diminuirmos o estresse ao
qual os animais seriam submetidos, caso empregássemos injeções diárias para a
administração do hormônio. Assim, as injeções ficaram restritas apenas ao
tratamento com bromocriptina. Outra preocupação foi em utilizarmos doses de
prolactina que fossem suficientes para repor os níveis de prolactina que seriam
reduzidos pela bromocriptina, mas que não causassem hiperprolactinemia nos
animais. Sabe-se que a hiperprolactinemia pode causar anormalidades no
metabolismo de carboidratos e lipídeos (66), assim como hiperinsulinemia e
intolerância à glicose (67–70). Dessa maneira, poderíamos mascarar os resultados
desse grupo com níveis suprafisiológicos de prolactina. Todavia, nossas análises
demonstraram que os níveis séricos de prolactina dos animais que receberam
bombas osmóticas se mantiveram em níveis basais, indicando que a reposição foi
bem sucedida.
6.1.3.Dimorfismo sexual
Resultados diferentes foram encontramos em machos e fêmeas submetidos
aos protocolos de tratamento do experimento 1. Uma vez que as áreas no SNC que
expressam o PrlR fazem parte do circuito de núcleos sexualmente dimórficos, não
causa surpresa que os efeitos da bromocriptina podem ser diferentes de acordo
com o sexo. Essas áreas incluem o núcleo ventromedial do hipotálamo, núcleo
arqueado, núcleo pré-mamilar ventral e a área pré-óptica medial (115,120). De fato,
alguns trabalhos apontam que os efeitos da prolactina devem ser mais evidentes
em fêmeas do que em machos (140,141). Por exemplo, receptores do tipo D2 da
hipófise e do cérebro parecem atuar de maneira diferente entre os sexos, uma vez
que foi demonstrado que eles regulam a expressão de genes sexualmente
dimórficos no fígado (142). Em outro estudo, foi observado que a hiperprolactinemia
promove ganho de peso apenas em fêmeas (141).
6.1.4 Administração do Antagonista do receptor de Prolactina
A administração do antagonista de prolactina foi testada de duas formas, com
o uso de bombas osmóticas de infusão intracerebroventricular ou infusão periférica.
A administração via SNC foi realizada com o intuito de testarmos a hipótese de que
a ação do antagonista de prolactina sobre o controle do metabolismo era realizada
centralmente. Por exemplo, trabalhos da literatura mostram que a administração
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intracerebroventricular de bromocriptina melhora a resistência à insulina e
intolerância à glicose em hamsters (143). Da mesma maneira, quisemos testar a
ação central dos antagonistas do receptor de prolactina sobre o controle glicêmico.
Além disso, a administração central deve causar efeitos mais exacerbados, uma vez
que a droga é liberada na proximidade da região onde deve atuar, além de serem
necessárias menores doses. Trabalhos que utilizam-se de administrações centrais
ou sistêmicas de substâncias que atuam primordialmente no SNC adotam menores
doses para a administração icv (144). No entanto, o método de administração via
SNC com cânulas conectadas à bomba osmótica possuem algumas complicações
como, por exemplo, desencadeamento de processos inflamatórios, influenciando no
fenótipo dos animais. Esse aspecto é crítico principalmente quando trata-se de
cirurgia aplicada a camundongos ob/ob. Esses animais são imunodeficientes e
pouco tolerantes a cirurgias e anestesia, além de possuírem um quadro inflamatório
basal devido à obesidade. Dessa maneira, não tivemos como garantir que as
cânulas permaneceram infundindo antagonista durante os 28 dias de tratamento, ou
se não foram obstruídas pelo processo inflamatório.
Devido aos possíveis contratempos do método icv, realizamos também
experimentos de administração periférica do antagonista de prolactina. Esse
composto, assim como a própria prolactina, deve conseguir atravessar a barreira
hematoencefálica e, dessa forma, exercer sua função no SNC.
6.2 Balanço Energético
Roedores e humanos com mutações no gene da leptina (ob/ob) ou no
receptor da leptina (db/db) são hiperfágicos e severamente obesos (145,146).
Observamos que o consumo alimentar dos camundongos ob/ob machos foi
semelhante entre os grupos, assim como o peso final dos animais após o período
de tratamento não se alterou. Nesse sentido, nossos resultados corroboram estudos
que mostraram que a utilização de bromocriptina em sujeitos obesos com DMT2
melhoram o controle glicêmico e a tolerância à glicose, sem causar alterações de
peso ou da composição corporal (57). De certa forma, esse resultado confirma que
a melhora do controle glicêmico não é um efeito secundário de alterações no peso
corporal e adiposidade.
No entanto, apesar de não ter reduzido o peso final dos machos ob/ob,
quando analisamos a média de ganho de peso diário em relação ao peso corporal
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final, verificamos que animais tratados com Bromo, bem como os que tiveram a
reposição de Prl, apresentaram menor ganho de peso, quando comparados aos
