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RESUMO
Ramos Lobo, A.M. Estudo das funções da leptina durante o período intrauterino
e infância no camundongo. 2018. 158 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; São Paulo, 2018.
A leptina é um hormônio essencial para o controle do balanço energético em
adultos, por meio de sua ação em populações específicas de neurônios que
expressam o receptor de leptina (Lepr). Atualmente, a obesidade e o sobrepeso
constituem a quinta causa de morte no mundo, e no Brasil, pela primeira vez, mais
da metade da população tem sobrepeso ou obesidade. A maioria dos obesos
apresenta resistência à ação da leptina. Porém, alguns estudos sugerem que no
período neonatal e infância a leptina possui funções fisiológicas distintas das
observadas em adultos, relacionadas com o desenvolvimento neuronal. Por
exemplo, peso excessivo no nascimento ou obesidade infantil está relacionado com
alta incidência futura de doenças metabólicas. Nesses casos, é possível que a
função da leptina durante o desenvolvimento esteja alterada, representando um dos
possíveis mecanismos do chamado “fetal programming”. O objetivo desse estudo é
compreender melhor as funções da leptina durante o desenvolvimento e as
consequências no adulto da sua ausência neste período. Geramos e validamos
camundongos geneticamente modificados com o sistema Cre-LoxP induzível por
tamoxifeno. Para tanto, utilizamos camundongos Ubiquitina-C-CreERT2 que
apresentam atividade da enzima Cre Recombinase em todas as células do corpo
mediante o tratamento com tamoxifeno. Este camundongo foi acasalado com outro
que apresenta um bloqueador de transcrição, flanqueado por sítios LoxP,
downstream o gene Lepr. O resultado desse cruzamento é um animal deficiente do
Lepr (LepRNull), porém até ser tratado com tamoxifeno. Animais adultos tratados
com tamoxifeno recuperaram algumas funções fisiológicas em comparação com os
controles magros, mas outras permaneceram total ou parcialmente alteradas. No
balanço energético, recuperaram o consumo alimentar e reverteram do fenótipo
obeso, porém permaneceram mais pesados que os controles magros e com menor
gasto energético basal e atividade locomotora voluntária. A adiposidade diminuiu
significantemente, mas não foi completamente restaurada. Apresentaram melhor
tolerância à glicose que os controles magros, menor sensibilidade à insulina e maior
insulinemia. As projeções hipotalâmicas através das quais a leptina regula o
metabolismo energético estão diminuídas no grupo LepRNull e foram
completamente restauradas nos animais reativados, os quais também recuperaram
a capacidade de responder agudamente à leptina. A falta de leptina no
desenvolvimento levou os animais LepRNull a terem menor massa encefálica, sendo
este parâmetro parcialmente revertido após a reativação. A reativação do Lepr antes
do fenótipo de obesidade preveniu as alterações na homeostase glicêmica, porém
os animais Ubi-LepRNull ainda tiveram menor gasto energético basal, menor massa
encefálica e maior adiposidade. Esses resultados sugerem que a sinalização de
leptina durante o crescimento de camundongos é fundamental para o
desenvolvimento normal de parâmetros metabólicos e neurológicos, indicando que
esses parâmetros podem estar sujeitos à programação metabólica.
Palavras-chave: Leptina. Metabolismo energético. Obesidade. Programação
metabólica.
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Leptin is an essential hormone for energy balance control in adults, through its action
on specific neural populations that express its receptor (Lepr). Currently, obesity and
overweight constitute the fifth cause of death worldwide and in Brazil, for the first time
more than half of its population is overweight. A common feature in obese people is
leptin resistance. However, some studies suggest that during neonatal and infancy
periods leptin has physiological effects different than those observed in adults,
related to neuronal development. For example, excessive weight at birth or childhood
obesity is related to higher incidence of metabolic disorders in the future. In these
cases, leptin’s functions in early life might be altered, representing a possible
mechanism of “fetal programming”. The objective of this study is to better understand
the functions of leptin during development as well as the long-term consequences of
its absence in early life. For this, a LoxP-flanked transcription-blocking cassette was
inserted in the Lepr gene to generate mice null for the Lepr. They were bred with
animals expressing Cre-ERT2 fusion protein under the human ubiquitin C promoter
sequence. Consequently, tamoxifen injections can induce Cre Recombinase activity
and restore Lepr gene expression in adult or young Ubi-LepRNull mice. Adult mice
treated with tamoxifen recover some physiological functions but others seem to
partially recovered or not recovered at all. They recovered food intake and reversed
the obese phenotype, but remained heavier, with lower energy expenditure and
locomotor activity than lean controls. Adiposity and leptinemia were improved but not
restored. Their glycemic control remained altered as well as the reproduction axis in
females and males. Brain mass was reduced in obese mice and partially recovered
after Lepr reactivation. Reactivation before weaning prevented the obese phenotype
and restored glycemic control; however energy expenditure, leptinemia and brain
mass remained altered. These results strongly suggest that leptin signaling in early
life is fundamental for the development of metabolic and neurological parameters and
that metabolic programming might influence those parameters.
Keywords: Leptin. Energy balance. Obesity. Metabolic programming.
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1 INTRODUÇÃO

O sobrepeso e a obesidade têm se tornado uma das maiores preocupações
dos organismos de saúde, sendo a quinta causa de morte globalmente. Segundo a
Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas obesas dobrou desde 1980.
Em 2008, a população mundial de pessoas com sobrepeso era de 1,4 bilhões de
adultos, dos quais 300 milhões de mulheres e 200 milhões de homens eram obesos.
Atualmente, mais de 40 milhões de crianças são obesas, sendo 30 milhões crianças
em países em desenvolvimento. Em particular no Brasil, mais da metade da
população tem excesso de peso.
Segundo pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, Ministério de Saúde), 51% da
população brasileira tem sobrepeso, sendo mais observado nos homens (54%) e
essa tendência aumenta com o passar dos anos. A obesidade já atinge mais de 17%
da população. Entre os fatores moleculares envolvidos com a obesidade, um dos
marcadores típicos é a resistência à ação da leptina.
1.1 Leptina
A leptina é um hormônio peptídico formado por 167 aminoácidos e
sintetizado principalmente pelos adipócitos, produto da expressão do gene Lep
(mais conhecido como gene ob), e apresenta ação imprescindível para a regulação
do metabolismo energético (ROHNER-JEANRENAUD; JEANRENAUD, 1996). A
concentração sérica de leptina está diretamente relacionada à quantidade de tecido
adiposo branco e, portanto reflete o estado de armazenamento de energia do corpo.
A secreção da leptina na corrente sanguínea segue um padrão circadiano. Sua ação
ocorre por meio da ligação com o seu receptor cognato de membrana (Ob-Rb ou
Lepr), presente principalmente no sistema nervoso central (PELLEYMOUNTER et
al., 1995). A mutação pontual e espontânea do gene ob em camundongos produz
um fenótipo de obesidade, resistência à insulina, caracterizado também pela
diminuição na atividade motora, na taxa metabólica basal e na temperatura corporal
(BRAY; YORK, 1979). Quando adulto e em homozigose (ob/ob), os animais são
inférteis (CHEHAB; LIM; LU, 1996; INGALLS; DICKIE; SNELL, 1950).
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Outro modelo animal para estudar a função da leptina é o portador da
mutação pontual no gene Lepr (também chamado de gene do diabetes, db), que
leva à perda da forma longa do receptor de leptina. De forma similar aos ob/ob, os
camundongos db/db apresentam obesidade mórbida, hiperglicemia, problemas
endócrinos e metabólicos, assim como infertilidade (COLEMAN, 1978). A
administração de leptina tanto em animais quanto em humanos deficientes do
hormônio leva a diminuição da ingesta alimentar e do peso corporal, porém não tem
nenhum efeito nos animais deficientes do seu receptor (FAROOQI et al., 2002;
PELLEYMOUNTER et al., 1995).
O Lepr pertence à superfamília de receptores de citocina da classe 1
(TARTAGLIA et al., 1995). O splicing alternativo do gene Lepr gera seis isoformas
possíveis do receptor de leptina (Ob Ra-f) com domínios N-terminal iguais, porém
diferentes domínios C-terminal. A região intermembrana possui um sítio rico em
prolina que favorece a ligação à tirosina quinase janus, em particular JAK2. Somente
a isoforma longa do receptor (Ob-Rb) possui regiões adicionais que permitem a
sinalização completa JAK-STAT. Após a ligação da leptina ao Ob-Rb, JAK2 se autofosforila e promove a fosforilação de resíduos em tirosina na região C-terminal do
Lepr. Esses resíduos fosforilados permitem o recrutamento e ativação de diversas
vias de sinalização, incluindo a família de STAT (transdutores de sinal e ativadores
da transcrição), principalmente o STAT3, a fosfoinositol-3-quinase (PI3K), assim
como proteínas da via da proteína quinase ativada por mitógenos (MAPK/ERK).
Assim, a leptina é capaz de ativar essas vias de sinalização por meio da união ao
seu receptor em neurônios de vários núcleos do sistema nervoso central (HARVEY,
2003).
Outra proteína capaz de se ligar em um dos resíduos tirosina é o supressor
de sinalização de citocinas 3 (SOCS3), a qual inibe a sinalização da leptina. Dado
que a transcrição do SOCS3 depende da ativação da via de sinalização da leptina
através do STAT3, ele exerce a inibição através de um mecanismo clássico de
retroalimentação negativa (RAMOS-LOBO; DONATO JUNIOR, 2017).
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Figura 1. Vias de sinalização ativadas pela sinalização da leptina ao seu receptor de forma
longa (Lepr-b) (Adaptado de Ramos-Lobo e Donato Junior, 2017).

Apesar de o Lepr estar expresso em células de vários órgãos, o sistema
nervoso central (SNC) é o principal local de ação da leptina para a regulação do
balanço energético e da homeostase energética

(COHEN et al., 2001).

Particularmente, o núcleo arqueado do hipotálamo (ARH) representa um sítio
fundamental de ação da leptina, que regula a atividade de dois grupos neuronais
que expressam o Lepr (VAN DE WALL et al., 2008)(Figura 2A). Um deles é
estimulado pela leptina e é constituído por neurônios que expressam a
proopiomelanocortina (POMC), cujos alguns produtos de clivagem causam efeito
anorexígeno (p.ex., α-MSH) (BALTHASAR et al., 2004; ELIAS et al, 1999). Outro
grupamento neuronal é inibido pela leptina e é composto por neurônios
GABAérgicos que co-expressam o neuropeptídio Y (NPY) e a proteína relacionada à
agouti (AgRP), ambos com ações orexígenas (Hahn et al., 1998; SCHWARTZ et al.,
1996).
Esses neurônios se projetam por sua vez para diversas regiões encefálicas,
particularmente para o núcleo paraventricular hipotalâmico (PVH), onde têm papel
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fundamental na regulação do balanço energético (Figura 2B). O PVH é constituído
por vários compartimentos funcionais que regulam atividades neuroendócrinas,
comportamentais (por exemplo, ingestão alimentar) e autonômicas envolvidas no
controle do balanço energético. A facilidade com que a leptina regula as reservas de
energia se deve ao acesso direto que o hormônio tem aos neurônios hipotalâmicos
que controlam o comportamento alimentar e outros aspectos do metabolismo
energético. O ARH está intimamente relacionado à obesidade. Suas células
expressam o Lepr e, em resposta a injeções de leptina, exibem a fosforilação do
STAT3. Portanto, a fosforilação do STAT3 pode ser utilizada como marcador de
células diretamente responsivas à leptina (Buettner et al., 2006; EL-HASCHIMI et al.,
2000; MUNZBERG; FLIER; BJORBAEK, 2004).

Figura 2. Distribuição no hipotálamo de populações neuronais envolvidas na regulação do
balanço energético. (A) Neurônios AgRP estão localizados próximos do terceiro ventrículo (3v) e da
eminência mediana (ME), enquanto que os neurônios POMC se localizam predominantemente na
porção lateral do ARH. Os neurônios POMC são visualizados através de marcação do peptídeo βendorfina, enquanto que os neurônios AgRP são visualizados utilizando um camundongo portador da
proteína repórter Td-Tomato sob a expressão do promotor AgRP. (B) O PVH recebe projeções
densas de neurônios Lepr/AgRP. As fibras verdes são visualizadas por marcação do peptídeo AgRP
enquanto que os axônios de neurônios que expressam Lepr são visualizados em vermelho utilizando
um camundongo que expressa a proteína fluorescente Td-Tomato sob o promotor do Lepr. Em
amarelo se observa a forte co-localização de ambas fibras (Adaptado de Ramos-Lobo e Donato
Junior, 2017).