animais Controle e Prl. Entretanto, isso não foi suficiente para alterar
significantemente o peso final dos animais, uma vez que eles possuem obesidade
mórbida.
Nas fêmeas, observamos, à semelhança dos machos, que o peso final foi
semelhante entre os grupos. No entanto, contrariamente aos machos, foi observada
redução do consumo alimentar no tratamento com bromocriptina e; na comparação
pareada antes e após o tratamento, verificou-se que também o grupo com reposição
de prolactina reduziu significantemente o seu consumo alimentar diário. Nesse
sentido, a reposição com Prl não foi capaz de reverter esse quadro, e dados da
literatura corroboram que a bromocriptina é capaz de reduzir a hiperfagia em
animais obesos (147), e que esse efeito anorexígeno parece ser devido a sua ação
sobre receptores D2 em níveis que não causam efeitos adversos no SNC (148).
Dessa maneira, inferimos que o mecanismo pelo qual a Bromo deve causar
alterações no consumo alimentar em fêmeas deve-se a efeitos diretos no receptor
de dopamina, não sendo um efeito mediado pela prolactina.
Além disso, na análise da média do ganho de peso diário, as fêmeas de
ambos os grupos tratados com Bromo apresentaram redução estatisticamente
significante em comparação aos grupos Controle e Prl. No entanto, vale ressaltar
que o critério aceito pelo FDA para a aprovação de uma droga para tratamento da
obesidade é de reduzir em pelo menos 5% o peso corporal (4), e nas fêmeas a
redução de peso foi em média 2%, tornando esse tratamento pouco interessante
para esse fim.
Outra questão importante a ser ressaltada no modelo experimental adotado é
que a leptina é um hormônio que exerce papel fundamental no controle do
comportamento alimentar, ao influenciar a atividade neuronal de vias efetoras
centrais que controlam o balanço energético (32,138). Apesar de termos adotado o
modelo ob/ob devido a seu fenótipo de resistência à insulina (138), a ausência da
leptina funcional causa aumento exacerbado do consumo alimentar, que não é
capaz de ser suficientemente amenizado pelo tratamento com Bromo. A falta de
leptina não somente causa alteração no comportamento alimentar dos animais
ob/ob, mas também causa outras alterações metabólicas, uma vez que mesmo
quando restritos a uma dieta suficiente para manutenção do peso normal de
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camundongos magros, eles desenvolvem obesidade (132). Poderíamos inferir que a
bromocriptina não deve causar alterações em vias diretamente controladas pela
leptina, o que explicaria ainda a falta de resposta em machos e a reduzida resposta
no comportamento alimentar de fêmeas. E, mesmo existindo indícios de uma
possível interação entre a prolactina e a leptina em fêmeas grávidas (121), como a
Bromo diminui os níveis de prolactina, alterando a possível relação com a leptina, os
animais ob/ob estariam ausentes de tal influência.
Na análise da expressão gênica do hipotálamo dos animais, constatamos
que não houve alterações em diversos genes controladores do balanço energético,
como receptor de estrógeno alfa (Ers-1), Agrp, Orexina (Hcrt), Cart e Npy. Esses
dados condizem com o que foi observado no consumo alimentar, o qual não foi
diferente entre os grupos.
No entanto, encontramos diferenças estatísticas nos genes Mch e Pomc, os
quais regulam o controle alimentar, sendo o primeiro orexígeno e o segundo
anorexígeno. O Mch foi mais expresso no grupo Bromo+Prl, embora não haja
nenhuma evidência na literatura de relação entre a prolactina e a expressão desses
genes. Sabe-se que a deleção desse gene em camundongos causa hipofagia e
magreza (149). No entanto, a análise desse gene pode ter sido comprometida pelo
modelo adotado, visto que ele é super-expresso em animais ob/ob, e o hormônio
sintetizado por esse gene está envolvido com a homeostase glicêmica e o balanço
energético (150). Uma vez que os neurônios MCH não expressam o receptor de
leptina, essas são consideradas células de segunda-ordem influenciadas pela
leptina. Já o Pomc foi menos expresso nos grupos tratados com bromocriptina,
contrariamente ao que seria esperado, visto que os neuropeptídeos produzidos por
esse pró-hormônio são críticos no controle glicêmico. Maior expressão de gene
Pomc melhora a hiperfagia, diabetes e obesidade, via a qual está prejudicada em
animais deficientes de leptina (151). Tratamento de ratos neonatais com
bromocriptina geram padrões diferentes de expressão de Pomc no arqueado
dependendo do período de injeção da droga, sendo que entre 11 e 20 dias de
nascimento ela promoveu diminuição da expressão de Pomc (152). Em trabalho que
analisou a ação da prolactina sobre a expressão gênica de Pomc no arqueado,
ratas lactantes tratadas com bromocriptina não apresentaram alteração da
expressão desse gene (153). Em cultura de células da hipófise de ratos, o
tratamento com bromocriptina diminui significantemente a expressão gênica de
	
  

90

Pomc (154). Outro trabalho mostrou diferenças de padrão da expressão gênica de
Pomc no arqueado e na hipófise quando animais eram submetidos ao tratamento
com bromocriptina, sendo que no núcleo arqueado o tratamento aumentou a
expressão gênica, e na hipófise a expressão foi diminuída (155).
6.3 Homeostase Glicêmica
A literatura tem mostrado que a bromocriptina apresenta efeitos benéficos
sobre a hiperglicemia em modelos de animais obesos tratados com essa droga
(53,51,54,55). Nossos dados mostraram que a bromocriptina melhora o
desempenho glicêmico dos animais diabéticos, e que a reposição com prolactina
reverte em parte esse quadro. Observamos, nos testes de tolerância à glicose, que
as fêmeas tratadas com bromocriptina são mais tolerantes à glicose, e as que
tiveram a reposição com prolactina tornaram-se tão intolerantes quanto as fêmeas
Controle ou as Prl, mostrando uma reversão do efeito antidiabético da Bromo. Em
machos, a reposição de prolactina em animais tratados com Bromo não reverteu a
condição de maior tolerância à glicose causada pela droga.
Dessa maneira, é possível inferir que em fêmeas, a bromocriptina melhorou
a ação da insulina endógena no sentido de torná-las mais tolerantes a altos níveis
de glicose, e possivelmente o mecanismo pelo qual a droga agiu foi através da
diminuição da liberação de prolactina, uma vez que, com a reposição desse
hormônio, o efeito benéfico da droga foi anulado. Nesse sentido, nosso trabalho é
corroborado por alguns trabalhos da literatura que sugeriram que a supressão das
concentrações