Animais deficientes em leptina (ob/ob) apresentam concentração abundante
do neurotransmissor NPY no hipotálamo, e essas concentrações elevadas são
revertidas pelo tratamento sistêmico com leptina exógena (SCHWARTZ et al., 1996).
Experimentos mostraram que administração crônica deste mediador é capaz de
emular o fenótipo dos ob/ob, incluindo hiperfagia, obesidade, termogênese reduzida,
e menor fertilidade (STANLEY et al., 1986).
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Além do ARH, vários outros núcleos hipotalâmicos expressam o Lepr, como o
núcleo pré-mamilar ventral (PMv), o núcleo dorsomedial do hipotálamo (DMH), o
núcleo ventromedial do hipotálamo (VMH) e a área hipotalâmica lateral (LH), entre
outros (SCOTT et al., 2009). Essas regiões estão envolvidas no controle neural da
alimentação e do balanço energético. As projeções do ARH para esses núcleos
hipotalâmicos que participam na regulação do controle alimentar sugerem que o
ARH é o regulador principal da sinalização de leptina no encéfalo, embora outros
núcleos possam ter participação significativa nessas funções (MUNZBERG;
MORRISON, 2015; RAMOS-LOBO; DONATO JUNIOR, 2017).
1.2 Leptina e sua relação com o metabolismo energético
Como foi descrito anteriormente, o principal tecido no qual a leptina age é o
sistema nervoso central, particularmente o hipotálamo. Vários órgãos expressam o
Lepr como intestino delgado, estômago, fígado e pâncreas, porém a falta de
sinalização de leptina nesses órgãos não compromete o metabolismo energético,
mostrando que a leptina regula o metabolismo de carboidratos e lipídios através da
sinalização central (GUO et al., 2007).
A ausência de leptina, tanto em camundongos ob/ob, quanto em humanos
resulta em resistência à insulina, diabetes mellitus, esteatose, assim como outras
características da síndrome metabólica. Em camundongos ob/ob, o tratamento com
leptina exógena é capaz de reduzir a hiperglicemia, insulinemia e as concentrações
de lipídios antes da perda de peso corporal (PELLEYMOUNTER et al., 1995). Existe
uma forte ligação entre a insulina e a leptina. O aumento sérico de insulina estimula
tanto a síntese quanto a secreção de leptina. A leptina inibe diretamente a síntese
de insulina, através da inibição da sua expressão genica e da secreção de insulina
dependente de glicose, já que as células β-pancreáticas expressam Lepr (CASES et
al., 2001; SEUFERT; KIEFFER; HABENER, 1999).
1.3 Leptina na infância: outras funções?
Existem evidencias na literatura de que alterações que levem ao
impedimento do desenvolvimento normal do hipotálamo durante o período perinatal
podem ter consequências na regulação do metabolismo energético do indivíduo
adulto (BOURET; DRAPER; SIMERLY, 2004b; KAMITAKAHARA et al., 2018),
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devido à importância fundamental dessa estrutura no controle alimentar e o balanço
energético. Cabe aqui uma observação importante a respeito do desenvolvimento
neuronal de seres humanos e camundongos. Enquanto que muitas das projeções
hipotalâmicas em camundongos se desenvolvem nas primeiras semanas após o
nascimento, em seres humanos esse desenvolvimento ocorre no último trimestre de
gestação (BOURET, 2009; KOUTCHEROV et al., 2002). Este aspecto é bastante
relevante, pois, muitas das alterações que acontecem particularmente no último
trimestre de gestação em humanos, como ganho de peso gestacional excessivo ou
desnutrição, têm impacto importante na predisposição a doenças metabólicas
daquele feto na idade adulta (RAVELLI; STEIN; SUSSER, 1976; SCHWARTZ;
TSCHOP; ZELTSER, 2014).
Já em camundongos, as primeiras semanas de vida são críticas para afetar
sua predisposição a alterações metabólicas na vida adulta (BAYOL; FARRINGTON;
STICKLAND, 2007; BONEY et al., 2005; JUAN DE SOLIS et al., 2016; LEREA et al.,
2016). Por exemplo, em um artigo publicado na revista Cell foi demonstrado que o
consumo de dietas hipercalóricas durante a fase neonatal impacta significantemente
na formação de circuitos hipotalâmicos, porém esse consumo não tem o mesmo
impacto no período intrauterino de camundongos (VOGT et al., 2014). Dessa
maneira, estudos que avaliam a formação de circuitos hipotalâmicos nas primeiras
semanas de vida de camundongos fornecem valiosa informação sobre o
desenvolvimento neural de humanos no último trimestre de gestação.
Diferentemente do que se observa no adulto, a leptina não é regulada pela
disponibilidade de alimento durante o período neonatal (AHIMA; PRABAKARAN;
FLIER, 1998). De forma interessante, observa-se um pico de leptina na circulação
durante a segunda semana de vida que atinge valores cerca de 5 a 10 vezes
maiores que a concentração de adultos. Este pico de leptina ocorre antes do
aumento de corticosterona, T3 e estradiol e desaparece entre os dias 16 e 20 de
vida (AHIMA; PRABAKARAN; FLIER, 1998).
Existem numerosas evidências de que em animais jovens (2-3 semanas de
vida) a leptina exógena não inibe o crescimento, o consumo alimentar ou gasto
energético (AHIMA; HILEMAN, 2000; MISTRY; SWICK; ROMSOS, 1999) (vide
resultados). Mistry; Swick e Romsos (1999) mostraram que a leptina não altera o
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consumo de oxigênio (marcador do gasto energético) nem o consumo alimentar em
animais magros (WT) ou obesos (ob/ob) antes do 17º dia pós-natal (P17). Além
disso, animais deficientes de leptina não divergem em peso corporal dos seus
irmãos magros até a segunda semana de vida (MISTRY; SWICK; ROMSOS, 1999).
Durante muito tempo se acreditou que o encéfalo de roedores durante o
período neonatal fosse insensível à leptina e que ocorresse uma resistência à ação
do hormônio. Porém, foi descoberto que o ARH de ratos e camundongos expressam
Lepr antes da consolidação da circuitaria necessária para a ação da leptina
conhecida em animais adultos, e mais, esses receptores são ativos e podem
desencadear respostas celulares na presença de leptina (CARON et al., 2010). Os
autores que defendem a teoria de que a função da leptina no período pós-natal seria
a de consolidar a circuitaria necessária para a regulação do controle alimentar no
adulto sugerem que a insensibilidade dos receptores à leptina nesse período se
deve a uma falha nessas células de encaminhar o sinal da leptina aos outros
núcleos hipotalâmicos envolvidos nessa regulação, uma vez que essas projeções
ainda estão se formando (BOURET; DRAPER; SIMERLY, 2004a).
Em camundongos neonatos, o ARH possui relativamente baixos níveis de
expressão do Lepr nos dias pós-natal 2 (P2) e 6 (P6) de vida. Todavia, ocorre um
aumento de expressão no dia P10, coincidente com o pico de leptina plasmático
(AHIMA; PRABAKARAN; FLIER, 1998) e com o desenvolvimento das projeções do
ARH para o PVH. Durante a infância (P10), assim como em indivíduos adultos, a
leptina age no ARH através do seu receptor cognato ativando vias de sinalização
que envolve a sinalização pelo STAT3, ERK e PI3K (BOURET, 2012).
As projeções do ARH se desenvolvem pós-natalmente atingindo seus
respectivos destinos em tempos diferentes. A inervação do DMH ocorre no dia P6,
seguida da inervação do PVH que acontece entre os dias P8-10, e as projeções
para o LHA atingem seu destino no dia P12. O padrão de projeções do animal jovem
somente é consolidado após o dia P18 (BOURET; DRAPER; SIMERLY, 2004a). Em
camundongos adultos, a leptina age no encéfalo reduzindo a ingesta alimentar, entre
outros efeitos, pela regulação da atividade de neurônios no ARH.
Em camundongos deficientes em leptina (ob/ob) as projeções neurais do
ARH para o PVH não se desenvolvem, a menos que os animais sejam tratados com
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leptina exógena no período neonatal. Se o tratamento ocorre na idade adulta, este
defeito não é capaz de ser revertido. Portanto, alguns autores têm atribuído à leptina
uma ação neurotrófica durante o desenvolvimento do hipotálamo, sendo essa
atividade restrita a um período crítico neonatal prévio à ação da leptina na regulação
da ingestão alimentar. Embora essa ideia seja interessante, existem críticas
importantes a esses estudos. Por exemplo, o tratamento exógeno com leptina em
camundongos ob/ob adultos reverte seu fenótipo de obesidade e hiperfagia
(HARRIS et al, 1998). Assim, se a leptina tivesse um papel fundamental e
irreversível no desenvolvimento das projeções dos neurônios que expressam o Lepr,
estes animais não deveriam responder à leptina quando administrada na idade
adulta. Portanto, ainda existem muitas lacunas a respeito do efeito neurotrófico da
leptina durante a infância. O fato é que nenhum estudo até então conseguiu provar
de fato se a ausência da sinalização da leptina durante o período neonatal predispõe
às alterações metabólicas futuras.
Além das funções mais conhecidas e estudadas da leptina sobre o controle
do balanço energético, existem evidencias de efeitos da leptina sobre a
excitabilidade e plasticidade neuronal. Em camundongos ob/ob se observa uma
alteração no perfil sináptico tanto dos neurônios orexígenos que expressam NPY
(aumento de sinapses excitatórias) quanto dos neurônios anorexígenos que
expressam POMC (aumento de sinapses inibitórias). O tratamento com leptina
exógena nesses animais devolve a configuração observada nos animais selvagens;
portanto a leptina é capaz de regular tanto o número de sinapses quanto a atividade
sináptica das mesmas. Essas mudanças ocorrem de forma rápida (6h após a injeção
de leptina), antecedendo a regulação da ingesta alimentar e do peso corporal
(PINTO et al., 2004).
Porém, a rapidez com que ocorre essa reorganização dos circuitos nos
neurônios NPY e POMC sugere que essas alterações observadas nos animais ob/ob
não resultaram de uma alteração irreversível durante o desenvolvimento do sistema
nervoso. Em humanos, a mutação no gene ob causa, além dos transtornos já
descritos no balanço energético, uma taxa de desenvolvimento cognitivo menor em
crianças (idade de desenvolvimento menor à idade cronológica). O tratamento com
leptina, além de melhorar o peso e reverter a hipertensão arterial, a dislipidemia e a
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hiperinsulinemia, melhora o desempenho cognitivo, levando-o mais próximo do
esperado de acordo coma idade (PAZ-FILHO et al., 2008).
Ratos com diabetes tipo II apresentam deficiência em testes cognitivos que
dependem de funções do hipocampo. Em camundongos adultos, a leptina regula a
neurogênese no giro denteado hipocampal tanto in vivo quanto in vitro.
Camundongos db/db e ratos Zucker (deficientes do Lepr) apresentam mecanismos
de consolidação da memória prejudicados no CA1, assim como pioras na memória
espacial (LI et al., 2002).
Existem evidências de que a leptina é importante no desenvolvimento do
sistema nervoso central, já que camundongos adultos ob/ob e db/db apresentam
menor peso encefálico e menor conteúdo proteico (SPEIJERS, 1979; VAN DER
KROON), assim como deficiência nas capacidades cognitivas, sendo que muitas
dessas alterações são melhoradas com o tratamento exógeno com leptina. Essas
melhoras ocorrem particularmente quando os animais ainda são jovens, sugerindo
que a sinalização da leptina pode ser necessária durante o desenvolvimento (AHIMA
et al., 1999; STEPPAN; SWICK, 1999; UDAGAWA et al., 2007).
Uma explicação para a existência de uma janela temporal crítica para os
efeitos neurotróficos da leptina se deve à perda progressiva da plasticidade neuronal
que pode ser significantemente menor em adultos. Provas a respeito da perda da
plasticidade da formação dos circuitos hipotalâmicos que regulam o balanço
energético foram fornecidas por um conjunto elegante de artigos publicados nos
últimos anos a respeito das células GABA/NPY/AgRP do ARH. Uma injeção central
de NPY ou AgRP estimula fortemente o consumo alimentar, porém animais
nocautes para esses genes paradoxalmente não apresentam alteração importante
no comportamento alimentar (ERICKSON; CLEGG, 1996; PALMITER et al., 1998;
QIAN et al., 2002).
Em concordância, se camundongos neonatos tiverem ablação desses
neurônios, estes animais também não apresentam alterações do balanço energético,
sugerindo uma intensa plasticidade neuronal para geração de mecanismos
compensatórios para suprir a falta desses neurônios. Todavia, se a perda dessas
células produtoras de GABA/NPY/AgRP for induzida em camundongos adultos,
nesse caso os animais apresentarão profunda supressão da ingestão alimentar até a
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inanição completa. Além de provar a importância dos neurônios GABA/NPY/AgRP
para o controle do balanço energético, esses estudos certamente comprovam que
existe grande plasticidade nesses circuitos até certo período da vida. Nossa hipótese
é que a leptina atue de maneira importante na formação de múltiplos circuitos
neurais hipotalâmicos e extra-hipotalâmicos (por exemplo, no hipocampo) durante as
primeiras semanas de vida do camundongo (que equivale ao terceiro trimestre de
gestação em humanos).
1.4 Sistema Cre-LoxP
As possíveis evidências dessa ação durante o desenvolvimento, que se
perde durante a maturação somática, foram estudadas no presente trabalho pela
capacidade de controlar temporalmente a expressão do Lepr. Assim, a geração de
animais portadores de mutações condicionais é uma ferramenta sofisticada na
análise da função de genes e proteínas em seu contexto fisiológico. A técnica
empregada utiliza a enzima Cre Recombinase, obtida originalmente do bacteriófago
P1, que mediante recombinação homóloga, remove sequências de DNA
flanqueadas por sítios LoxP. Esse sistema permite a inativação ou reativação da
expressão fisiológica de genes de interesse em locais específicos (MANSUY;
SUTER, 2000).
Maiores desenvolvimentos deste sistema levaram à criação de um sistema
que permite o controle temporal da recombinação gênica. Isto pode ocorrer através
da fusão da Cre com o receptor de estrógeno mutado. A modificação nesse receptor
impede a ligação com o estradiol endógeno, mas permite que o 4-hidroxi (OH)tamoxifeno (TM) o ative. Quando isso ocorre, a Cre, que está no citoplasma, é
liberada para entrar no núcleo onde terá ação de DNA recombinase. Esse sistema
tem se mostrado eficiente, tanto in vitro, quanto em embriões de camundongos ou
em adultos (DANIELIAN et al., 1998; LEONE et al., 2003; VOOIJS; JONKERS;
BERNS, 2001; WEBER; METZGER; CHAMBON, 2001). As figuras 3 e 4
exemplificam o mecanismo de ação do sistema.
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Figura 3. A) Ativação gênica condicional pelo sistema Cre-LoxP. Sistema de ativação de
Cre. A sequencia flanqueada pelos sítios LoxP pode ser retirada por recombinação
homóloga pela ação da enzima Cre recombinase. B) Um dos animais é portador dos alelos
flanqueados por sítios LoxP (direita) e o outro é portador da enzima CreERT2 (esquerda).
Alguns filhotes da descendência serão portadores de ambas as mutações e terão a
sequência flanqueada por LoxP eliminada especificamente nos tecidos onde Cre é
expressa.

Figura 4. Sistema Cre induzível. Na ausência do ligante correspondente, a Cre recombinase
fusionada com o domínio modificado do receptor de estrógeno (ERT2) está bloqueada por
uma heat shock protein (HSP90). A ligação do tamoxifeno (TM) ao receptor modificado de
estrógeno causa dissociação da HSP90 do complexo e a Cre recombinase migra ao núcleo
celular onde reconhece os sítios LoxP do gene de interesse e promove a recombinação com
consequente excisão do fragmento flanqueado.
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2 JUSTIFICATIVA

Tanto o ganho de peso gestacional excessivo quanto a desnutrição
intrauterina, são fatores de risco que causam predisposição do feto a desenvolver
obesidade, diabetes e outras alterações metabólicas, na idade adulta. Além disso,
cerca de um terço das crianças brasileiras estão acima do peso ideal e evidências
epidemiológicas mostram que estas terão risco aumentado de se tornarem adultos
obesos.
É bem sabido que alterações na sinalização da leptina, tais como
resistência à leptina, são características chave da obesidade. A leptina parece
desempenhar papel permissivo importante para o desenvolvimento adequado do
encéfalo e das funções cognitivas. Esses efeitos ocorrem em estágios de
desenvolvimento do sistema nervoso central. Portanto, a obesidade infantil, por meio
de alterações na sensibilidade à leptina ou na sua concentração na circulação, pode
hipoteticamente acarretar em prejuízos sobre o desenvolvimento cognitivo e
cerebral.
Todavia, nosso conhecimento sobre a ação da leptina durante fases críticas
de desenvolvimento neural (intrauterina, neonatal e infância) ainda é incompleto.
Portanto, espera-se que o presente estudo possa contribuir significantemente com o
entendimento da função da leptina durante essas fases críticas de desenvolvimento
do sistema nervoso.

31

3 OBJETIVO

O objetivo geral do presente trabalho é estudar aspectos fisiológicos que são
comprometidos no indivíduo adulto em decorrência da falta de sinalização de leptina
durante o desenvolvimento intrauterino e na infância.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais
Animais (diferentes modelos de camundongos, conforme descritos a seguir)
foram produzidos e mantidos no Biotério de Camundongos para o Estudo das
Neurociências do Departamento de Fisiologia e Biofísica (ICB/USP) e utilizados de
acordo com certificado aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do
Instituto de Ciências Biomédicas (protocolo sob o número 137 nas fls. 12 do livro 03)
e normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal.
4.1.1 Db/db
São camundongos que possuem mutação espontânea no gene Lepr. Esse
modelo pode ser considerado um nocaute “natural” do gene que codifica para o
Lepr. Quando homozigoto, seu fenótipo é de obesidade mórbida, hiperglicemia,
problemas endócrinos e metabólicos e infertilidade (HALAAS et al., 1995).
4.1.2 LepR-Null
São camundongos obtidos a partir de recombinação homóloga em células
tronco-embrionárias e apresentam um bloqueador de transcrição, flanqueado por
sítios LoxP, downstream o gene Lepr (STOCK Leprtm1Jke/J, The Jackson
Laboratory). Portanto, o animal homozigoto para essa mutação é deficiente para o
receptor de leptina (fenótipo similar ao db/db), mas a expressão fisiológica desse
receptor pode ser restaurada em células que expressam a enzima Cre recombinase.
Esse animal já foi descrito e validado em estudos anteriores (BERGLUND et al.,
2012; CRAVO et al., 2013).
4.1.3 UbiCre
São camundongos UbiquitinaC-cre (B6.Cg-Tg(UBC-cre/ERT2)1Ejb/J, The
Jackson Laboratory). Este transgênico expressa a enzima Cre recombinase, a partir
de promotores do gene ubiquitina C; portanto de forma ubíqua (todas as células do
corpo). Contudo, a expressão de Cre ocorre apenas quando a célula é exposta ao
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tamoxifeno. Portanto, é um animal que permite realizar manipulações gênicas de
forma temporal.
Dado que, em homozigose, os animais LepRNull são inférteis, para
obtenção dos animais experimentais foram realizados cruzamentos entre animais
UbiCreERT2-LepRNull/+ x LepRNull/+. Desses cruzamentos geramos animais capazes
de induzir a reativação do LepR (12,5% UbiCreERT2-LepRNull/Null), assim como os
grupos controles deficientes do LepR (12,5% LepRNull/Null) e com fenótipo de animais
selvagens (12,5% UbiCreERT2).
4.1.4 LepR-Cre/Tomato-reporter
São camundongos que expressam duas modificações: a enzima Cre em
células que expressam o receptor de leptina (B6.129-Leprtm2(cre)Rck/J, The
Jackson

Laboratory)

e

o

gene

Gt(ROSA)26Sortm9(CAG-tdTomato)Hze/J,

“reporter”
The

tdTomato

Jackson

(B6;129S6-

Laboratory).

Esses

camundongos permitem a visualização das células que expressam o receptor de
leptina, por meio da expressão da proteína fluorescente vermelha tdTomato. Esses
animais foram utilizados em experimentos morfológicos e eletrofisiológicos.
4.2 Confirmação dos genótipos
Os grupos foram confirmados mediante genotipagem. Entre 21 a 28 dias de
vida foram realizados o desmame, identificação e coleta de uma amostra de epitélio
caudal para genotipagem. O DNA foi extraído para posterior reação em cadeia da
polimerase (PCR). O protocolo de extração e amplificação de DNA foi realizado
conforme manual do fabricante (Sigma-Extract-N-AmpTM Tissue PCR kit, Cat N°.
XNAT2) com primers específicos. Todos os experimentos foram conduzidos de
forma que os animais controle fossem oriundos das mesmas ninhadas que os
animais com reativação.
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A continuação seguem os primers utilizados para genotipagem de cada
gene de interesse e os tamanhos das bandas esperadas para cada genótipo.
Gene

Codigo de acesso
oIMR9020
oIMR9021
Tomato-ROSA26 Reporter
oIMR9103
oIMR9105

Sequência Primer
5'-AAGGGAGCTGCAGTGGAGTA-3'
5'-CCGAAAATCTGTGGGAAGTC-3'
5'-GGCATTAAAGCAGCGTATCC-3'
5'-CTGTTCCTGTACGGCATGG-3'

LepR-Null reativável

15369
15370
15371

5'-TGGCTTTTAAGCTCTGCAGTC-3'
5'-TAGGGCCAAACCCACATTTA-3'
5'-CCCAAGGCCATACAAGTGTT-3'

db/db

oIMR0985
oIMR0986

5'-AGAACGGACACTCTTTGAAGTCTC-3'
5'-CATTCAAACCATAGTTTAGGTTTGTGT-3'

Ubiquitin-Cre

CZ054
CZ058
oIMR7338
oIMR7339

5’-TGCTTCTGTCCGTTTGCCGGT -3’
5’-GTGAAACAGCATTGCTGTCAC -3’
5’-CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT-3’
5’-GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC-3’

LepR-Cre

LepRcre_WT1F
LepRcre_WT1R
CZ054
CZ058

5’-ACCTGTTCCACGCACAGTCACA -3’
5’-AGCTGGCCAAATCTCAGAGCTGC -3’
5’-TGCTTCTGTCCGTTTGCCGGT -3’
5’-GTGAAACAGCATTGCTGTCAC -3’

Quadro 1. Lista de primers utilizados para determinação do genótipo dos modelos
utilizados.