basais

de

Prl

pela

bromocriptina,

em

pacientes

hiperprolactinêmicos, pode ter sido o principal fator que promoveu a melhoria da
tolerância à glicose e normalização da liberação de insulina induzida por glicose
(67,73,74). Podemos inferir que o medicamento melhorou a ação da insulina sem
aumentar sua secreção, uma vez que observamos diminuição da insulina
plasmática foi observada apenas em animais tratados com Bromo. Esse dado é
corroborado pela literatura que mostra que a bromocriptina inibe a secreção de
insulina induzida por glicose, prevenindo uma hipersecreção do hormônio a longo
prazo, o que evita a falência das células beta-pancreáticas (156). Embora alguns
trabalhos sugiram que parte dos efeitos metabólicos da bromocriptina sejam por
ação direta da droga em receptores dopaminérgicos D2 presentes em células beta
pancreáticas (157), propusemos que o efeito da droga pode ser também devido à
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diminuição da liberação de prolactina. Nesse sentido, a diminuição da produção de
insulina poderia condizer com a redução dos níveis de prolactina, uma vez que
essa apresenta efeito hiperplásico das células beta, em condição de gravidez, por
exemplo (158,159), bem como induz a expressão do gene da insulina, dependente
ou não da glicose (160).
Nos testes de resistência à insulina, observamos que os machos tratados
com bromocriptina foram mais sensíveis à ação do hormônio exógeno, e que a
reposição com prolactina reverteu essa condição. Nas fêmeas, o tratamento com a
Bromo apresentou uma tendência de melhora da resistência à insulina, situação
que foi revertida no grupo com reposição de prolactina. Parece plausível interpretar
que o medicamento deve agir sobre a via da insulina, favorecendo a sensibilidade
da mesma, o que leva aos efeitos antidiabéticos da droga. Nesse sentido, a
reposição com prolactina, ao reverter essa condição, mostra que a prolactina pode
ter um efeito prejudicial sobre a via da insulina. E de fato, quando em níveis
elevados, a prolactina está associada a uma redução da ligação da insulina ao seu
receptor, seja por diminuição do número de receptores, seja pela redução da
afinidade (69). Esses dados corroboram nossa hipótese inicial, indicando que parte
dos efeitos antidiabéticos da bromocriptina é dependente da diminuição dos níveis
de prolactina circulantes.
A análise da expressão gênica do hipotálamo não revelou possíveis
mecanismos pelos quais a bromocriptina deve atuar sobre o controle glicêmico.
Analisamos subunidades dos canais dependentes de ATP, os quais, quando
ativados em neurônios do hipotálamo mediobasal, diminuem a glicemia através da
inibição da gliconeogênese (36). Dentre os genes relacionados às subunidades,
como SUR-1, SUR-2, Kir 6.1 e Kir 6.2, apenas encontramos diferença de expressão
do gene que codifica a subunidade SUR-1, sendo essa menos expressa no grupo
tratado com bromocriptina. No entanto, não analisamos qualquer tipo de atividade
elétrica desses canais, e uma das maneiras pelas quais o hipotálamo deve controlar
a glicemia perifericamente pode ser por meio de ativação ou inibição aguda dos
canais, por ação de hormônios. A leptina, por exemplo, é capaz de inibir esses
canais (161), enquanto a insulina os ativa, o que inibe a gliconeogênese (162). No
entanto, classicamente é sugerido outro mecanismo pelo qual o SNC deve regular o
controle glicêmico perifericamente, através de conexões diretas do núcleo
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paraventricular do hipotálamo com o complexo dorso-vagal, que inervam as ilhotas
pancreáticas (163). Esse tipo de análise foge do escopo do presente trabalho.
A análise de Western Blotting, embora diferente em machos e em fêmeas,