Tomato-ROSA26 Reporter
WT

Het

297

297
196

Homo

LepR-Null reativável
WT

Het

540

540

196

350

Homo

350

db/db
WT

Het

135

135
108/27

Homo

108/27

enzima de restrição RsaI

Ubiquitin-Cre

LepR-Cre

WT

Het

WT

Het

324

324

900

900

213

213

Homo

213

Figura 5. Esquema dos pesos moleculares obtidos no processo de genotipagem para cada
gene avaliado.
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4.3 Delineamento experimental
O delineamento experimental desse trabalho foi o seguinte:
4.3.1 Determinação do momento em que se manifesta o fenótipo de obesidade em
camundongos db/db
Para estudar esse fenótipo, foram feitos cruzamentos entre indivíduos
heterozigotos (db/+) obtendo ninhadas com indivíduos db/db, heterozigotos (db/+) e
controles (wt). No total, estudamos 12 ninhadas. A partir do primeiro dia de vida dos
filhotes, esses animais foram identificados e acompanhados 3 vezes por semana
para determinar o ganho de peso corporal até a 8º semana de vida.
4.3.2 Efeito da leptina na regulação do peso corporal de camundongos selvagens
durante a infância
Dez

ninhadas

de

camundongos

selvagens

da

linhagem

C57BL/6

(padronizadas com seis filhotes cada uma) receberam administração subcutânea
diária de leptina recombinante de camundongo (1µg/g; National Hormone and
Peptide Program, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,
Torrance, CA) ou PBS a partir do 10º dia de vida até o 22º dia para avaliar a
progressão do ganho de peso (MISTRY; SWICK; ROMSOS, 1999). Posteriormente
esses animais foram acompanhados até a 8ª semana de vida. Avaliamos a resposta
à leptina (1µg/g) em animais adultos de maneira similar para comparação dos
resultados (grupo controle positivo para os efeitos da leptina). Nas fêmeas, também
foi determinado o dia da abertura vaginal.
4.3.3 Detecção de células responsivas à leptina em filhotes
Utilizamos 4 camundongos LepRCre/Tomato-reporter com 10 dias de vida
(P10), os quais receberam infusão subcutânea de leptina (10µg/g) e foram
perfundidos 1 hora depois (formalina tamponada à 10%, Sigma) durante 10 minutos.
Após a perfusão, coletamos os encéfalos, permanecendo em fixador por um período
overnight. No dia seguinte, os encéfalos foram transferidos para uma solução de
PBS+sacarose 20%. Os encéfalos foram cortados em 4 séries de 30 µm e
guardados em solução anticongelante (-20°C) para posterior visualização das
células que expressam o Lepr, por meio da expressão da proteína tdTomato. Além
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disso, realizamos reações de imunohistoquímica para visualização do estado
fosforilado do STAT3 (pSTAT3), que é considerado um marcador confiável das
células responsivas à administração aguda de leptina. Mediante experimentos
eletrofisiológicos determinamos os efeitos da leptina sobre o potencial de membrana
e a frequência de potenciais de ação em células que expressam o Lepr de
camundongos com 8 a 16 dias de vida (experimentos feitos em colaboração com a
Profa. Dra. Renata Frazão e a Dra. Marina Silveira, Departamento de Anatomia,
ICB/USP).
4.3.4 Deleção do gene Lepr e posterior reativação por Cre induzida por TM
A deleção do gene Lepr foi obtida com o uso de camundongos LeprNull/Null. A
reativação da expressão do Lepr em todas as células do corpo foi obtida por meio de
5 injeções intraperitoneais de tamoxifeno (0,15 mg/g de peso diluído em óleo de
gergelim, Sigma) administradas em dias consecutivos (LEONE et al., 2003). Os
grupos estudados foram: Ubi-LepRNull (animais nos quais ocorreu a reativação do
Lepr), LepRNull (controle obeso sem o Lepr), e Ubi (controle com fenótipo de
animais selvagens). Todos os grupos foram tratados com tamoxifeno (Figura 6).

Figura 6. Desenho experimental. A, protocolo original de reativação consistindo em 5
injeções de TM aplicadas em dias consecutivos e posterior divisão dos grupos para
validação do modelo (imunohistoquimica e imunofluorescência) ou para testes in vivo.

Com o protocolo descrito, conseguimos validar o balanço energético do
modelo proposto e observamos as primeiras alterações nos animais nos quais a
sinalização de leptina foi restabelecida na vida adulta. Contudo, uma grande
dificuldade que enfrentamos para o desenvolvimento do projeto foi a alta taxa de
mortalidade dos animais Ubi-LepRNull após o tratamento com tamoxifeno. O
protocolo original utilizado para reativar os animais (5 doses consecutivas de
0,15mg/g de animais) ocasionou a morte de 60% dos machos (n=22/37) e de 94%
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das fêmeas (n=30/32) do grupo Ubi-LepRNull logo após o término das injeções
(Figura 7A).

A

B

Figura 7. Taxa de mortalidade em animais Ubi-LepRNull adultos com o protocolo de
reativação antigo (A) e com o novo protocolo (B).

Dado que nem os controles magros nem os controles obesos morreram
recebendo o mesmo tratamento, concluímos que a letalidade se deveria à forte
sinalização de leptina repentina nos animais reativados. Para prevenir essa alta
letalidade, testamos diferentes protocolos visando atenuar o efeito da leptina durante
a reativação, como restrição alimentar prévia à reativação, injeções alternadas de
tamoxifeno e pré-tratamento com corticosterona, já que esse hormônio se encontra
diminuído em animais deficientes de leptina. Nenhum desses protocolos evitou a
morte dos animais durante a reativação (dados não apresentados). Finalmente
decidimos realizar uma pré-reativação consistente de uma dose única de tamoxifeno
(0,15mg/g), deixamos os animais se habituarem durante duas semanas. Após esse
período, realizamos a reativação com 5 doses de tamoxifeno, sendo aplicadas em
dias alternados (Figura 8). Após a última injeção acompanhamos os animais e
constatamos um aumento marcante na sobrevida dos animais adultos, tanto machos
(100%, n=10/10 como fêmeas (73%, n=8/11) (Figura 7B).
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Figura 8. Novo desenho experimental. Protocolo modificado de reativação do Lepr
consistindo em 1 injeção única de TM (pré-reativação), seguida de 2 semanas de descanso
e posterior protocolo de 5 injeções de TM aplicadas em dias alternados. Os testes in vivo
foram aplicados após o período de adaptação de 6 semanas.

4.4 Validação do modelo experimental
Camundongos adultos que passaram pelo protocolo de reativação e foram
acompanhados durante 6 semanas até a estabilização do peso corporal e ingesta
alimentar foram utilizados para realizar a validação do modelo (Figura 6).
Receberam uma única injeção de leptina intraperitoneal (5ug/g, Torrance, CA) e 90
minutos depois da injeção foram perfundidos. Os animais foram anestesiados com
isofluorano e utilizamos uma bomba pulsátil passando 20 ml de solução salina
seguidos de 150 ml de solução fixadora (Sigma).
Após a perfusão, coletamos os encéfalos e realizamos pós-fixação do tecido
em solução fixadora por 45 min. Uma vez pós-fixados, os encéfalos foram
transferidos para uma solução de sacarose 20% (PBS + sacarose) onde
permaneceram overnight para desidratação do tecido. No dia seguinte, realizamos a
microtomia do encéfalo inteiro coletando 4 series de 30 µm de espessura, as quais
foram guardadas em solução anticongelante.
Para realizar a reação de imunohistoquímica para marcação do pSTAT3
lavamos os cortes em tampão PBS potássico (KPBS 0,02M, pH 7,4) para retirar a
solução anticongelante. O pré-tratamento consistiu em colocar os cortes em solução
NaOH 1% e H2O2 1% (solução preparada em água destilada) durante 20 minutos,
seguido de lavagens em KPBS até limpar completamente o tecido. A continuação,
lavamos os cortes com KPBS e os colocamos em solução de 0,3% de glicina
(preparada em KPBS) por 10 minutos. Após esse período lavamos os cortes
novamente e transferimos os cortes para solução de SDS (0,03%, preparado em
KPBS) por 10 minutos.
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Posteriormente, realizamos o bloqueio utilizando solução de soro normal de
burro 3%, preparado em KPBS + T (solução de 20% Triton X-100 em KPBS) durante
60 minutos. Após o bloqueio, incubamos os cortes com o anticorpo primário antipSTAT3Tyr715 (1:1000) feito em coelho (Cell Signaling) junto com soro de burro 3%
(Jackson Lab) em solução de KPBS + T com azida (0,05% azida) durante 48h. Após
a incubação, lavamos os cortes e incubamos no anticorpo secundário biotinilado
anti-coelho IgG 1:1000 (Jackson ImmunoResearch) preparado em KPBS + T durante
60 minutos, seguido de incubação em kit ABC (Vector Laboratories: A 1:500, B
1:500), preparado em KPBS, durante 90 minutos. Lavamos os cortes (2 lavagens
com KPBS e a terceira lavagem em tampão acetato 0,01M, pH 6,0).
Após a lavagem em tampão acetato realizamos a reação colocando os
cortes em solução de tampão acetato 0,01M contendo níquel sulfato 5%, H2O2
0,03% e diaminobenzidina (DAB, 25µg/µl) e acompanhamos a reação até observar a
marcação de pSTAT3 nos cortes. Interrompemos a reação transferindo os cortes
para solução de tampão acetato 0,01M por 10 minutos, seguido de lavagens em
KPBS. Finalmente, montamos os cortes em lâminas gelatinizadas e depois de
secas, cobrimo-las com meio de montagem DPX (Sigma). Os núcleos das células
que foram ativadas pela leptina marcadas com pSTAT3 foram contados utilizando o
software ImageJ (imagej.nih.gov/ij/). Foi considerado um nível rostrocaudal de cada
núcleo para cada animal nas análises.
4.4.1 Determinação da sensibilidade à leptina
Para o teste de sensibilidade aguda à leptina os animais receberam
administração intraperitoneal de leptina recombinante de camundongo (2,5 μg/g, (DA
SILVA et al., 2014)) às 17h (3h antes da fase escura começar). O consumo
alimentar e peso corporal foram mensurados 24 horas após a administração de
leptina e comparados com o dia prévio, no qual os animais receberam infusão de
solução veículo (PBS).
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4.5 Alterações no balanço energético
4.4.1 Avaliação antes, durante e imediatamente após a reativação
A partir da 10º semana de vida, os animais foram individualizados e após 3
dias de adaptação, avaliamos o consumo alimentar durante o período basal (5 dias).
Depois, ocorreu o período de reativação (10 dias) e o acompanhamento (três vezes
por semana) posterior até a estabilização do peso corporal e ingestão alimentar.
Após a estabilização do peso corporal e do consumo alimentar, realizamos um novo
registro basal de peso e ingestão alimentar (5 dias). Posteriormente, um novo grupo
de animais (4 semanas de vida) passaram pelo mesmo protocolo de reativação para
caracterização do modelo de reativação em animais jovens, antes da expressão do
fenótipo obeso. Neste grupo foram avaliados os parâmetros que não foram
recuperados no grupo adulto.
4.4.2 Avaliação do metabolismo energético
O foco deste estudo foi avaliar os animais depois que eles atingiram a
estabilidade após a reativação. Após esse momento, avaliamos o peso corporal e a
ingestão alimentar (5 dias), bem como possíveis alterações no balanço energético
com o uso do equipamento OXYMAX/CLAMS (Comprehensive Lab Animal
Monitoring System, Columbus Instruments). Esse aparelho consiste de oito gaiolas
que permitem registrar o consumo de O2 e a produção de CO2 de cada uma delas
individualmente. As caixas também estão equipadas com

balanças para

acompanhar a ingesta alimentar, assim como sensores de movimento por
infravermelho que registram a atividade locomotora voluntária e sensores que
registram o volume hídrico consumido.
Com essas medições, o software (Oxymax for Windows v5.02) é capaz de
inferir vários parâmetros metabólicos. Assim, foi avaliado o gasto energético (VO 2), o
coeficiente respiratório (razão VCO2/VO2), a atividade locomotora voluntária, bem
como a ingestão alimentar e o consumo hídrico durante 5 dias. Com os animais no
CLAMS realizamos dois testes agudos para desafiar o metabolismo dos animais:
exposição aguda a uma dieta hiperlipídica (HFD, 5,31 kcal/g, 58% calorias
provenientes de gordura, Prag Soluções) e um período de jejum de 24h com
posterior realimentação. A exposição à HFD foi realizada colocando ração rica em
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gordura 2h antes do começo da fase escura (18h). Monitoramos os parâmetros
metabólicos 24h antes do começo do HFD e 48h após (XU et al, 2010). Após
recuperação em dieta convencional os animais foram expostos a 24h de jejum e
monitoramos os parâmetros metabólicos durante o jejum e durante 48h de
realimentação.
4.6 Determinação da homeostase glicêmica
Após a estabilização do peso corporal e consumo alimentar, os animais
reativados e seus respectivos controles foram sujeitos ao teste de tolerância à
glicose (GTT). Foi retirado o alimento dos animais 4 horas prévias ao início do teste
para padronização do estado pós-prandial. No início do teste, os animais receberam
solução de glicose intraperitoneal (2 g/kg). Amostras de sangue caudal foram
coletadas nos tempos 0 (basal, antes da administração de glicose), 20, 40, 60, 90 e
120 minutos após a administração de glicose. A glicemia foi avaliada por
glicosímetro portátil (OneTouch Ultra, J&J). Após um período mínimo de
recuperação de 3 dias, realizamos testes de sensibilidade à insulina (ITT) e da
capacidade gliconeogênica (PTT), da mesma forma que o descrito anteriormente,
exceto que os animais receberam solução contendo insulina humana (1 UI/kg) ou
piruvato sódico (2 g/kg, Sigma).
4.7 Determinação da adiposidade
Avaliamos a adiposidade dos animais através da pesagem dos depósitos de
gordura de três territórios em machos (SC: subcutâneo, RP: retroperitoneal e PG:
perigonadal). No caso das fêmeas, além dos três territórios mencionados
previamente foi determinada a adiposidade do território periovariano (Ov). A
adiposidade foi calculada como a média das gorduras esquerda e direita e
relativizada ao peso corporal do animal.
4.8 Concentração sérica de hormônios
Durante o sacrifício dos animais para coleta de tecidos a fresco o sangue foi
coletado e centrifugado (temperatura ambiente, 10 minutos a 4000 rpm) para
obtenção de sua porção sérica, a qual foi utilizada para determinação dos níveis de
leptina (Crystal Chem, #90030), insulina (Crystal Chem, #90080), tiroxina (T4)
(CalBiotech, #T4044T-100), testosterona (CalBiotech, #TE1875-100) por meio de
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kits de ELISA comercialmente disponíveis. A dosagem de noradrenalina foi
determinada na urina coletada em três momentos do dia (ABNOVA #KA-1891).
4.9 Expressão gênica hipotalâmica
Hipotálamos de camundongos machos dos três genótipos, jovens e adultos,
foram coletados a fresco durante o sacrifício, congelados imediatamente em gelo
seco e posteriormente mantidos a -80ºC até o processamento. Extraímos o RNA
total das amostras com o reagente TRIzol® (Invitrogen). Quantificamos o RNA
utilizando o Epoch Microplate Spectophotometer (Biotek). Após quantificação
tratamos as amostras com DNAse I (Roche Applied Science), seguido de transcrição
reversa utilizando 2ug de RNA total , SuperScript II Transcriptase reversa
(Invitrogen) e random primers p(dN)6 (Roche Applied Science). Reação em cadeia
da polimerase (PCR) foi realizada utilizando o sistema 7500 Fast Real-Time PCR
(Applied Biosystems)

com SYBRgreen máster mix e primers específicos para

genes de interesse (Quadro 2). A quantificação da expressão gênica relativa foi
calculada pelo método 2-ΔΔCt e os dados foram normalizados pela média geométrica
de genes constitutivos (GAPDH, β-Actina e Ppia) e apresentados em relação à
expressão do grupo controle.
Gene
Agrp
Npy
Pomc
Cart
Bdnf
Igf1
Dlg4
Hdac3
Hdac5
Hdac8
Kiss1
Nos1
Gapdh
β-actina
Ppia

Primer Forward (5'-3')
ctttggcggaggtgctagat
cagatactactccgctctgcg
tagatgtgtggagctggtgc
cagtcacacagcttcccgat
gccttcatgcaaccgaagta
gtacttcctttccttctcctttgc
cccagacctgagttacccctt
ggcctggtaaggcttgaaga
ctccagtgtttgctctggatctc
agttctggtgaaacaggctct
gattccttttcccaggcatt
cggaccttgtagctcttcctc
cggcagcccagaacatcat
catcgtgggccgctcta
cttcttgctggtcttgccattcc

Primer Reverse (3'-5')
aggactcgtgcagccttacac
gggctggatctcttgccata
ccagcgagaggtcgagtttg
cagatcgaagcgttgcaaga
atgttccaccaggtgagaag
ccacactgacatgcccaaga
agttgcaggtgaacggaaca
ggagctggacacccaatgaa
gcagcccttggatgaagcag
ctgatgttggcctggggaaa
ggcaaaagtgaagcctggat
ttcggctgtgctttgatgga
ccgttcagctctgggatga
cacccacataggagtccttctg
tatctgcactgccaagactgagt

Quadro 2. Sequência de primers utilizados para avaliar expressão de genes de interesse.
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4.10 Avaliação da recuperação do sistema reprodutor
Avaliamos a fertilidade em camundongos machos após a reativação
colocando-os com fêmeas selvagens para determinação do número de fêmeas
grávidas no grupo controle (Ubi) e reativado (Ubi-LepRNull). Além disso, foi
determinado o número de dias até a gravidez e o número e peso dos filhotes no dia
do nascimento. No caso das fêmeas adultas acompanhamos o ciclo estral dos três
grupos após o tratamento com TM durante 25 dias através de lavagem vaginal e
coleta de células de descamação da vagina. O estágio do ciclo foi determinado
segundo a distribuição de células, sendo diestro (maioria de leucócitos), estro
(maioria de células cornificadas) e quando observada uma distribuição equitativa
dessas células foi considerado o estágio intermediário metestro.
4.11 Inervação do hipotálamo
Estudamos as inervações do hipotálamo em camundongos adultos
deficientes da sinalização de leptina e após a reativação com tamoxifeno e posterior
estabilização do peso e o consumo alimentar. Após serem lavados em KPBS, os
cortes foram bloqueados com soro normal de burro 3% preparado em KPBS + T por
1 h, seguido de incubação por 2 dias com anticorpo anti-AgRP (1:2000; Phoenix
Pharmaceuticals), β-endorfina (1:2000; Phoenix Pharmaceuticals), α-MSH (1:2000;
Chemicon, #AB5087) ou GnRH (1:2000; Immunostar). Após lavagens em KPBS, os
cortes foram incubados com anticorpo secundário conjugado com Alexa-Fluor 488
(1:500; The Jackson Laboratories) por 90 minutos. Depois de lavagens em KPBS, os
cortes foram montados em lâminas gelatinizadas e cobertos com meio de montagem
fluorescente (Fluoromount-G, EMS). Os núcleos hipotalâmicos PVH, DMH e VMH
que recebem projeções de neurônios do ARH, assim como as regiões
retroquiasmática (RCH) e da eminência mediana foram fotografados e a análise da
densidade da inervação foi realizada por meio do cálculo da densidade óptica
integrada, com o uso do programa ImageJ (imagej.nih.gov/ij/).
4.12 Comportamento de estresse, ansiedade e memória
Para avaliar a capacidade cognitiva e outros parâmetros cognitivos dos
camundongos sem presença de leptina e após a reativação com tamoxifeno foram
realizados testes comportamentais de reconhecimento de objetos, campo aberto,

44

labirinto de Barnes, e esquiva inibitória para determinação da ansiedade e memória
de curto e longo prazo dos animais. Os testes foram realizados na Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), após um período de aclimatação, pela equipe da
Profa. Dra. Fernanda de Felice.
4.12.1 Reconhecimento de objetos
Foi realizado em uma arena de campo aberto (0,3m X 0,3m e 0,45m de
altura). Durante as sessões comportamentais os objetos foram fixados ao piso da
arena para evitar que os animais os deslocassem. Nenhum dos objetos utilizados
evocou memórias inatas. O treinamento consistiu de uma sessão de 5 minutos na
qual os animais foram colocados no centro da arena diante de dois objetos idênticos.
Foi registrado o tempo explorando cada objeto. Os comportamentos considerados
como exploratórios foram cheirar e tocar o objeto. Tanto a arena como os objetos
foram limpos com álcool (40% vol/vol) entre cada animal para evitar pistas olfatórias.
Uma hora após o treino, os animais foram colocados novamente na arena para a
sessão teste, onde um dos objetos utilizados durante o treino foi substituído por um
objeto novo. Novamente, foi registrado o tempo explorando o objeto novo e o
familiar. Os resultados foram expressos como porcentagem de tempo explorando
cada um dos objetos durante a sessão de treino e a teste e analisados utilizando
teste t de Student comparando a média de exploração para cada objeto partindo de
50%. Por definição, animais que reconhecem um objeto como familiar (aprendizado
normal) exploram o objeto novo por tempo significantemente superior a 50% do
tempo total.
4.12.2 Campo aberto
Os animais foram colocados na mesma arena que a utilizada no teste de
reconhecimento de objetos, onde a atividade locomotora foi registrada utilizando o
software ANY-maze, que registra a distância explorada e a posição do animal
durante o teste.
4.12.3 Labirinto de Barnes
O labirinto consiste em uma plataforma circular branca (92 cm de diâmetro)
com 20 buracos equidistantes (5 cm de diâmetro, 7,5 cm de distância entre eles)
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localizados ao longo do perímetro. A arena se encontra a 105 cm do chão para
evitar que os camundongos pulem espontaneamente da mesma. Debaixo de um dos
buracos existe uma câmara escura, e a sua localização se manteve constante ao
longo das provas.
A arena foi monitorada constantemente utilizando o software ANY-maze,
que registra a posição do animal e a distância que ele percorre. Os animais foram
habituados à arena um dia antes da primeira prova. A habituação consistiu em
colocar o animal em uma câmara cilíndrica no centro do labirinto. Após 10 segundos
a câmara foi retirada e o animal guiado até o esconderijo, onde permaneceu 2
minutos. A sessão de treino consistiu em 4 eventos por dia durante 4 dias.
Em cada evento os animais foram colocados na câmara cilíndrica no centro
do labirinto por 10 segundos, seguidos de 3 minutos para explorar livremente o
labirinto. O evento termina quando o animal entra no esconderijo ou após 3 minutos
de exploração. Caso o animal não entrasse no esconderijo, este era guiado
gentilmente até ele, onde permanecia por 1 minuto. Os animais foram devolvidos a
suas gaiolas para descansar até o próximo evento, com um tempo de 15 minutos
entre cada um.
O tempo (latência primária) e as tentativas (erros primários) até chegar ao
esconderijo foram registrados. Os testes para determinar memória de curto e longo
prazo foram feitos nos dias 5 e 12, respectivamente, após o treino. Em cada teste o
esconderijo foi coberto e os animais foram colocados dentro do cilindro no centro do
labirinto. Dez segundos depois, a câmara foi retirada e os animais exploraram
livremente o labirinto durante 90 segundos, e foram registrados a latência e os erros.
4.12.4 Esquiva inibitória
No primeiro dia (treino) os animais foram colocados em uma arena contendo
uma plataforma e foi registrado o tempo que demoraram em descer da mesma
(latência). Uma vez que desceram da plataforma, receberam um choque elétrico nas
patas (2 segundos, 0,25 mA). No dia seguinte foi avaliado no mesmo contexto e foi
registrado o tempo de latência para descer da plataforma, testando a capacidade de
memória aversiva.

46

4.13 Análise dos resultados
Os resultados são apresentados como média ± erro padrão médio com
dispersão. Primeiro foi feito o teste de normalidade (teste de Bartlett); caso as
amostras tivessem distribuição normal, a análise estatística dos dados foi realizada
pelo One-way ANOVA, seguido do teste de múltiplas comparações de NewmanKeuls, ou Two-way ANOVA seguido de Newman-Keuls como pos hoc; nos casos em
que as amostras não seguiram distribuição normal foi realizado o teste não
paramétrico Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn de comparações múltiplas,
ou Mann-Whitney com correção de Bonferroni. O nível de significância adotado foi
p< 0,05, exceto nos casos em que aplicamos a correção de Bonferroni, nos quais o
nível de significância foi de p< 0,01. Para realização dos testes estatísticos
utilizamos o software GraphPad Prism v.6.
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5 RESULTADOS

5.1 Efeitos da leptina no controle do balanço energético no período pós-natal
Demostramos ampla presença de células que expressam o Lepr em
diversos núcleos hipotalâmicos durante a infância (P10), utilizando camundongos
que expressam a proteína tdTomato condicionada as regiões promotoras do gene
Lepr (Figura 9A,D). Essas células também são responsivas à leptina, observado
através da fosforilação do STAT3 no ARH (Figura 9B) e PMv (Figura 9E), bem como
outros núcleos não mostrados. Essa marcação é específica das células que
expressam o Lepr, pois o pSTAT3 co-localiza com a proteína tdTomato (Figura
9C,F).
Registros eletrofisiológicos de células do PMv e do ARH de camundongos
infantes machos (8 a 16 dias de vida) mostraram que a maioria das células (Figura
9H) responde à leptina alterando seu potencial de membrana assim como a
frequência de potenciais de ação (mais especificamente sofreram hiperpolarização,
Figura 9G). Nesses animais, 75% das células registradas no PMv respondem à
leptina. Esse percentual é igual ao descrito em camundongos adultos (LESHAN et
al, 2009). Já no ARH aproximadamente 30% de das células estudadas (P8 a P16)
responderam a leptina, sendo este valor próximo ao observado no ARH de animais
adultos (~35%) (WILLIAMS et al., 2010).
Esses resultados demonstram que as células que expressam o Lepr em
camundongos durante a infância são capazes de responder à leptina (Figura 9H) e
que a proporção de resposta nessas células é similar à observada em camundongos
adultos (LESHAN et al, 2009; WILLIAMS et al., 2010).
Uma das funções da leptina mais conhecida e estudada em indivíduos
adultos é a regulação do peso corporal e do consumo alimentar. Porém, na infância
a leptina pode ter outras funções, tais como uma ação neurotrófica (BOURET;
DRAPER; SIMERLY, 2004b). Para estudar se a leptina é capaz de regular o peso
corporal já na infância, acompanhamos camundongos deficientes do receptor de
leptina (db/db), assim como seus irmãos portadores de uma cópia do gene Lepr
(db/+) e os selvagens (wt) nascidos nas mesmas ninhadas.
Curiosamente, observamos tendência tanto dos animais db/+, quanto dos
db/db de serem mais pesados (5,77g ± 0,25 e 5,96g ± 0,29 respectivamente nas
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fêmeas; 5,72g ± 0,15 e 5,37 g± 0,31 respectivamente nos machos), comparados aos
wt (5,23g ± 0,35 nas fêmeas e 4,88g ± 0,22 nos machos), desde a segunda semana
de vida. (Figura 9I, J). O mais importante é que os camundongos db/db, que se
tornarão massivamente obesos quando adultos, começam a apresentar divergência
de peso comparados aos animais heterozigotos apenas a partir do 39º dia de vida
nos machos (18,0g ± 1,3 e 16,05g ± 0,34 respectivamente, P = 0,0001) e no dia 33
nas fêmeas (13,12g ± 0,74 e 11,49g ± 0,38, P = 0,0052).
Esses dados confirmam que antes da 4ª ou 5ª semana de vida a ausência do
Lepr tem impacto mínimo na regulação do peso corporal. Por outro lado, quando
adultos (10 semanas de vida), a diferença de peso entre os grupos é imensa (35,47g
± 0,86 no db/db e 22,48g ± 0,33 no db/+ em machos, P < 0,0001; 35,50g ± 1,02 e
18,86g ± 0,33 respectivamente nas fêmeas, P < 0,0001).
Outra forma de demonstrar que a leptina não regula o peso na infância é
através do tratamento com leptina exógena. Conforme esperado, o grupo de
camundongos adultos tratados com leptina apresentou redução do peso corporal
comparado aos animais tratados com PBS, demostrando os efeitos anorexígenos da
administração da leptina (Figura 9K). Por outro lado, o tratamento com leptina não
teve efeito algum sobre o peso corporal durante a infância dos camundongos, tanto
em machos (Figura 9L) quanto em fêmeas (Figura 9M). Todavia, observamos que as
fêmeas tratadas com leptina apresentaram antecipação da abertura vaginal (Figura
9M, quadro superior). Esses resultados estão de acordo com estudos anteriores
(AHIMA et al., 1997; CHEHAB et al., 1997). Portanto, esses resultados preliminares
fortalecem a hipótese proposta no presente trabalho, pois demonstram que existem
neurônios hipotalâmicos durante a infância que expressam o Lepr e são tão
responsivos à leptina quanto nos adultos, porém a leptina não regula o peso corporal
nessa idade.
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Figura 9. A leptina não regula o peso corporal durante a infância apesar da via estar
completamente desenvolvida. A-F) Marcação por imunohistoquímica da proteína repórter
tdTomato (A,D), de pSTAT3 (B,E), e a co-localização de ambas (C,F) tanto no núcleo arqueado, ARH
(A-C) quanto no núcleo pré-mamilar ventral, PMv (D-F). No P10 os animais receberam uma injeção
s.c. de leptina 1h previa a perfusão. A marcação da proteína tdTomato indica a expressão do Lepr e a
de pSTAT3 demonstra a ativação de células pela leptina nos núcleos específicos. Observa-se um alto
grau de co-localização tanto no ARH quanto no PMv. G) Registro eletrofisiológico de uma célula do
PMv de um animal macho P8 após o estimulo com leptina. A célula responde hiperpolarizando, e
essa resposta é revertida quando o estimulo é retirado. H) Percentual de células no PMV (esquerda)
e ARH (direita) que respondem à leptina comparadas com as células que não respondem. I, J)
Acompanhamento do peso corporal de animais deficientes no receptor de leptina (db/db) e seus
irmãos heterozigotas (db/+) e controles (wt), tanto machos (I), quanto fêmeas (J). K-M) Efeitos do
tratamento com leptina exógena (1ug/ul) (vermelho) ou PBS (preto) diariamente durante 12 dias no
ganho de peso. A leptina exógena diminui significantemente o ganho de peso em animais wt adultos
machos (K), porem não tem efeito no ganho de peso de camundongos jovens (P10), sejam machos
(L) ou fêmeas (M). Contudo, o tratamento com leptina consegue adiantar a idade na qual ocorre a
abertura vaginal (M, quadro superior). (I-M análise por Two-way ANOVA, seguido de post test
Newman-Keuls, exceto abertura vaginal, onde foi utilizado t-Student. Para todos os casos *P<0,05).
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5.2 Caracterização e validação do modelo de reativação temporal do receptor
de leptina
Com o intuito de fazer uma caracterização metabólica do nosso modelo
animal, avaliamos o peso corporal e o consumo alimentar de animais com nove
semanas de vida, prévio ao tratamento com tamoxifeno. Avaliamos machos e
fêmeas dos grupos Ubi-LepRNull (grupo que terá o receptor de leptina reativado),
LepRNull (controle obeso), e Ubi (controle magro; Figura 10). Antes do tratamento
com tamoxifeno, os animais sem Lepr eram morbidamente obesos (Figura 10A para
machos e C para fêmeas) e hiperfágicos (Figura 10B para machos e D para
fêmeas). Durante a reativação, unicamente os animais Ubi-LepRNull perderam peso
e reduziram o consumo alimentar, sendo que a grande perda de peso ocorreu
durante o período de acompanhamento e atingiu valores estáveis 5-6 semanas após
a reativação.
Para confirmar se a reativação temporal do receptor de leptina foi eficaz, ou
seja, que consegue afetar os principais grupamentos de neurônios que expressam o
Lepr, camundongos adultos previamente reativados e cujo peso corporal e ingesta
alimentar estavam estabilizados, receberam injeção de leptina e realizamos reação
imunohistoquímica para identificar a imunoreatividade ao pSTAT3 (Figura 10E-J). Os
animais controle apresentaram marcação de pSTAT3 induzida pela leptina em
núcleos característicos como o ARH, DMH, VMH e PMv (Figura 10K, barras
brancas). Nos animais LepRNull a expressão de pSTAT3 no hipotálamo foi
virtualmente nula em relação ao grupo controle (Figura 10K, barras vermelhas). Nos
animais Ubi-LepRNull comprovamos que a expressão de pSTAT3 nesses núcleos foi
restaurada comparada à marcação do grupo controle. Dessa forma demonstramos
que a reativação com tamoxifeno é eficiente na restauração da sinalização do
receptor de leptina nos principais núcleos hipotalâmicos (Figura 10K, barras azuis).
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Figura 10. Validação do modelo de reativação temporal do Lepr em camundongos
adultos. A-D) Efeito do tratamento com tamoxifeno em camundongos adultos antes, durante o
tratamento (área cinza) e durante o acompanhamento posterior até a estabilização dos parâmetros
estudados (área vermelha). A) Variação do peso corporal e B) do consumo alimentar em
camundongos machos. C) Variação do peso corporal e D) do consumo alimentar em fêmeas. Twoway ANOVA, seguido de Newman-Kewls. *** P < 0,001 Ubi-LepRNull vs Ubi; ### P < 0,001 UbiLepRNull vs LepRNull. E-J) Micrografias representativas mostrando a expressão de pSTAT3 após
injeção de leptina (5µg/g de peso corporal i.p.) em núcleos hipotalâmicos que expressam o Lepr em
animais controle (E,H), obesos (F,I) e reativados (G,J) após a estabilização do peso e consumo
alimentar mostrados em (A-D, área vermelha). Abreviações: ARH, núcleo arqueado; DMH, núcleo
dorsomedial; PMv, núcleo pré-mamilar ventral; VMH, núcleo ventromedial; 3v, terceiro ventrículo. K)
Quantificação do número de células responsivas à leptina através da reatividade à pSTAT3 nos três
grupos mostrados em (E-J). Kruskal-Wallis para cada núcleo seguido de Dunn. ARH (*** P = 0.0002),
DMH (*** P < 0.0001), PMv (*** P = 0.0002) and VMH (*** P = 0.0003). L) Resposta anorexigênica
avaliada através da redução do consumo alimentar (esquerda) e do peso corporal (direita) 24h após
injeção de leptina (2,5µg/g de peso corporal i.p.) em relação ao veiculo em animais adultos. One-way
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ANOVA para cada parâmetro, seguida de Newman-Keuls. * P = 0.0071 para o consumo alimentar e *
P = 0.0184 para o peso corporal.

Uma vez comprovado que o tratamento com TM leva a reativação do Lepr
nas principais áreas do hipotálamo, avaliamos a resposta fisiológica à leptina em
animais adultos. Os animais Ubi e Ubi-LepRNull reduziram o consumo alimentar e o
peso corporal de forma semelhante 24h após receberem injeção de leptina. Já o
grupo LepRNull, não respondeu ao hormônio, conforme esperado para animais
deficientes do Lepr (Figura 10L).
Diante desse conjunto de resultados, demonstramos ser capazes de produzir
um modelo de camundongos que não apresenta sinalização de leptina até a 10ª
semana de vida (vide os fenótipos de obesidade e hiperfagia), mas cujo tratamento
com tamoxifeno é eficaz em restaurar a sinalização de leptina na idade adulta.
Portanto, esse modelo parece plenamente apropriado para estudar os efeitos
permanentes da ausência da sinalização do Lepr durante o desenvolvimento.
5.3 Avaliação metabólica dos animais que não apresentaram expressão do
Lepr durante o desenvolvimento neural
Os dados anteriormente apresentados indicam que na sexta semana de
acompanhamento após o tratamento com tamoxifeno o peso corporal e o consumo
alimentar atingiram valores estáveis. Portanto, começamos a avaliação do
metabolismo basal apenas a partir deste momento.
A reativação do Lepr levou à reversão do fenótipo de obesidade, porém o
grupo reativado manteve-se em média 12% mais pesado que o grupo controle (P =
0.0053) (Figura 11A). O maior peso foi acompanhado de maior adiposidade nos
territórios subcutâneo e perigonadal (Figura 11B), assim como maior concentração
de leptina no sangue (P = 0,0026) (Figura 11C). A alteração no peso, adiposidade e
leptina não foram decorrentes de maior consumo alimentar, o qual foi
completamente restaurado após o tratamento com tamoxifeno (Figura 11D).
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Figura 11. Caracterização do metabolismo basal de machos adultos após o período de
estabilização seguindo a reativação do Lepr. A) Peso corporal avaliado durante uma
semana. Mann-Whitney com correção de Bonferroni. **** P< 0,0001, * P= 0.0053. B)
adiposidade calculada através do peso de diversos territórios. Abreviacoes: S.C.,
subcutâneo; P.G., perigonadal; R.P., retroperitoneal. Kruskal-Wallis seguido de Dunn. **** P
< 0,0001, *** P< 0,001, ** P< 0,01, * P< 0,05. C) concentração sérica de leptina. MannWhitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001, * P = 0.0026. D) consumo alimentar.
One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P< 0,0001.