sugeriu que animais tratados com Bromocriptina apresentam maior sensibilidade à
insulina, uma vez que algumas proteínas da via da insulina apresentam-se
fosforiladas em maior quantidade em comparação aos animais do mesmo grupo
sem o desafio com a esse hormônio. Em machos, a maior sensibilidade foi
apresentada pela fosforilação da AKT no fígado, e nas fêmeas houve maior
fosforilação da AKT no músculo, além de tendência à maior fosforilação do receptor
de insulina no músculo, não somente em fêmeas tratadas com bromocriptina, mas
também nas que receberam reposição de prolactina.
No entanto, esses dados não são uma comprovação final de que o
tratamento com Bromo aumentou a sensibilidade à insulina, e a reposição com
prolactina reverteu essa condição. Acreditamos que o pequeno número de animais
que foram submetidos às quantificações proteicas tenha contribuído para esses
dados inconclusivos.
6.4 Antagonista do Receptor de Prolactina
A ação da Bromocriptina em diminuir a produção e liberação de prolactina
abre a possibilidade do desenvolvimento de um novo tratamento para o DMT2, com
antagonistas do receptor de prolactina. Esses, supostamente, poderiam ser mais
específicos sobre o controle glicêmico, comparados à Bromocriptina, por afetarem
menos sistemas fisiológicos, e consequentemente minimizariam os efeitos
colaterais.
A Bromo, por ser um agonista do receptor de dopamina D2, pode agir sobre
uma variedade de sistemas no SNC, uma vez que ela atua tal como a dopamina na
locomoção, cognição, comportamento alimentar, homeostase energética, motivação
comportamental, recompensa, memória, humor, aprendizado e secreção hormonal
(164). Dessa maneira, os antagonistas do receptor de prolactina seriam
interessantes alternativas para o tratamento da DMT2, por agirem mais
especificamente sobre o controle glicêmico, evitando efeitos sobre outros sistemas.
Antagonistas do receptor de prolactina são uma nova classe de moléculas
com potencial terapêutico para patologias como câncer de mama, prolactinomas
resistentes a tratamento com dopamina, câncer de próstata, dentre outros (165). As
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estruturas dos antagonistas compreendem a própria molécula de prolactina, mas
com mutações específicas que as tornam agonistas inversos do receptor endógeno.
Assim, é necessário o uso do antagonista em excesso molar em comparação à
prolactina endógena para serem observados efeitos significativos (165). No entanto,
uma dificuldade apresentada pelos antagonistas do receptor de prolactina é que,
dependendo da dose, podem possuir atividade agonista residual (166). Dessa
forma, deve-se ter em mente que é necessário o desenvolvimento de antagonistas
específicos, que mesmo em alta dose, não atuem como agonistas.
Outro ponto a ser ressaltado é que alguns antagonistas não são exclusivos
do receptor de prolactina, podendo também antagonizar, por exemplo, o receptor de
GH. Por exemplo, o G120K-hGH é um potente antagonista tanto de receptor de GH
como de receptor de Prl, mas seu potencial clínico é limitado (89), uma vez que ele
pode causar outros efeitos na via do GH. Outros antagonistas já estudados são o
G129R-hPRL (apresenta substituição de glicina da posição 129 por arginina),
S179D-hPRL (substitui a serina na posição 179 por ácido aspártico), Δ41-51-hPRL
(deleções dos aminoácidos 41 a 51), Δ1-9-G129R-hPRL e Δ1-14-G129R-hPRL
(deleções de 9 e 14 resíduos N-terminais) bem como substituição do resíduo 129
(39,89,91,90).
Adotamos, na presente tese, o antagonista G129R-hPrl para estudarmos
seus efeitos sobre o controle glicêmico, por se tratar de um antagonista
primordialmente do receptor de prolactina. Alguns testes também foram feitos com
o antagonista G120K-hGH, mas os resultados foram inconclusivos (dados não
foram mostrados na presente tese).
A

administração

do

antagonista

G129R-hPrl,

tanto

central

quanto

perifericamente, não alterou significantemente a tolerância à glicose e à insulina,
quando analisada a área sob a curva da glicemia. Contudo, pudemos observar uma
evidente tendência de maior tolerância à glicose dos animais com tratamento
periférico do antagonista, em comparação aos seus controles. Também, ao
analisarmos as curvas, ponto a ponto, pudemos ver que a partir de 60 minutos após
a administração de glicose, os animais tratados com antagonista periférico
apresentam redução da glicemia em comparação aos camundongos controles. No
teste de tolerância à insulina, observamos que, embora a curva glicêmica dos
animais tratados com o antagonista tenha ficado ligeiramente menor em relação aos
controles, eles não apresentaram diferença estatística. Na administração central, o
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GTT apenas apontou para uma curva ligeiramente reduzida de glicemia dos animais
tratados com antagonista, mas no ITT esses animais apresentaram valores
glicêmicos menores e significativos em comparação aos controles.
O que interpretamos desses dados é que os tratamentos, tanto periféricos
quanto centrais, possuem uma potencial melhora do controle glicêmico dos animais
ob/ob. No entanto, alguns dados não foram comprovados em testes estatísticos
possivelmente por motivos como: número insuficiente de animais por grupo,
característica de grande variabilidade glicêmica entre os animais ob/ob, dificuldade
de comprovação da eficácia do tratamento no SNC e dificuldade de ajuste da dose
de antagonista a ser administrada. Todos esses fatores foram complicadores que
podem ter contribuído para a falta de comprovação estatística dos testes. No
entanto, acreditamos que os antagonistas de prolactina podem ter efeitos
antidiabéticos e futuros experimentos devem ser conduzidos em busca de
comprovações do uso deles como medicamentos em potencial.
6.5 Interação entre Prolactina e Receptor de Estrógeno alfa
Para investigarmos de que maneira a redução da prolactinemia pode causar
os efeitos antidiabéticos do tratamento com Bromocriptina, estudamos uma
possível interação da Prl com o ERα. Baixos níveis de estrógeno em mulheres na
menopausa ou fêmeas ovariectomizadas desencadeiam obesidade e resistência à
insulina (111,112), bem como o silenciamento do ERα no VMH de camundongos
causa ganho de peso e resistência à insulina (113). Fenotipicamente, esse quadro
assemelha-se ao que é observado em indivíduos com hiperprolactinemia, os quais
apresentam ganho de peso, resistência à insulina e reduzida tolerância à glicose
(67,70). Portanto, estudar a interação entre esses hormônios e as regiões cerebrais
nas quais elas provavelmente ocorrem pode dar indícios das possíveis funções
biológicas reguladas por eles. Além disso, podemos inferir se os efeitos causados
pela prolactina no metabolismo são através da interação com o ERα.
Por exemplo, as interações entre prolactina e estrógenos são importantes
para diversos comportamentos sociais. Estrógenos controlam o comportamento
maternal ao estimularem centralmente a liberação de prolactina via receptores
dependentes de estrógeno (167–169). Sabe-se que a região pré-óptica é essencial
para a interação entre esses hormônios nesse comportamento. (167,169–173).
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Primeiramente buscamos por evidências anatômicas da interação entre a
prolactina e o ERα, analisando a presença de RNAm do ERα em neurônios que são
responsivos à prolactina (expressão de pSTAT5 induzida pela prolactina).
Encontramos duplas marcações principalmente em regiões como AVPV, MPN,
ARH, VMHvl, MeApd e NTS. VMHvl e MeApd são regiões sabidamente importantes
para comportamentos inatos (174). AVPV e ARH são núcleos hipotalâmicos que
regulam os eixos reprodutivos e neuroendócrinos e são as mesmas áreas que
possuem os neurônios Kisspeptina que possuem imunorreatividade ao ERα (119) e
expressam RNAm de PrlR (175,176). Além disso, VMHvl e ARH são regiões
classicamente relacionadas ao controle do metabolismo e da homeostase
glicêmica. Portanto, demonstramos que existe a possibilidade de interação entre
prolactina e ERα em regiões importantes para o controle metabólico que podem
indicar possível forma pela qual a Prl atua sobre o controle do metabolismo.
Em seguida, analisamos se a interação entre os hormônios é funcional, e
detectamos que a presença de estrógeno é importante para a responsividade das
células à Prl, uma vez que as fêmeas ovariectomizadas apresentaram menor
marcação para o pSTAT5 induzido por estímulo agudo de prolactina. Esses dados
corroboram