O fato do grupo Ubi-LepRNull ter maior peso corporal, mas consumo
alimentar igual sugere uma possível mudança no gasto energético. Assim,
avaliamos o gasto energético por calorimetria indireta (Figura 12). Como esperado, a
falta de sinalização de leptina está associada ao menor gasto energético basal,
indicado pelo menor consumo de oxigênio (Figura 12). A reativação do Lepr
recuperou parcialmente o gasto energético em relação ao grupo obeso, porém este
parâmetro

não

foi

completamente

restaurado,

sendo

que

permaneceu

aproximadamente 10% menor que no grupo controle (Figura 12A e B).
O coeficiente respiratório (RER) é um indicador do substrato energético
preferencial que está sendo utilizado pelo organismo e é obtido a partir do volume de
CO2 produzido em relação ao volume de O2 consumido (Figura 12C e D). Valores
próximos de 0,7 indicam predominância de oxidação de lipídios, enquanto que
valores próximos a 1,0 indicam metabolização preferencial de carboidratos. Os
animais controle (círculos brancos) têm uma variação circadiana, como esperada.
Nesse sentido, durante a fase escura, na qual os animais estão ativos e se
alimentando, ocorre predominantemente metabolização de carboidratos; já durante a
fase clara, em que os animais se encontram em repouso e comem menos, o RER se
aproxima de 0,8 indicando predominância de oxidação de lipídios (Figura 12D). Nos
animais LepRNull, essa variação circadiana é perdida e os animais utilizam
predominantemente carboidratos tanto na fase escura quanto na fase clara (Figura
12C e D, quadrados vermelhos). Os animais Ubi-LepRNull recuperaram o
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comportamento circadiano do coeficiente respiratório (Figura 12D, triângulos azuis),
com preferência para a metabolização de carboidratos na fase escura e oxidação de
lipídios na fase clara, à semelhança do grupo controle magro.
Com relação ao consumo alimentar, observamos que a restauração em
decorrência da reativação do Lepr se estende ao padrão circadiano de alimentação
(Figura 12E). Quando avaliamos o consumo de água, observamos que o grupo
LepRNull ingeriu mais do dobro de água que os animais controle (Figura 12F),
enquanto que o grupo Ubi-LepRNull teve o consumo hídrico completamente
normalizado (Figura 12F, barras azuis).
Finalmente, outro parâmetro importante para avaliar a condição metabólica é
a atividade ambulatória voluntária (Figura 12G e H). O grupo LepRNull apresentou
atividade ambulatória significantemente reduzida em comparação ao grupo Ubi. A
reativação do Lepr levou ao aumento da atividade ambulatória, em comparação ao
grupo obeso, porém, à semelhança do gasto energético, este parâmetro
permaneceu significantemente menor em relação ao grupo controle magro (Figura
12G e H, triângulos e barras azuis).
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Figura 12. A reativação do Lepr em camundongos machos adultos não restaura o
metabolismo basal. (A,B) Medição do gasto energético através de calorimetria indireta (volume de
O2 consumido, VO2) durante 5 dias. A) Média do VO2 consumido nas fases escura, clara e durante as
24h. B) Padrão circadiano de consumo de VO2 ao longo dos 5 dias. C,D) Coeficiente respiratório
(RER) calculado através dos volumes de CO2 produzido e VO2 consumido. C) Média do RER nas
fases escura, clara e durante as 24h. D) Padrão circadiano do RER ao longo dos 5 dias. E,F) Média
do consumo alimentar (E) e consumo hídrico (F) durante 5 dias de acompanhamento nas fases
escura, clara e 24h. G,H) Atividade ambulatória voluntaria durante 5 dias. G) Média da atividade nas
fases escura, clara e 24h durante os 5 dias de acompanhamento. H) Padrão circadiano de atividade
ambulatória ao longo dos 5 dias. One-way ANOVA para cada parâmetro e cada fase do dia seguida
de Newman-Keuls. **** P < 0,0001, *** P < 0,001, ** P < 0,01, * P < 0,05.
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As fêmeas adultas que passaram pelo tratamento com tamoxifeno
apresentaram resposta similar aos machos adultos, revertendo o quadro de
obesidade, porém com peso 15% maior que o grupo controle (P = 0,001) (Figura
13A). Esse maior peso foi acompanhado de maior adiposidade no território
perigonadal (Figura 13B), porém a concentração de leptina sérica foi normalizada
completamente após a reativação (Figura 13C). Similarmente ao observado nos
machos adultos, a diferença de peso e adiposidade não é resultado de maior
consumo alimentar, o qual foi normalizado pelo tratamento com tamoxifeno (Figura
13D).

Figura 13. Caracterização do metabolismo basal de fêmeas adultas após o período de
estabilização seguindo a reativação do Lepr. A) Peso corporal avaliado durante uma semana.
Mann-Whitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001, * P = 0.001. B) adiposidade calculada
através do peso de diversos territórios. Abreviações: S.C., subcutâneo; Ov, periovariano; P.G.,
perigonadal; R.P., retroperitoneal. Kruskal-Wallis seguido de Dunn. **** P < 0,0001, *** P < 0,001. C)
concentração sérica de leptina. Mann-Whitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001. D)
consumo alimentar. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P < 0,0001.

Ao avaliar o metabolismo basal de fêmeas adultas observamos menor gasto
energético no grupo LepRNull, como esperado (Figura 14A e B, quadrados e barras
vermelhas), enquanto que o tratamento com tamoxifeno levou ao aumento do gasto
energético no grupo Ubi-LepRNull. Nesse caso não observamos diferença
significativa em relação ao grupo controle, mas sim uma tendência de menor gasto
energético nas fêmeas reativadas, consumindo 11% menos oxigênio em média
(Figura 14A e B). O RER no grupo LepRNull perdeu a ritmicidade e se manteve
constantemente em valores próximos de 1, indicando oxidação preferencialmente de
carboidratos; a reativação do Lepr reverteu completamente essa alteração,
recuperando a ritmicidade e o padrão fisiológico de metabolização de nutrientes
(Figura 14C e D). Finalmente, a atividade locomotora de fêmeas obesas foi
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significantemente baixa, como esperado (Figura 14E e F, quadrados e barras
vermelhas). Nesse caso, a reativação do Lepr recuperou parcialmente o padrão de
atividade, permanecendo significantemente menor que o do grupo controle (Figura
14E e F, triângulos e barras azuis). Não observamos diferenças entre o padrão de
consumo alimentar e hídrico entre machos e fêmeas adultos (dados não mostrados).

Figura 14. A reativação do Lepr em camundongos fêmeas adultas não restaura o
metabolismo basal. (A,B) Medição do gasto energético através de calorimetria indireta (volume de
O2 consumido, VO2) durante 5 dias. A) Média do VO2 consumido nas fases escura, clara e durante as
24h. B) Padrão circadiano de consumo de VO2 ao longo dos 5 dias. C,D) Coeficiente respiratório
(RER) calculado através dos volumes de CO2 produzido e VO2 consumido. C) Média do RER nas
fases escura, clara e durante as 24h. D) Padrão circadiano do RER ao longo dos 5 dias. E,F)
Atividade ambulatória voluntaria durante 5 dias. E) Média da atividade nas fases escura, clara e 24h
durante os 5 dias de acompanhamento. F) Padrão circadiano de atividade ambulatória ao longo dos 5
dias. One-way ANOVA para cada parâmetro e cada fase do dia seguida de Newman-Keuls. **** P <
0,0001, *** P < 0,001, ** P < 0,01.
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Para entender melhor os mecanismos por trás do menor gasto energético em
animais reativados analisamos hormônios que estão relacionados ao controle do
metabolismo. Inicialmente, avaliamos a concentração de noradrenalina na urina de
machos adultos. Apesar de não obtermos diferenças estatísticas entre os grupos,
observamos tendência de menor noradrenalina nos animais LepRNull, assim como
nos animais Ubi-LepRNull (Figura 15A), em comparação com animais Ubi, podendo
ser a baixa amostragem a causa da falta de poder estatístico.
É sabido que o eixo hipotálamo-hipófise-glândula tireoide está fortemente
envolvido na regulação do balanço energético (OH; KAPLAN, 1994). Observamos
menor concentração sérica do hormônio T4 nos animais LepRNull (Figura 15B,
barras vermelhas), sendo que o tratamento com tamoxifeno foi capaz de recuperar
completamente os níveis circulantes de T4 em relação ao grupo controle (Figura
15B, barras azuis).
Como é amplamente descrito na literatura (CHEN et al., 2000; ELIAS et al.,
1999; ERICKSON; HOLLOPETER; PALMITER, 1996; HAHN et al., 1998) o sistema
melanocortina no hipotálamo é o principal regulador central da alimentação e
saciedade e é diretamente regulado pela concentração sérica de leptina. Como
esperado pelo seu fenótipo, os animais LepRNull apresentaram maior expressão
hipotalâmica de genes orexigênicos (Agrp e Npy), enquanto que a expressão de
genes anorexigênicos (Pomc e Cart) foi significantemente menor (Figura 15C, barras
vermelhas) em relação ao grupo controle. A reativação do Lepr em machos adultos
resultou na restauração da expressão de Agrp e Npy, porém a expressão de ambos
genes que codificam peptídeos anorexigênicos permaneceu diminuída (Figura 15C,
barras azuis).
Para descartar que essa menor expressão gênica de Pomc e Cart se devesse
à redução no número de neurônios POMC, avaliamos por imunohistoquímica o
número de neurônios que expressam o peptídeo produto da clivagem do POMC, o
α-MSH (Figura 15D-G). Não observamos diferenças entre os grupos controle e
reativado no número médio de células POMC no ARH (Figura 15G). Não
conseguimos quantificar as células POMC nos animais LepRNull (Figura 15E) por
limitações técnicas, já que o anticorpo não produz uma boa marcação quando a
expressão do POMC está reduzida.
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Figura 15. Mecanismos centrais e periféricos envolvidos na restauração parcial do
balanço energético em camundongos machos adultos. A) Concentração de noradrenalina
na urina, coletada ao longo de 24h. B) Concentração sérica de T4. C) Expressão hipotalâmica de
genes que codificam para neurotransmissores que regulam o balanço energético. D-F) Micrografias
representativas para a expressão de neurônios POMC (através da reatividade a α-MSH) em animais
controle (D), obesos (E) e reativados (F). G) Quantificação do número de neurônios reativos ao αMSH. Abreviações: N.D., valores não detectados. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls para
cada parâmetro. **** P < 0,0001, *** P < 0,001, ** P < 0,01, * P < 0,05.

5.4 Desafios metabólicos: 24h de jejum e exposição aguda a HFD
Uma vez que descrevemos que a reativação do Lepr recupera parcialmente a
regulação do balanço energético em estado basal, estudamos a resposta dos
animais a dois desafios opostos: um caso de balanço energético negativo causado
por um período de 24h de jejum e outro caso de balanço energético positivo
decorrente da exposição aguda a uma dieta hipercalórica (Figura 16).
Frente

ao

jejum,

observamos

que

os

animais

obesos

perderam

significantemente menos peso; já os animais reativados perderam mais peso que os
obesos, porém não tanto quanto o grupo controle (Figura 16A). Quando avaliamos o
gasto energético e o RER, observamos atenuação na redução do gasto energético
durante o jejum nos grupos LepRNull e Ubi-LepRNull (Figura 16B) e menor RER em
ambos grupos em relação aos controles, indicando maior preferência na utilização
de lipídios como fonte de energia durante o jejum (Figura 16C). Não observamos
diferenças na glicemia entre os grupos durante o jejum (Figura 16D).
A falta de alimento provocou aumento da atividade locomotora nos três
grupos, sendo mais evidente nos animais reativados em relação ao seu estado basal
(Figura 16E, barras azuis). Cabe destacar neste último ponto a resposta na atividade
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ambulatória dos animais obesos durante o jejum. Sendo descritos classicamente na
literatura como animais com reduzida atividade locomotora, observamos que em
média aumentaram 300% a atividade ambulatória em busca de alimento (Figura
16E, barras vermelhas).
Após o período de realimentação, os animais LepRNull permaneceram com
menor peso que antes do teste; os animais reativados recuperaram o peso de forma
similar ao grupo controle (Figura 16F). O gasto energético permaneceu menor em
todos os grupos em relação ao período basal e não observamos diferenças
significativas entre os grupos (Figura 16G).
Com a realimentação o RER aumentou em animais controle e reativados,
indicando predomínio na metabolização de carboidratos, porém o grupo LepRNull
manteve a metabolização de lipídios (Figura 16H). A glicemia retornou ao basal
correspondente de cada grupo (Figura 16I), e não observamos diferenças no
consumo alimentar entre os grupos (dados não mostrados), enquanto que a
realimentação levou à redução da locomoção nos animais controle e reativados,
enquanto que os animais obesos mantiveram a atividade aumentada (Figura 16J).

Figura 16. Jejum de 24h exacerba alterações no metabolismo de camundongos
machos adultos após a reativação do Lepr. A-E) Resposta a um período de 24h de jejum. A)
Redução do peso corporal em relação ao estado alimentado. B) Variação do gasto energético medido
através do volume de O2 consumido (VO2) durante o jejum em relação ao estado alimentado. C)
Variação do coeficiente respiratório (RER) durante o jejum em relação ao estado alimentado. D)
Glicemia medida após 24h de jejum. E) Variação da atividade ambulatória voluntaria durante o jejum
em relação ao estado alimentado. F-J) Resposta do metabolismo na recuperação do jejum após 48
de realimentação. F) Redução do peso corporal em relação ao estado alimentado basal. G) Variação
do gasto energético durante a realimentação em relação ao estado alimentado basal. H) Variação do
coeficiente respiratório (RER) durante a realimentação em relação ao estado alimentado basal. I)
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Glicemia medida após 48h de realimentação. J) Variação da atividade ambulatória voluntaria durante
a realimentação em relação ao estado alimentado basal. One-way ANOVA seguida de NewmanKeuls para cada parâmetro. **** P < 0,0001, *** P < 0,001, * P < 0,05.

Após a completa recuperação do desafio prévio, os animais foram
estudados quanto à resposta à exposição aguda (48 horas) a uma dieta
hipercalórica (Figura 17). Os animais reativados tiveram maior consumo calórico que
o grupo controle, indicando maior susceptibilidade a uma dieta mais palatável,
porém o consumo ainda é menor que o do grupo obeso (Figura 17A). Os animais
obesos tiveram maior consumo calórico, porém ganharam menos peso que os
controles; o ganho de peso com HFD no grupo Ubi-LepRNull foi semelhante ao
grupo controle (Figura 17B).
Apesar de observar diferenças no consumo alimentar e no ganho de peso
entre os grupos não observamos diferenças no gasto energético entre os grupos
durante o desafio, provavelmente devido à grande dispersão dentro do grupo
controle (Figura 17C). Os animais obesos reduziram o RER, enquanto que os
grupos controle e reativado não modificaram esse parâmetro com a dieta (Figura
17D).
Finalmente, o HFD levou à redução da atividade locomotora dos animais
controle. Contrariamente, os animais obesos aumentaram a atividade ambulatória; já
os animais reativados reduziram também a atividade, porém em menor medida que
o grupo controle (Figura 17E).

Figura 17. Exposição aguda (48h) ao HFD exacerba alterações no metabolismo de
camundongos machos adultos após a reativação do Lepr. A) Média do consumo de
calorias durante a alimentação com HFD. B) Ganho de peso durante as 48h de HFD. C) variação do
gasto energético medido através do volume de O 2 consumido (VO2) durante o HFD. D) variação do
coeficiente respiratório (RER) durante o HFD. E) variação da atividade ambulatória voluntaria durante
o HFD. Todos os parâmetros são expressos em relação ao estado alimentado com ração padrão.
One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls para cada parâmetro. **** P < 0,0001, *** P < 0,001, **
P < 0,01, * P < 0,05.
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No caso das fêmeas, o grupo obeso também apresentou menor perda de
peso durante o jejum, porém, diferentemente do que observamos nos machos, as
fêmeas reativadas tiveram perda de peso similar ao grupo controle (Figura 18A).
Não observamos diferenças na glicemia entre os grupos durante o jejum (Figura
18B).
Após o período de realimentação, o grupo obeso ainda manteve menor peso
em relação ao seu período basal, enquanto que as fêmeas reativadas recuperaram
menos peso que o grupo controle, indicando menor capacidade de se recuperar do
jejum (Figura 18C). A glicemia retornou aos valores basais, sendo que o grupo
reativado teve menor glicemia que o grupo controle (Figura 18D). Também não
observamos diferenças no consumo alimentar entre os grupos durante a
realimentação (Figura 18E).

Figura 18. Resposta de fêmeas adultas a um período de jejum de 24h. A-B) Resposta a
um período de 24h de jejum. A) Redução do peso corporal em relação ao estado alimentado. B)
Glicemia medida após 24h de jejum. C-E) Resposta do metabolismo na recuperação do jejum após
48 de realimentação. C) Redução do peso corporal em relação ao estado alimentado. D) Glicemia
medida após 48h de realimentação. E) Consumo alimentar acumulado durante as 48h de
realimentação. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls para cada parâmetro. **** P < 0,0001, **
P < 0,01, * P < 0,05.
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5.5 Avaliação metabólica em animais que tiveram a restauração do Lepr antes
do fenótipo de obesidade
Como observamos que a ausência do Lepr durante o desenvolvimento está
associada a alterações no balanço energético, o passo seguinte foi restringir a janela
temporal na qual ocorrem essas alterações. Para isso reativamos camundongos
machos e fêmeas com 4 semanas de vida, antes da expressão do fenótipo de
obesidade para isolar os efeitos devido ao emagrecimento.
Antes da reativação, constatamos que havia diferenças entre os pesos
corporais de animais dos diferentes genótipos, sendo mais pesados os animais dos
grupos LepRNull/+, LepRNull e Ubi-LepRNull, tanto machos quanto fêmeas (Figura
19A e B).

Figura 19. Peso corporal em camundongos jovens antes da expressão do fenótipo de
obesidade. Peso corporal de machos (A) e fêmeas (B) com 4 semanas de vida e diferentes
genótipos, prévio ao tratamento com tamoxifeno. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P
< 0,0001, *** P < 0,001, * P < 0,05 para cada parâmetro.

Após o período de tratamento com tamoxifeno e posterior acompanhamento,
os animais entraram na idade na qual a leptina regula o balanço energético e o
grupo LepRNull apresentou maior peso corporal em decorrência da ausência de
leptina, enquanto que o grupo Ubi-LepRNull estabilizou em peso similar ao grupo
Ubi (Figura 20A).
Mesmo tendo peso similar ao grupo controle os animais reativados
apresentaram maior adiposidade unicamente no território perigonadal (Figura 20B),
e interessantemente a leptinemia continuou significantemente maior em relação ao
grupo controle (P = 0,0409) (Figura 20C). Da mesma forma que os animais adultos,
o consumo alimentar foi similar entre os controles e os reativados. (Figura 20D).
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Figura 20. Caracterização do metabolismo basal de machos jovens após o período de
estabilização seguindo a reativação do Lepr. A) Peso corporal avaliado durante uma semana.
Mann-Whitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001. B) adiposidade calculada através do
peso de diversos territórios. Abreviações: S.C., subcutâneo; P.G., perigonadal; R.P., retroperitoneal.
Kruskal-Wallis seguido de Dunn. **** P < 0,0001, ** P < 0,01, * P < 0,05. C) concentração sérica de
leptina. Mann-Whitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001, * P = 0,0409. D) consumo
alimentar. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P < 0,0001.

Interessantemente, observamos que os animais reativados antes do início
do fenótipo de obesidade tiveram menor gasto energético em relação ao grupo
controle, apesar de terem peso corporal e consumo alimentar similares (Figura 21A
e B). Um detalhe interessante observado é que os animais LepRNull que já tem o
quadro de obesidade instalado nesta idade apresentaram uma perturbação parcial
do RER, o que indica que essa idade é o momento em que a falta de leptina está
relacionada com a alteração do padrão circadiano de metabolização de nutrientes
(Figura 21C e D). Com relação à atividade ambulatória, observamos o quadro de
hipoatividade esperado para os animais obesos, enquanto que a reativação do Lepr
normalizou o padrão de atividade (Figura 21E e F).
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Figura 21. A reativação do Lepr em camundongos machos jovens não restaura o
metabolismo basal. (A,B) Medição do gasto energético através de calorimetria indireta (volume de
O2 consumido, VO2) durante 5 dias. A) Média do VO2 consumido nas fases escura, clara e durante as
24h. B) Padrão circadiano de consumo de VO2 ao longo dos 5 dias. C,D) Coeficiente respiratório
(RER) calculado através dos volumes de CO2 produzido e VO2 consumido. C) Média do RER nas
fases escura, clara e durante as 24h. D) Padrão circadiano do RER ao longo dos 5 dias. E,F)
Atividade ambulatória voluntaria durante 5 dias. E) Média da atividade nas fases escura, clara e 24h
durante os 5 dias de acompanhamento. F) Padrão circadiano de atividade ambulatória ao longo dos 5
dias. One-way ANOVA para cada parâmetro e cada fase do dia seguida de Newman-Keuls. **** P <
0,0001, ** P < 0,01, * P < 0,05.

No caso das fêmeas tratadas com tamoxifeno em idade jovem, observamos
que os animais reativados estabilizaram em um peso corporal maior que o grupo
controle (P = 0,0185), mesmo nunca tendo passado pelo quadro de obesidade
(Figura 22A). O maior peso no grupo Ubi-LepRNull está associado a maior
adiposidade unicamente no território perigonadal (Figura 22B). Igualmente às
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fêmeas adultas, o consumo alimentar foi similar entre o grupo reativado e o grupo
controle (Figura 22C). Não medimos a leptinemia nesses animais.

Figura 22. Caracterização do metabolismo basal de fêmeas jovens após o período de
estabilização seguindo a reativação do Lepr. A) Peso corporal avaliado durante uma semana.
Mann-Whitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001, * P = 0,0185. B) Adiposidade calculada
através do peso de diversos territórios. Abreviações: S.C., subcutâneo; Ov., periovariano; P.G.,
perigonadal; R.P., retroperitoneal. Kruskal-Wallis seguido de Dunn. **** P < 0,0001, *** P < 0,001, ** P
< 0,01. C) Consumo alimentar. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P < 0,0001.

Com o objetivo de avaliar o efeito do tratamento com tamoxifeno antes do
desmame sobre o controle central do balanço energético em machos, avaliamos a
expressão de genes anorexigênicos e orexigênicos no hipotálamo (Figura 23). À
semelhança da resposta em animais adultos, a expressão de genes que codificam
peptídeos anorexigênicos (Agrp e Npy) está normalizada no grupo Ubi-LepRNull.
Diferentemente do que observamos no hipotálamo de machos adultos, a reativação
do Lepr em animais jovens normalizou também a expressão de genes orexigênicos
(Pomc e Cart).

Figura 23. Genes envolvidos na regulação do balanço energético são normalizados
pela reativação do Lepr em machos jovens. Expressão hipotalâmica de genes que codificam
para neurotransmissores que regulam o balanço energético. One-way ANOVA seguida de NewmanKeuls para cada gene. **** P < 0,0001, *** P < 0,001, ** P < 0,01, * P < 0,05.
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Quando desafiamos os machos jovens a um período de jejum de 24h
observamos que o grupo obeso, diferentemente do grupo adulto apresentou maior
perda de peso que os grupos controle e reativado (Figura 24A), e os animais
reativados tiveram menor glicemia (Figura 24B). Após a realimentação, o grupo
obeso manteve a perda de peso, enquanto que os grupos controle e reativado
recuperaram o peso perdido durante o jejum (Figura 24C), e a glicemia foi
reestabelecida aos seus valores basais nos três grupos (Figura 24D). Novamente
não houve diferença no consumo alimentar entre os grupos (Figura 24E).

Figura 24. Resposta a um período de jejum de 24h é melhorada pela reativação de
Lepr em machos jovens. A-B) Resposta a um período de 24h de jejum. A) Redução do peso
corporal em relação ao estado alimentado. B) Glicemia medida após 24h de jejum. C-E) Resposta do
metabolismo na recuperação do jejum após 48 de realimentação. C) Redução do peso corporal em
relação ao estado alimentado. D) Glicemia medida após 48h de realimentação. E) Consumo alimentar
acumulado durante as 48h de realimentação. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls para cada
parâmetro. *** P < 0,001, ** P < 0,01, * P < 0,05.

5.6 Avaliação da homeostase glicêmica em animais que não apresentaram
sinalização de leptina durante o desenvolvimento
Para determinar se a reativação do Lepr na vida adulta restaura a
homeostase glicêmica testamos a tolerância à glicose (GTT), a sensibilidade à
insulina (ITT) e a capacidade de gliconeogênese, por meio do teste de tolerância ao
piruvato (PTT).
Nos machos, o grupo LepRNull apresentou maior tolerância à glicose
(Figura 25A e B), junto com menor sensibilidade à insulina (Figura 25C e D,
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quadrados e barra vermelhos), o que foi confirmado pela dosagem de insulina sérica
(Figura 11E). Quando avaliamos a capacidade de realizar gliconeogênese por meio
do teste de piruvato, não observamos diferenças entre os animais LepRNull e Ubi
(Figura 25F e G). A reativação do Lepr em machos adultos recuperou a tolerância à
glicose, sendo inclusive mais tolerantes que o grupo controle (P = 0,0210) (Figuras
25A e B, triângulos e barra azuis).
A sensibilidade à insulina foi melhorada nos animais reativados em relação
ao grupo obeso, porém, a melhora foi apenas parcial (Figura 25C e D, triângulos e
barra azuis). Para avaliar melhor essa resposta realizamos a dosagem sérica de
insulina (Figura 25E). Constatamos que o grupo LepRNull de fato apresenta maior
insulina sérica que o Ubi (57,0 ± 9,4ng/ml vs 0,93 ± 0,07ng/ml, P < 0,0001),
corroborando o quadro de resistência a insulina e que no grupo Ubi-LepRNull a
insulina sérica diminuiu significantemente em relação ao grupo obeso mas continuou
maior que nos animais Ubi (1,8 ± 0,3ng/ml vs 0,93 ± 0,07ng/ml, P = 0,0329). Quando
avaliada a capacidade de gliconeogênese, observamos que nos animais reativados
está diminuída em comparação com o controle (Figuras 25F e G).

Figura 25. Homeostase glicêmica é parcialmente recuperada pela reativação do Lepr
em machos adultos. A,B) Tolerância à glicose. A) Medição da glicemia antes e após uma injeção
de glicose (2g/kg de peso corporal, i.p.). Two-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. #### P <
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0,0001 Ubi-LepRNull vs LepRNull, **** P < 0,0001 Ubi-LepRNull vs Ubi. B) Cálculo de área sob a
curva apresentada em (A). Mann-Whitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001, & P = 0,0432.
C,D) Sensibilidade à insulina C) Medição da glicemia antes e após uma injeção de insulina (1U.I./kg
de peso corporal i.p.). Two-way ANOVA seguido de Newman-Keuls # P < 0,05 Ubi-LepRNull vs
LepRNull, ** P < 0,01 Ubi-LepRNull vs Ubi. D) Cálculo de área sob a curva apresentada em (C).
Kruskal-Wallis seguida de Dunn. **** P < 0,0001, ** P < 0,01, * P < 0,05. E) Concentração sérica de
insulina. Kruskal-Wallis seguida de Dunn. **** P < 0,0001, * P = 0,0432. F-G) Capacidade de
gliconeogênese. F) Medição da glicemia antes e após uma injeção de piruvato (2g/kg de peso
corporal i.p.). Two-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. ### P < 0,001, Ubi-LepRNull vs
LepRNull, ** P < 0,01 Ubi-LepRNull vs Ubi. G) Cálculo de área sob a curva apresentada em (F). Oneway ANOVA seguida de Newman-Keuls. ** P < 0,01, * P < 0,05.

As fêmeas LepRNull tiveram um quadro de intolerância a glicose,
insensibilidade a insulina causado por resistência ao hormônio, sem alterar a
capacidade gliconeogênica em relação ao grupo controle, similar ao descrito
previamente para os machos obesos (Figura 26, quadrados e barras vermelhos). A
reativação do Lepr restaurou completamente a tolerância à glicose (Figura 26A e B),
sem apresentar diferenças na sensibilidade a insulina (Figura 26C e D), mesmo
tendo maior insulinemia que o grupo controle (1,36 ± 0,12ng/ml vs 0,58 ± 0,05ng/ml,
P = 0,0432), porém menor que nos animais LepRNull (27,17±6,01ng/ml vs
1,36±0,12ng/ml, P = 0,0779) (Figura 26E), e levou à diminuição da capacidade de
gliconeogênese em relação aos grupos controle e LepRNull (Figura 26F e G).

Figura 26. Homeostase glicêmica é parcialmente recuperada pela reativação do Lepr
em fêmeas adultas. A,B) Tolerância à glicose. A) Medição da glicemia antes e após uma injeção
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de glicose (2g/kg de peso corporal, i.p.). Two-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. #### P <
0,0001 Ubi-LepRNull vs LepRNull. B) Cálculo de área sob a curva apresentada em (A). MannWhitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001, * P = 0,0210. C,D) Sensibilidade à insulina C)
Medição da glicemia antes e após uma injeção de insulina (1U.I./kg de peso corporal i.p.). Two-way
ANOVA. D) Cálculo de área sob a curva apresentada em (C). Kruskal-Wallis seguido de Dunn. * P <
0,05. E) Concentração sérica de insulina. Mann-Whitney com correção de Bonferroni. **** P < 0,0001,
* P = 0,0329. F-G) Capacidade de gliconeogênese. F) Medição da glicemia antes e após uma injeção
de piruvato (2g/kg de peso corporal i.p.). Two-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. ## P < 0,01, #
P < 0,05 Ubi-LepRNull vs LepRNull, *** P < 0,001 Ubi-LepRNull vs Ubi. G) Cálculo de área sob a
curva apresentada em (F). One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. ** P < 0,01, * P < 0,05.

Com vista nessas alterações descritas em animais adultos, avaliamos a
homeostase glicêmica em animais tratados com tamoxifeno antes do desmame
(Figura 27). A reativação em animais jovens evitou que o grupo Ubi-LepRNull
passasse pelas fases de obesidade e emagrecimento. Observamos que a tolerância
à glicose (Figura 27A e B para os machos e Figura 27E e F para as fêmeas), a
sensibilidade à insulina (Figura 27C e D para os machos e Figura 27G e H para as
fêmeas) foram completamente restauradas no grupo Ubi-LepRNull.

Figura 27. Homeostase glicêmica é normalizada pela reativação do Lepr em machos e
fêmeas jovens. A-D) Homeostase glicêmica em machos. A,B) Tolerância à glicose. A) Medição da
glicemia antes e após uma injeção de glicose (2g/kg de peso corporal, i.p.). Two-way ANOVA seguida
de Newman-Keuls # P < 0,05 Ubi-LepRNull vs LepRNull. B) Cálculo de área sob a curva apresentada
em (A). One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P < 0,0001. C,D) Sensibilidade à insulina
C) Medição da glicemia antes e após uma injeção de insulina (1U.I./kg de peso corporal i.p.). Twoway ANOVA seguido de Newman-Keuls #### P < 0,0001 Ubi-LepRNull vs LepRNull, * P < 0,05 UbiLepRNull vs Ubi. D) Cálculo de área sob a curva apresentada em (C). Kruskal-Wallis seguida de
Dunn. **** P < 0,0001. E-H) Homeostase glicêmica em fêmeas. E,F) Tolerância à glicose. E) Medição
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da glicemia antes e após uma injeção de glicose (2g/kg de peso corporal, i.p.). Two-way ANOVA
seguida de Newman-Keuls #### P < 0,0001 Ubi-LepRNull vs LepRNull. F) Cálculo de área sob a
curva apresentada em (E). One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P < 0,0001. G,H)
Sensibilidade à insulina G) Medição da glicemia antes e após uma injeção de insulina (1U.I./kg de
peso corporal i.p.). Two-way ANOVA seguido de Newman-Keuls #### P < 0,0001 Ubi-LepRNull vs
LepRNull. H) Cálculo de área sob a curva apresentada em (G). Kruskal-Wallis seguida de Dunn. ****
P < 0,0001.

5.7 Avaliação de parâmetros endócrinos em animais que não apresentaram
expressão do Lepr durante o desenvolvimento
É bem estabelecido na literatura que a leptina é um hormônio fundamental
para o funcionamento do eixo reprodutor, sendo que indivíduos deficientes da
sinalização de leptina apresentam hipogonadismo hipogonadotrófico. Avaliamos a
fertilidade dos machos Ubi e Ubi-LepRNull, porém não avaliamos nos animais
LepRNull dado que a deficiência de leptina causa infertilidade. Constatamos que a
reativação do Lepr na vida adulta permitiu a recuperação parcial da fertilidade, já
que os machos conseguiram engravidar fêmeas controle, porém o desempenho foi
pior que no grupo Ubi (Figura 28A).
Os animais LepRNull adultos apresentaram menor peso testicular que os
animais controle, enquanto que a reativação do Lepr causou a recuperação parcial
(Figura 28B). Os animais Ubi-LepRNull jovens ainda tiveram recuperação parcial do
peso testicular (Figura 28E). Os níveis séricos de testosterona foram menores nos
animais LepRNull, e houve aumento nos Ubi-LepRNull, porém não observamos
diferença estatística, provavelmente pela ampla dispersão dos dados no grupo
controle (Figura 28C).
Existem evidências na literatura do efeito da leptina para a liberação do
hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) no hipotálamo, afetando centralmente
a regulação da reprodução (FINN et al., 1998; QUENNELL et al., 2009). Além disso,
camundongos deficientes de leptina apresentam maior concentração de GnRH no
hipotálamo, o que reflete defeitos na capacidade de secretar GnRH no sistema
porta-hipofisário (DONATO JUNIOR et al., 2011). Quando avaliamos a quantidade
de GnRH no hipotálamo de camundongos tratados com TM na vida adulta,
observamos que os animais LepRNull tiveram maior estoque de GnRH que os
animais

Ubi,

enquanto

que

os animais

Ubi-LepRNull tiveram

quantidade

intermediária de GnRH (Figura 28F-I). A infertilidade dos animais obesos ainda está
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acompanhada de menor expressão no hipotálamo de genes relacionados ao
controle do eixo reprodutor como Kiss1, cujo produto proteico, as kisspeptinas,
estimulam a secreção do GnRH (COLLEDGE, 2009) e o gene Nos1, catalisa a
produção do óxido nítrico e também está envolvido na via de liberação de GnRH
pela leptina (MCCANN et al., 1998; YU et al., 1997). A reativação em animais
adultos não foi capaz de restaurar a expressão hipotalâmica de Kiss1 nem de Nos1
(Figura 28D).
No caso das fêmeas adultas, acompanhamos o ciclo estral durante 25 dias
como indicador do funcionamento do eixo reprodutor (Figura 28J). As fêmeas do
grupo controle apresentaram alternância entre as diferentes etapas do ciclo estral,
indicando um padrão de ciclicidade esperado (Figura 28J, círculos brancos). Devido
a seus déficits neuroendócrinos, as fêmeas LepRNull não apresentaram alternância
das etapas do ciclo estral, passando maior parte dos dias na fase de diestro (Figura
28J, quadrados vermelhos). Finalmente a reativação do Lepr aumentou o grau de
alternância entre as etapas do ciclo, porém não foi suficiente para restaurar o ciclo
normal (Figura28J, triângulos azuis).
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Figura 28. Alterações no eixo reprodutor em decorrência da falta de leptina são
parcialmente revertidas após a reativação do Lepr. A) Avaliação da fertilidade de machos
Ubi e Ubi-LepRNull através do número de fêmeas selvagens que conseguiram engravidar.
Abreviações: N.D. valores não detectáveis. B) Média da massa dos dois testículos de machos
adultos. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P < 0,0001. C) Concentração sérica de
testosterona em machos adultos. Kruskal-Wallis seguido de Dunn. * P < 0,05. D) Expressão
hipotalâmica de genes envolvidos na liberação do GnRH. One-way ANOVA seguida de NewmanKeuls. * P < 0,05 para cada gene. E) Média da massa dos dois testículos de machos jovens. One-way
ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P < 0,0001, *** P < 0,001. F) Quantificação densidade de
fibras reativas ao GnRH no hipotálamo de machos adultos apresentados em G-I. One-way ANOVA
seguida de Newman-Keuls. ** P < 0,01. G-I) Micrografias representativas de fibras reativas ao GnRH
no hipotálamo de machos controle (G), obesos (H) e reativados (I). J) Ciclo estral de fêmeas adultas
dos grupos controle (coluna esquerda, círculos brancos), obesas (coluna central, quadrados
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vermelhos) e reativadas (coluna direita, triângulos azuis) acompanhadas durante 25 dias. Cada
símbolo representa um dia de acompanhamento. Eixo esquerdo representa o tipo de células
encontradas no lavado vaginal. Abreviações: C, predominância de células cornificadas (Estro); M,
proporção equitativa de células cornificadas e leucócitos (Metestro); L, predominância de leucócitos
(Diestro).