estudos

prévios,

os

quais

mostraram

que

camundongos

ovariectomizados tratados com estrógeno são significantemente mais responsivos
à prolactina comparados aos camundongos ovariectomizados sem tratamento
(106). Isso pode indicar que de fato, além da presença do ERα nas células
responsivas à Prl, existe uma relação de causa e efeito entre esses dois
hormônios.
Na tentativa de estudarmos o efeito da prolactina sobre a expressão do ERα,
realizamos experimentos com administração de Prolactina e análise do grau de
expressão do RNAm do ERα no VMH, através da técnica de hibridização in situ.
Nesse experimento, no entanto, para padronizarmos o sistema reprodutivo das
fêmeas, realizamos previamente ovariectomia, e posteriormente fizemos o
tratamento com a Prl. Esperávamos que a prolactina diminuísse a expressão do
ERα no VMH, e dessa maneira prejudicasse o controle glicêmico hipotalâmico. No
entanto, não obtivemos resultados significativamente diferentes entre os grupos.
Possivelmente a ovariectomia diminuiu a sensibilidade das células à ação a
prolactina, e esse fator prejudicou a análise de marcação do RNAm do ERα. Esse
problema poderia ter sido evitado utilizando cânulas de reposição de estrógeno, de
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forma a manter os níveis padronizados entre as fêmeas (177). Outra questão foi a
pequena amostragem experimental utilizada (n=5), a qual não deve ter sido
suficiente para detectarmos diferença significante entre os grupos. Também, para a
realização da técnica de hibridização in situ, escolhemos um número limitado de
séries para simbolizar os níveis rostrais e caudais do VMHvl. Por se tratar de uma
técnica complexa, utilizamos poucos cortes encefálicos de cada animal, o que pode
ter prejudicado a detecção de diferenças entre os grupos analisados. Dessa
maneira, os resultados foram inconclusivos, e ficamos sem responder se foi um
problema metodológico que impediu que observássemos efeitos do tratamento com
Prl na expressão de ERα.
Por fim, para investigarmos se a presença de estrógeno é necessária para
que a Bromo apresente seus efeitos antidiabéticos, realizamos tratamentos em
fêmeas Sham e OVX. As fêmeas OVX, antes dos tratamentos, apresentaram maior
área sob a curva nos testes de GTT e ITT, indicando prejuízo no controle glicêmico.
No entanto, após o tratamento, os resultados foram diferentes para o teste de
tolerância à glicose e de resistência à insulina. Enquanto no GTT as fêmeas
tratadas com Bromo mostraram-se tolerantes à glicose, tal como fêmeas Sham
Bromo, no ITT o tratamento com a bromocriptina não diminuiu a resistência à
insulina dessas fêmeas, as quais mantiveram ASC semelhante às OVX Controle.
Nesse sentido, a presença de estrógeno parece ser necessária para que a
bromocriptina possa aumentar a sensibilidade à insulina, quando essa é
aumentada, mas não é necessária para o aumento de eficiência na captação de
glicose pelo animal quando esse utiliza-se da própria insulina endógena. Vale
ressaltar aqui que, estranhamente, as fêmeas OVX não mantiveram o padrão de
intolerância à glicose que apresentavam no momento basal, visto que OVX
Controles não tiveram diferença de ASC em relação às Sham Controle. Nesse
sentido, a análise desse teste torna-se menos sensível do que havíamos
inicialmente previsto. Outra questão metodológica é o fato das fêmeas Sham não
apresentarem resistência à insulina, como apresentam as fêmeas OVX, dificultando
a interpretação do tratamento com a Bromo, uma vez que essa droga não causa
efeitos hipoglicemiantes em animais com condições normais.
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7 CONCLUSÃO
Podemos inferir, por meio dos dados aqui apresentados, que parte dos
efeitos antidiabéticos da Bromocriptina é devido à diminuição dos níveis basais de
prolactina sérica. A Bromo não mostrou-se satisfatória para ser utilizada como
tratamento contra a obesidade em nosso protocolo, uma vez que não promoveu
perda de peso maior que 5%. Os efeitos dos antagonistas de prolactina em
melhorar o controle glicêmico são promissores, mas ainda é necessário avaliar a
viabilidade da produção destes para uso comercial, e estudar os possíveis efeitos
colaterais de um tratamento com essa droga, bem como aumentar a amostragem
experimental ou mesmo avaliar seus efeitos em outros modelos experimentais (por
exemplo, em animais consumindo dieta hiperlipídica). Sugere-se que a ação da
prolactina sobre o controle glicêmico tenha alguma relação com o receptor de
estrógeno alfa, embora não tenhamos conseguido elaborar um modelo experimental
que pudesse comprovar que o efeito da bromocriptina é dependente do ERα. Em
geral, nossos dados avançaram no estudo de novas terapiais em potencial que
poderão

	
  

ser

utilizadas

no

futuro

para

o

tratamento

do

DMT2.
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