5.8 Avaliação do desenvolvimento cerebral e de aspectos cognitivos e
comportamentais de animais que não apresentaram expressão do Lepr
durante o desenvolvimento
Outra função da leptina que tem sido muito estudada é a de participar em
processos cognitivos, de aprendizagem e diferentes tipos de memória. Como
primeira avaliação, pesamos os encéfalos dos animais e observamos que os
animais LepRNull possuem encéfalos mais leves que os seus irmãos que se
desenvolveram com a sinalização de leptina normal. Interessantemente, os animais
que se desenvolveram sem as ações da leptina até a vida adulta, quando foram
reativados, apresentaram maior massa encefálica que os obesos, porém não
recuperaram completamente a massa encefálica quando comparados aos controles
magros (Figura 29A). No caso das fêmeas adultas, observamos padrão similar aos
machos, com menor massa encefálica no grupo LepRNull e recuperação parcial no
grupo reativado (Figura 29B).
Uma vez que observamos que após a reativação na vida adulta algumas
funções não foram recuperadas, hipotetizamos que a circuitaria no hipotálamo
desses animais não estivesse normalizada. Utilizamos os neurotransmissores AgRP
e β-endorfina (peptídeo produto da clivagem do POMC) como marcadores para
estudar as fibras dos neurônios do ARH que se projetam para o PVH (Figura 29C-J).
Os animais obesos LepRNull apresentaram diminuição drástica das projeções
de neurônios AgRP e β-endorfina como era esperado por serem deficientes do
receptor de leptina (BOURET; DRAPER; SIMERLY, 2004b; KAMITAKAHARA et al.,
2018) (Figura 29C e F para AgRP e Figura 29D e I para β-endorfina). Os animais
que passaram pela reativação do Lepr na vida adulta recuperaram completamente
as projeções de neurônios AgRP para o PVH (Figura 29C e G). Um padrão similar
foi observado quando avaliamos as projeções de neurônios POMC, porém menos
marcante em relação à marcação com AgRP (Figura 29D e J).
A continuação, avaliamos a expressão de genes relacionados com processos
cognitivos no hipotálamo (Figura 29K). No hipotálamo de animais LepRNull
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observamos menor expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro (Bdnf), do
Igf1 e do gene que codifica para proteína sináptica (Dlg4). Avaliamos também a
expressão de desacetilases de histonas (Hdacs) 3, 5, e 8, implicadas na sinalização
da leptina no hipotálamo e cuja alteração de expressão foi demonstrada previamente
de estar relacionada a alterações no balanço energético (FUNATO et al., 2011;
KABRA et al, 2016). A expressão de Hdac3 e Hdac5 está diminuída nos animais
LepRNull em comparação com o grupo controle, ao contrário da expressão de
Hdac8, que se encontra aumentada nos animais obesos (Figura 29K, barras
vermelhas). Nos animais reativados, a expressão de Hdac8 foi normalizada,
enquanto que as Hdac3 e Hdac5 permaneceram diminuídas em relação ao grupo
controle (Figura 29K, barras azuis).
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Figura 29. A reativação do Lepr em camundongos adultos restaura parcialmente
parâmetros neurológicos alterados pela falta de sinalização de leptina. A,B) Massa
encefálica de machos (A) e fêmeas (B) adultos. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P <
0,0001, * P < 0,05 para cada parâmetro. C,D) Quantificação da densidade de fibras de AgRP (C) e βendorfina (D) no PVH de animais adultos apresentados em E-J. One-way ANOVA seguida de
Newman-Keuls. ** P < 0,01, * P < 0,05 para cada parâmetro. E-J) Micrografias representativas de
fibras reativas a AgRP (E-G) e β-endorfina (H-J) no PVH de animais adultos controle (E,H), obesos
(F,I) e reativados (G,J). Abreviações: PVH, núcleo paraventricular; 3v, terceiro ventrículo. K)
Expressão hipotalâmica, em machos adultos, de genes relacionados a processos cognitivos ou
enzimas desacetilases de histonas, envolvidas na regulação central do balanço energético pela
leptina. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. *** P < 0,001, ** P < 0,01, * P < 0,05 para cada
gene.
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Também avaliamos os animais que passaram pelo tratamento com
tamoxifeno antes do desmame. A reativação do Lepr em animais jovens não
preveniu o desenvolvimento parcial do encéfalo, e os animais Ubi-LepRNull machos
e fêmeas apresentaram recuperação parcial da massa encefálica quando adultos
(Figura 30A e B).
Ao estudar a expressão no hipotálamo dos genes relacionados a processos
cognitivos que não foram restaurados pela reativação do Lepr em animais adultos
observamos um perfil diferente nos animais jovens (Figura 30C). Não observamos
diferenças entre os grupos na expressão de Bdnf, Igf1 ou Hdac3; porém a expressão
de Hdac5, a desacetilase descrita como fundamental para a função da leptina no
hipotálamo, foi menor nos animais obesos e a reativação do Lepr não foi capaz de
restaurá-la.

Figura 30. A reativação do Lepr em camundongos jovens não recupera parâmetros
neurológicos alterados pela falta de sinalização de leptina. A,B) Massa encefálica de
machos (A) e fêmeas (B) jovens. One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. **** P < 0,0001, * P <
0,05 para cada parâmetro. C Expressão hipotalâmica, em machos jovens, de genes que não
resultaram recuperados nos animais adultos, relacionados a processos cognitivos ou enzimas
desacetilases de histonas, envolvidas na regulação central do balanço energético pela leptina. Oneway ANOVA seguida de Newman-Keuls * P < 0,05 para cada gene.

Para

estudar

mais

profundamente

possíveis

alterações

cognitivas,

avaliamos o comportamento em animais que passaram pelo tratamento com
tamoxifeno na vida adulta.
Avaliamos a ansiedade através do teste de campo aberto (Figura 31A-C).
Nesse teste, os animais foram colocados em uma plataforma de campo aberto
durante 5 minutos e foi avaliada a distância total percorrida nesse tempo. Os animais
LepRNull se movimentaram significantemente menos que os controles, enquanto
que os animais Ubi-LepRNull tiveram um desempenho similar aos controles,

78

percorrendo a mesma distância (Figura 14A). Os animais LepRNull apresentaram
menor tempo de exploração 90 minutos e 24 horas após terem sido colocados pela
primeira vez na plataforma. Já o grupo reativado apresentou grau de ansiedade
similar ao grupo controle em todas as instâncias avaliadas, com tendência a menor
exploração no longo prazo (Figura 31C e D).
De forma geral o teste mostra a participação da via se sinalização de leptina
no comportamento de ansiedade e aparentemente não existe uma dependência de
uma janela temporal durante o crescimento do animal para ser formado.
Para estudar outro tipo de memória (de aversão), utilizamos o teste de
esquiva passiva ou inibitória (Figura 31D e E). Esse teste se baseia no princípio do
animal ser exposto a uma experiência negativa que precisa ser aprendida. O teste
consiste em colocar o animal em uma plataforma apoiada sobre um campo que
pode ser estimulado eletricamente quando o animal coloca as quatro patas nele.
Durante o treino é avaliado o tempo que o animal demora em descer da
plataforma (latência). Durante o treino, os três grupos apresentaram latência similar
(Figura 31D). No dia seguinte foi testada a capacidade dos animais de terem
aprendido a experiência negativa (Figura 31E). Quando colocados na plataforma, os
animais controle apresentaram latência seis vezes maior que no treino,
demonstrando terem adquirido a memória aversiva. Já os animais LepRNull e UbiLepRNull tiveram latência similar à do treino, indicando que a capacidade de
aprendizado está prejudicada pela falta de leptina e que deve estar limitada a uma
janela de tempo mais precoce no desenvolvimento, porém não obtivemos diferença
estatística provavelmente por causa da ampla dispersão dos dados no grupo
controle.
Finalmente estudamos o efeito da reativação do Lepr em animais adultos no
teste de labirinto de Barnes que avalia memória espacial. Dado que a maioria dos
testes comportamentais requer a movimentação locomotora dos animais e que os
animais LepRNull apresentam marcante déficit de locomoção voluntária, o que
causaria prejuízo na interpretação dos resultados, para estes testes foram apenas
comparados os animais controle magros e os animais reativados (Figura 31F-K).
Durante quatro dias os animais tiveram oportunidade de aprender a localizar o
esconderijo em sessões de treino. Não observamos diferenças na capacidade de
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aprendizado dos animais Ubi-LepRNull em comparação com o grupo controle, sendo
que cada dia os animais cometeram menos erros (Figura 31F) e demoraram menos
tempo para encontrar o esconderijo (Figura 31G).
No quinto dia foi avaliada a capacidade dos animais de lembrarem a tarefa
aprendida nos dias anteriores, sendo uma avaliação da memória de curto prazo.
Nesse teste foi contado o número de vezes que o animal passou pelo esconderijo
verdadeiro (Figura 31H) assim como o tempo que permaneceu nele (Figura 31I).
Não houve diferença entre os grupos em nenhum dos parâmetros analisados. Os
animais reativados tiveram a mesma capacidade de lembrar a tarefa aprendida no
dia anterior. Uma semana depois do treino, no dia 12, foi avaliada a memória de
longo prazo dos animais. Para isso, foram submetidos ao mesmo teste e novamente
o grupo reativado apresentou resposta igual ao grupo controle no número de vezes
que frequentou o esconderijo (Figura 31J) e o tempo que passou nele (Figura 31K).

Figura 31. A falta de leptina no desenvolvimento leva a alteração de comportamentos
e aprendizados, alguns dos quais são restaurados após a reativação do Lepr em
machos adultos. A-C) Comportamento de ansiedade analisado através do campo aberto. A)
Distância percorrida pelos animais durante o treino. B,C) Tempo percorrido na mesma arena 90
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minutos (B) e 24h (C) após o treinamento. Kruskal-Wallis seguido de Dunn. *** P < 0,001, ** P < 0,01,
* P < 0,05 para cada parâmetro. D,E) Memória de aversão avaliada através da esquiva inibitória.
Latência para descer na plataforma durante o treino (D) e depois de conhecer o estímulo aversivo (E).
F-K) Memória espacial avaliada através do labirinto de Barnes. F,G) Durante os sucessivos dias de
treino, redução do tempo em achar o esconderijo medido através da latência primaria (F), e redução
das entradas em falsos esconderijos medida através dos erros primários (G). H,I) Durante os testes
de curto prazo (H) e longo prazo (I) tempo passado na zona alvo, lugar onde se encontrava o
esconderijo no treino. J,K) Durante os testes de curto prazo (J) e longo prazo (K) a distribuição do
número de entradas nas diferentes posições do labirinto.
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6 DISCUSSÃO

Durante as últimas décadas, vários estudos tem demonstrado o papel
fundamental da leptina no controle do balanço energético, através da sua ação no
SNC, principalmente via neurônios do hipotálamo (Cohen et al., 2001; ELIAS et al.,
1999), agindo em dois grupos de neurônios de primeira ordem no ARH: inibindo os
neurônios orexigênicos AgRP/NPY e estimulando os neurônios anorexigênicos
POMC (HAHN et al., 1998; SCHWARTZ et al., 1996).
As ações clássicas descritas para a leptina em animais adultos (regulação do
peso corporal, adiposidade e consumo alimentar) parece não ocorrer em animais
durante o período da infância (MISTRY; SWICK; ROMSOS, 1999). No presente
trabalho podemos confirmar essas observações através de duas abordagens: o
acompanhamento de peso corporal de camundongos deficientes do Lepr durante o
crescimento; e o tratamento com leptina em animais infantes (P10) até o desmame.
A aparente falta de regulação do peso corporal de animais jovens não se deve à
falta de sinalização da leptina, já que foi descrito que na primeira semana de vida
camundongos expressam o Lepr no SNC e essas células são responsivas a leptina
(CARON et al., 2010). Novamente, comprovamos essa informação através da
mensuração de células que expressam o Lepr e que respondem a leptina (VAISSE
et al., 1996) em camundongos infantes. Portanto, a leptina parece exercer funções
diferentes na infância e na vida adulta.
Durante as primeiras semanas de vida dos camundongos ocorrem etapas
finais do desenvolvimento do hipotálamo, processos que ocorrem no período
intrauterino em humanos (BOURET, 2009; GROVE et al., 2003; KOUTCHEROV et
al., 2002). E é nesse período critico que foram descritas funções neurotróficas da
leptina, como o desenvolvimento das projeções do ARH para os núcleos
hipotalâmicos envolvidos na regulação do balanço energético nos adultos (BOURET;
DRAPER; SIMERLY, 2004a; BOUYER; SIMERLY, 2013) e o pico de secreção de
leptina

(AHIMA;

PRABAKARAN;

FLIER,

1998).

Essas

informações

bem

estabelecidas na literatura sugerem que a leptina pode ter uma função importante
para o desenvolvimento do SNC e em aspectos que envolvem programação
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metabólica, uma vez que o balanço energético na idade adulta é sensível a
alterações durante o desenvolvimento (BOURET, 2009, 2010).
Durante o seu desenvolvimento, o organismo está mais exposto a alterações
do ambiente (intrauterino ou pós-natal), sendo que ambientes adversos podem
afetar diretamente o organismo levando a modificações moleculares, bioquímicas e
celulares permanentes que desencadearão respostas metabólicas particulares na
vida adulta. Esse conceito é definido como “programação metabólica” (HALES;
BARKER, 2001). Existem vários estudos em humanos e em roedores fortalecendo a
teoria da importância do ambiente para o modelamento dos seres vivos. Em
humanos o trabalho mais clássico foi a observação da chamada “fome holandesa”
que se estendeu durante um ano no final da segunda guerra mundial na Holanda.
Os filhos de mulheres que estavam no final da gravidez ou que passaram o começo
da infância durante a fome apresentaram maior propensão à obesidade e distúrbios
metabólicos que aqueles indivíduos que nasceram antes da fome ou depois de
encerrado esse período (RAVELLI; STEIN; SUSSER, 1976).
Em roedores, foi demonstrado que animais que nasceram de fêmeas obesas
ou que passaram por períodos de subnutrição na infância são mais susceptíveis a
desenvolverem alterações metabólicas na vida adulta (BONEY et al., 2005;
CARMODY et al., 2011; JUAN DE SOLIS et al., 2016; SCHWARTZ; TCHOP;
ZELTSER, 2014).
No presente trabalho propomos a hipótese que a ausência da leptina durante
as etapas de desenvolvimento age como um programador metabólico. Para testar
nossa hipótese utilizamos um modelo que nos permite avaliar as consequências da
falta de leptina durante fases críticas do desenvolvimento. Decidimos reativar o Lepr
com 10 semanas de vida devido a evidências que mostram que nessa idade o SNC
se encontra amplamente desenvolvido e os processos de plasticidade são limitados
(BOURET, 2009). O modelo apresenta obesidade mórbida (BERGLUND et al.,
2012), o que foi confirmado tanto em machos quanto em fêmeas adultos.
A reativação do Lepr em camundongos adultos foi suficiente para normalizar
a resposta à leptina no hipotálamo assim como a resposta fisiológica de perda de
peso e redução do consumo alimentar. Porém, observamos a primeira evidência de
alteração decorrente da falta de sinalização de leptina durante o desenvolvimento:
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os animais adultos ainda se mantiveram mais pesados que os controles (12-15%),
apesar da restauração da sinalização da leptina. O maior peso foi associado a maior
adiposidade, sendo mais evidente nos machos, porém essa relação não foi mantida
nas fêmeas, as quais apresentaram leptinemia normalizada. Em ambos os casos o
maior peso corporal nos grupos reativados não foi causado por maior consumo
alimentar, o que reforça o conceito de plasticidade nos circuitos que regulam esse
comportamento (LUQUET et al., 2005).
Existem trabalhos demonstrando a importância da leptina na manutenção do
balanço energético e a associação entre baixo gasto energético e obesidade
(ERICKSON; HOLLOPETER; PALMITER, 1996; PELLEYMOUNTER et al., 1995;
RAVUSSIN et al., 1988; SCHLOGL et al., 2015). Tanto em machos quanto em
fêmeas, o maior peso corporal junto com consumo alimentar normalizado esteve
associado a menor gasto energético em estado basal (10-12%), o que sugere que a
ausência de leptina no desenvolvimento levou à alteração do balanço energético.
Esse menor gasto energético basal esteve associado a menor movimentação
voluntária, porém o ritmo circadiano de metabolização de nutrientes não parece
depender da presença da leptina no desenvolvimento, sugerindo que esses
parâmetros são regulados por mecanismos diferentes.
Como foi mencionado anteriormente, a ação da leptina é através da sua
ligação com o Lepr no hipotálamo. No caso de animais obesos, a falta de sinalização
de leptina leva ao aumento da expressão dos neurotransmissores Agrp e Npy,
enquanto que Pomc e Cart estão diminuídos, o que explica o menor gasto
energético (CHEN et al., 2000; STE MARIE et al., 2000). A reativação em adultos
normalizou a expressão de Agrp e Npy, mas não foi suficiente para restaurar Pomc e
Cart, o que sugere que a regulação dos dois grupos de neurotransmissores ocorre
de forma independente (ELMQUIST, 2001). A expressão reduzida do Pomc não
parece ser decorrente de menor número de neurônios, já que não observamos
diferenças entre o número de neurônios responsivos ao α-MSH no hipotálamo de
camundongos reativados e controle.
Outro mecanismo envolvido na regulação do metabolismo basal é através dos
hormônios tiroidianos, que sabidamente aumentam a taxa metabólica basal e que
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estão diminuídos em casos de obesidade (OH; KAPLAN, 1994). Os animais adultos
normalizaram os valores de T4 circulantes após a reativação do Lepr.
Finalmente,

observamos

uma

tendência

a

menor

concentração

de

noradrenalina na urina de animais obesos, que não parece ser recuperada nos
animais reativados. É descrito na literatura que a leptina regula sua própria produção
nos adipócitos brancos por um mecanismo de retroalimentação negativa mediada
por noradrenalina, sendo que animais que não produzem este neurotransmissor
apresentam deficiências na inibição da produção de leptina no tecido adiposo
(COMMINS et al., 1999). No nosso modelo, a maior concentração de leptina sérica
junto com maior adiposidade poderia estar relacionada à menor concentração de
noradrenalina. Acreditamos que a falta de significância estatística se deva ao
número pequeno de animais dos quais conseguimos coletar amostragem.
De forma geral, esses dados reforçam a importância da sinalização de leptina
durante o desenvolvimento, e que a regulação de mecanismos no SNC ocorre de
forma complexa, mediante a interação de diversos eixos hormonais.
Para diferenciar os efeitos no metabolismo em decorrência da perda de peso
daqueles relacionados à programação metabólica, reativamos um segundo grupo de
camundongos logo após o desmame, quando ainda não apresentaram o fenótipo de
obesidade. Novamente observamos diferença na resposta de machos e fêmeas,
sendo que os machos jovens tiveram o peso normalizado enquanto que as fêmeas
estabilizaram com peso maior, mesmo nunca tendo passado pelo sobrepeso, o que
sugere dimorfismo sexual no mecanismo de regulação do peso corporal.
Surpreendentemente, apesar do peso normalizado nos machos jovens, a
composição corporal continuou alterada, com maior adiposidade e maior leptinemia.
Isso sugere que mesmo sem regular o peso a leptina teve influência na adiposidade
dos animais. Não dosamos leptinemia nas fêmeas jovens, porém as fêmeas adultas
apresentaram maior peso e adiposidade, com leptinemia normalizada, portanto
provavelmente as fêmeas jovens apresentem resposta similar.
Confirmamos no caso dos machos jovens que a recuperação parcial do gasto
energético e da atividade locomotora não é devido a emagrecimento e
provavelmente está associada ao requerimento da leptina em fases do
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desenvolvimento anteriores ao desmame, sugerindo um efeito de programação
metabólica. Interessantemente, observamos que a perda do padrão circadiano de
metabolização de nutrientes nos animais obesos acontece após o desmame, já que
animais obesos tratados com TM em idade jovem apresentaram oscilação
intermediária.
Em animais jovens, a expressão dos neurotransmissores de neurônios de
primeira ordem regulados pela leptina foi normalizada após a reativação. Isso sugere
que peptídeos anorexigênicos dependem da leptina mais precocemente que os
peptídeos orexigênicos, e que as alterações observadas no gasto energético e
atividade ambulatória não dependem exclusivamente da expressão normal de Agrp,
Npy, Pomc e Cart.
Por ter observado alterações no metabolismo basal de animais após a
reativação do Lepr, hipotetizamos que o organismo seria mais sensível a apresentar
alterações em situações de balanço energético positivo ou negativo. É sabido que os
mecanismos que regulam a resposta nessas duas situações são diferentes (AHIMA
et al., 1999; XU et al., 2010). Em casos de balanço energético negativo como um
período de privação alimentar, o organismo normalmente responde ativando
mecanismos de preservação de energia, como redução do gasto energético
(LEIBEL; ROSENBAUM; HIRSCH, 1995). A falta de sinalização de leptina em
animais obesos leva a economia de energia mesmo em situações de alimento
disponível através da redução do gasto energético (PELLEYMOUNTER et al., 1995).
No nosso modelo, machos adultos reativados apresentaram perda de peso
parcialmente recuperada frente ao jejum, porém o gasto energético foi mais
preservado que no grupo obeso, sugerindo que os mecanismos que regulam a
resposta ao estresse causado por falta de alimento não são completamente
recuperados pela restauração da via de sinalização da leptina na vida adulta. De
forma interessante, a falta de locomoção voluntária em animais obesos parece estar
relacionada à falta de estímulo ou como mecanismo de preservação, da mesma
forma que o gasto energético basal é preservado. A falta de alimento nos animais
obesos parece agir como estímulo para o aumento da locomoção no nível de
animais magros.
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A recuperação do metabolismo após a realimentação foi similar entre os
grupos reativado e controle em todos os parâmetros avaliados, o que indica que
esses mecanismos de recuperação de um estresse como o jejum são restaurados
pela reativação do Lepr nos adultos.
Quando expomos animais jovens ao desafio de jejum, os animais reativados
se comportaram de forma similar aos controles na perda de peso, porém tiveram
menor glicemia. Após a realimentação os grupos controle e reativado recuperaram o
peso perdido durante o jejum e restauraram a glicemia, enquanto que os animais
obesos
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com

menor

peso

mesmo

após

a

realimentação,

provavelmente devido ao maior peso perdido durante o jejum. Esses resultados
sugerem que a reativação do Lepr em animais jovens parece melhorar a resposta ao
jejum, indicando que a leptina pode influenciar os mecanismos que regulam a
resposta a situações de balanço energético negativo.
No caso das fêmeas adultas observamos uma resposta diferente àquela dos
machos adultos. Se bem o grupo obeso perdeu menos peso, como esperado por
terem um metabolismo mais econômico, as fêmeas reativadas perderam similar
porcentagem de peso que o grupo controle. Durante a realimentação, as fêmeas
obesas não recuperaram o peso perdido enquanto que as reativadas tiveram menor
ganho de peso que o grupo controle, sem alterações no consumo alimentar. Esses
resultados sugerem que os mecanismos que regulam a resposta ao jejum e a
recuperação desse desafio são diferentes, e que a leptina age de forma diferente em
ambos os mecanismos, assim como esses mecanismos parecem estar diferentes
nos machos e nas fêmeas.
Quando expostos a um alimento mais palatável, observamos o aumento no
consumo em animais obesos e interessantemente observamos que o grupo
reativado teve um consumo calórico intermediário, acompanhado de maior ganho de
peso que o grupo obeso. Não observamos diferenças no VO2 consumido,
provavelmente por causa da grande dispersão dos dados, porem comprovamos o
efeito de aumento do gasto energético nos três grupos causado pela dieta. A
drástica diminuição no RER frente ao HFD é causada pelo fato dos animais
metabolizarem predominantemente carboidratos quando alimentados com dieta
padrão. Finalmente, a atividade locomotora foi reduzida significativamente em
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animais controle e reativados, enquanto que os animais obesos aumentaram sua
locomoção. Isso provavelmente é causado pelo aumento do teor calórico do
alimento. Esses resultados sugerem que a reativação do Lepr em animais adultos
restaura parcialmente a resposta frente a uma situação de balanço energético
positivo.
Outra função da leptina bem descrita na literatura é a de regular a
homeostase glicêmica (BERGLUND et al., 2012). Leptina e insulina compartilham a
via de sinalização da PI3K (NISWENDER et al., 2003), e é bem estabelecido o
desbalanço na regulação da glicemia que ocorre em indivíduos obesos (KOCH et al.,
2010). Uma característica da obesidade é a hipertrofia e hiperplasia das células βpancreáticas, o que leva a maior produção de insulina em resposta a resistência das
células à ação do hormônio (CERF, 2013).
A reativação do Lepr em machos e fêmeas adultos normalizou a tolerância à
glicose, mantendo certo grau de resistência à insulina, o que é justificado pela
concentração elevada de insulina sérica nesses animais, em decorrência do quadro
de obesidade prévio. A gliconeogênese hepática diminuída em animais adultos
reativados em relação ao grupo controle, apesar do aumento na sensibilidade a
insulina, pode ser explicada pelo fato desses animais ainda apresentarem maior
concentração de leptina circulante. Existem evidências que mostram que além da
leptina regular a homeostase glicêmica por vias dependentes da insulina, ela
também regula esses processos através de mecanismos centrais independentes do
aumento da sensibilidade a insulina (GERMAN et al., 2011; POCAI et al., 2005).
Dado que a sinalização da leptina está recuperada no hipotálamo, pode estar
ocorrendo maior ativação das vias independentes da insulina aumentando a
captação de glicose hepática, o que explicaria a maior tolerância à glicose, e inibindo
a gliconeogênese.
Diferentemente do observado para o balanço energético, a homeostase
glicêmica parece não depender da sinalização de leptina no desenvolvimento, pois a
reativação do Lepr antes da expressão do fenótipo de obesidade foi suficiente para
normalizar a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina. Esses resultados
sugerem que o fenótipo intermediário observado nos adultos está relacionado à
obesidade e não à programação metabólica.
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A sinalização de leptina é fundamental para o normal funcionamento do eixo
reprodutor. Dado que a leptina age como um indicador do estado nutricional do
organismo, alterações na sinalização central da leptina estão associadas à
interrupção do eixo reprodutor, por ser um processo custoso energeticamente
(MOSCHOS; CHAN; MANTZOROS, 2002), tanto em camundongos (AHIMA et al.,
1996) como em humanos (ALFER et al., 2000). Existem evidências que sugerem
que a leptina estimula a secreção de GnRH (QUENNELL et al., 2009) e que animais
com deficiência na sinalização de leptina apresentam acúmulo de GnRH no
hipotálamo, o que afeta indiretamente o eixo (DONATO JUNIOR et al., 2011). As
kisspeptinas, peptídeos secretados pelos neurônios que expressam o gene Kiss1,
estimulam a secreção de GnRH (MESSAGER et al., 2005). O óxido nítrico, um gás
que age como neurotransmissor e pode ser produzido pela enzima nNOS também
está envolvido na liberação do GnRH (MCCANN et al., 1998; YU et al., 1997).
A reativação em machos adultos levou à recuperação parcial da fertilidade, o
que pode ser explicado pela recuperação parcial da massa testicular e da
concentração sérica de testosterona; a falta de normalização da expressão de Kiss1
e nNos poderiam explicar a falta de recuperação da expressão do GnRH no
hipotálamo. O papel da leptina no eixo reprodutor parece ser importante antes do
desmame, já que a reativação em animais jovens teve o mesmo efeito na massa
testicular. Não avaliamos diretamente a fertilidade das fêmeas adultas, mas devido a
que o ciclo estral não foi normalizado e considerando que o eixo reprodutor das
fêmeas é mais complexo por conta de maior necessidade de sincronização
hormonal, provavelmente a fertilidade não seja recuperada.
Como discutido anteriormente, a leptina parece ser importante para o
desenvolvimento do SNC. Existem evidências de que a falta de leptina está
relacionada à menor massa encefálica em roedores (AHIMA et al, 1999; BEREITER;
JEANRENAUD, 1979; SENA; SARLIEVE; REBER, 1985; VAN DER KROON;
SPEIJERS, 1979;). Roedores deficientes do Lepr têm prejuízos na formação de
memoria espacial (LI et al., 2002) e a falta de leptina está associada a
comportamentos depressivos, sendo revertidos por sua ação local no hipocampo
(LU et al., 2006). Alguns estudos sugerem que o tratamento com leptina pode ajudar
no desenvolvimento cognitivo (HARVEY, 2007; PAZ-FILHO et al., 2008, 2016).
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Comprovamos que o desenvolvimento normal da massa encefálica é
dependente da leptina, sugerindo que a ação dela ocorre em etapas precoces do
desenvolvimento, já que a reativação em animais jovens não foi suficiente para
reverter a menor massa encefálica. Surpreendentemente, a reativação em animais
adultos, depois de passada a idade na qual ainda existe plasticidade no SNC, levou
ao aumento significativo da massa encefálica, o que indica que a leptina tem a
capacidade de regular o crescimento celular no SNC, mesmo na vida adulta.
Acredita-se que a ação neurotrófica da leptina esteja restrita às primeiras
semanas de vida, já que camundongos ob/ob apresentam deficiência na formação
de projeções do ARH para o PVH, as quais somente podem ser recuperadas se os
animais forem expostos à leptina durante esse período crítico (BOURET; DRAPER;
SIMERLY, 2004b; KAMITAKAHARA et al, 2018). No nosso modelo avaliamos a
expressão das fibras reativas à AgRP e β-endorfina. Interessantemente, observamos
que a reativação do Lepr em animais adultos normalizou o padrão das fibras, o que
sugere que essas fibras foram formadas nos animais adultos após a exposição à
leptina. Esse resultado é uma forte evidência de que a ação trófica da leptina no
SNC não é restrita às fases iniciais da vida como se acredita. Algumas explicações
para a diferença dos nossos resultados com os descritos na literatura é que o nosso
modelo não depende de tratamento exógeno com leptina. Fisiologicamente, a leptina
tem um padrão de produção que é diferente do obtido através de injeções diárias.
Outra diferença é o tempo que os animais estiveram expostos à leptina. No nosso
modelo os animais foram tratados com tamoxifeno e acompanhados durante seis
semanas antes do início dos testes in vivo. Tal vez o tempo de tratamento utilizado
em trabalhos prévios não foi suficiente para completar a formação das projeções.
Porém, devido a que tanto camundongos quanto humanos deficientes de leptina
respondem ao tratamento com o hormônio, a ação anorexigênica da leptina no SNC
parece não depender diretamente da formação dessas projeções.
Recentemente foi descrita a participação de enzimas da família das
desacetilase de histonas na regulação do balanço energético (ALENGHAT et al.,
2008; FUNATO et al., 2011). Em particular, a Hdac3 foi encontrada diminuída em
animais expostos a jejum, enquanto que a Hdac8 se encontra aumentada na
situação oposta, durante a exposição à HFD (FUNATO et al., 2011). Notoriamente, a
Hdac5 foi descrita como parte do mecanismo de ação da leptina no hipotálamo,
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dado que Hdac5 está diminuída em camundongos ob/ob, e sua expressão é
recuperada após o tratamento com leptina. A inibição da Hdac5 no hipotálamo por
métodos farmacológicos ou genéticos leva ao aumento do consumo alimentar e a
susceptibilidade a obesidade induzida pela dieta, assim como redução da expressão
do Pomc, através do aumento da acetilação e diminuição da fosforilação do STAT3
(KABRA et al., 2016).
No nosso modelo, camundongos machos reativados tiveram redução na
expressão hipotalâmica dessas três enzimas. Interessantemente, a única enzima
que não foi normalizada após a reativação em animais jovens foi a Hdac5, o que
sugere a interação dessa enzima com a leptina em idades mais precoces e talvez a
sua redução esteja relacionada ao fenótipo de menor gasto energético observado
nos machos jovens.
Além de regular o desenvolvimento do encéfalo, a leptina foi descrita de
participar em processos cognitivos e de memória (HARVEY, 2007). Crianças
deficientes da sinalização de leptina apresentam idade cognitiva menor à idade
cronológica, e o tratamento com leptina é capaz de melhorar o desempenho em
tarefas cognitivas (PAZ-FILHO et al., 2008).
O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é um dos fatores mais
importantes
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e

diferenciação

neuronal

durante

o

desenvolvimento do SNC, e sua expressão no hipotálamo é notoriamente elevada
em comparação a outras regiões do SNC, particularmente em vários núcleos
envolvidos na regulação do balanço energético (TAPIA-ARANCIBIA et al., 2004).
Por estar presente no encéfalo de animais adultos acredita-se que tenha funções
relacionadas à plasticidade neuronal. No nosso modelo observamos menor
expressão do Bdnf em animais obesos e reativados, o que sugere que a leptina no
desenvolvimento seja importante para a plasticidade neuronal. A reativação do Lepr
antes do desmame resultou em níveis semelhantes de Bdnf no hipotálamo dos três
grupos indicando um efeito temporal da sinalização da leptina sobre a expressão
desse fator.
No nosso modelo pudemos identificar diferentes memórias associadas à
leptina. Memórias aversivas parecem afetadas pela falta de leptina e não são
recuperadas com a reativação em animais adultos, o que sugere que a ação da
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leptina sobre a formação desse comportamento em particular acontece mais
precocemente na vida. Por outro lado, em testes de memória espacial, os animais
reativados apresentam resposta similar aos controles; porém, como não fomos
capazes de avaliar essa memória em animais obesos não podemos diferenciar se
essa memória é perdida nos animais obesos e recuperada após a reativação, ou se
não foi afetada pela ausência de leptina.
No presente trabalho conclui-se que a ausência da leptina durante o
desenvolvimento leva à programação metabólica através de modificações na
regulação central do balanço energético basal e de eixos endócrinos. Além disso, a
sua ausência durante as fases iniciais da vida leva a efeitos deletérios e
permanentes em indivíduos adultos como a diminuição do tamanho do encéfalo, e a
formação de comportamentos específicos. A partir dessas observações, é evidente a
importância do ambiente intrauterino quanto pós-natal como fator crítico no aumento
da prevalência de comorbidades associadas ao sobrepeso e obesidade.
Interessantemente, a homeostase glicêmica não parece depender da presença da
via da leptina no começo da vida. Estudos futuros com foco nas etapas iniciais da
vida serão importantes para entender com mais precisão os mecanismos por trás da
programação metabólica promovida pela ausência da leptina. O conhecimento
desses mecanismos contribuirá ao desenvolvimento de tratamentos e medidas
preventivas mais eficientes, visando a diminuição da epidemia da obesidade.
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