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RESUMO 

MOTTA-TEIXEIRA, L.C. Universidade de São Paulo, 2019. Influência da ausência da 
melatonina maternal durante a gestação e lactação sobre a neurogênese e sobre o 
desenvolvimento somático e sensório-motor da prole. Orientador: José Cipolla Neto 

 

A vida moderna apresenta várias situações sociais (trabalho noturno/turno), que perturbam 
os ritmos circadianos, reduzem os níveis de melatonina e estão associadas a uma maior 
incidência de câncer e distúrbios metabólicos. A ruptura do ciclo claro-escuro induzida pelo 
trabalho noturno durante a gestação e lactação tem sido considerada um importante indutor 
de alterações da programação fetal da prole levando a alterações metabólicas. Nesse 
trabalho buscamos compreender o papel da melatonina materna sobre a programação do 
cérebro, metabolismo energético e comportamento. Para isso avaliamos os efeitos da 
ausência de melatonina materna durante a gestação/lactação (MMD) e sua reposição 
terapêutica sobre: 1) o desenvolvimento somático, físico e neurocomportamental da prole, 2) 
efeitos de longo prazo no aprendizado dependente do hipocampo, 3) alterações na 
neurogênese adulta, 4) repercussões metabólicas. Neste estudo demonstramos que a MMD 
leva a atrasos da maturação física (desdobramento do pavilhão auditivo, aparecimento de 
pelos, irrupção de incisivos superiores, abertura dos olhos, descida dos testículos) e 
maturação tardia dos reflexos (preensão palmar, aversão ao precipício, reação de 
aceleração e andar adulto) na prole masculina. Não houve atraso no surgimento dessas 
características na prole feminina. Não foram encontradas diferenças na neurogênese pós-
natal e em parâmetros metabólicos. Na idade adulta as proles provenientes de ratas 
pinealectomizadas (PINX) apresentaram aumento do comportamento do tipo-ansioso. A 
prole masculina apresentou ainda déficits de aprendizagem espacial na tarefa do labirinto 
aquático de Morris e esses déficits se correlacionam com mudanças no número de células 
proliferativas no hipocampo. Avaliamos os efeitos a longo prazo do MMD no metabolismo da 
prole, funções emocionais e cognitivas, questionando se os déficits comportamentais e 
mudanças no processo de neurogênese observados estavam associados a neuroinflamação 
e alterações metabólicas na prole masculina. Demostramos que a prole adulta proveniente 
de mães PINX apresentaram aumento do peso corporal, glicemia de jejum e resistência à 
insulina aos três meses de idade. Estes animais também exibiram prejuízo na tarefa de 
reconhecimentos de objeto, aumento do comportamento tipo-ansioso e alterações 
mitocondriais. Em contrapartida, os animais PINX+MEL-F1 exibiram aumento de 
proliferação celular, sobrevivência de novos neurônios hipocampais, redução de 
comportamento do tipo-ansioso e melhor performance nas tarefas dependentes do 
hipocampo. A MMD não induziu neuroinflamação e alterações nas proteínas relacionadas à 
ativação da micróglia. Estes efeitos de programação da MMD desaparecem com a 
reposição de melatonina durante a gravidez e lactação. Nossos dados demonstram de 
forma inédita que a ausência de melatonina materna durante gestação e lactação afeta os 
mecanismos de programação do cérebro responsáveis pelo desenvolvimento neurológico 
ideal, com consequências a longo prazo para as funções hipocampais e afeta a 
programação do metabolismo energético. 
 
 
Palavras-chave: melatonina, programação fetal, hipocampo, neurogênese adulta, 
metabolismo energético 



 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

MOTTA-TEIXEIRA, L.C. University of São Paulo, 2019. Effects of the absence of maternal 
pineal melatonin during pregnancy and lactation offspring neurogenesis, physical 
growth, neurodevelopment, and behavior.Advisor: José Cipolla Neto 

Modern life involves several social situations as artificial light illumination at night and 

night/shift work that disrupt maternal circadian rhythms and/or reduce maternal melatonin 

and have been associated with an increased risk of cancer and metabolic disturbances. 

Maternal melatonin provides photoperiodic information to the fetus and thus influences the 

regulation and timing of the offspring's internal rhythms and preparation for extra-uterine 

development. To unveil the contribution of maternal melatonin during gestation on lactation 

on the programming of brain and behavior, we assessed the effects of the absence of 

maternal melatonin during gestation and lactation (MMD) and its therapeutic replacement on 

the offspring neurodevelopment and cognition. To study this, we used a model of gestational 

hypomelatoninemia during pregnancy and lactation resulting from a surgical pinealectomy 

(PINX) that coincides with in utero and postnatal hippocampal development. We studied if 

MMD alters the somatic, physical growth and neurobehavioral development of offspring and 

adult hippocampal-dependent learning, and questioned if these cognitive impairments were 

associated with changes in the proliferation of new cell and immature neurons. We 

demonstrated that MMD significantly delayed male offspring's onset of fur development, 

pinna detachment, eyes opening, the eruption of superior incisor teeth, testis descent and 

the time of maturation of palmar grasp, righting reflex, free-fall righting and walking. 

Conversely, female offspring neurodevelopment was not affected, later on, male offspring 

show that MMD was able to disrupt both spatial reference and working memory in the Morris 

Water Maze paradigm and these deficits correlate with changes in the number of proliferative 

cells in the hippocampus. We further address the long-term effects of MMD on the offspring 

metabolism and emotional and cognitive functions, questioning if the behavioral deficits and 

changes in adult neurogenesis process observed were associated with neuroinflammation 

and metabolic alterations in males. We have shown that adult offspring born of MMD dams 

had increased body weight, increased fasting glycemia, and insulin resistance at three 

months of age. These animals also exhibited object recognition impairments and increased 

anxiety-like behavior and mitochondrial alterations. Contrary, PINX+MEL-F1 exhibited 

increased proliferation and survival of hippocampal novel neurons, reduction of increased 

anxiety-like behavior and improvements in hippocampal-dependent learning. MMD does not 

induce neuroinflammation in adult hippocampus and hypothalamus and no changes in 

microglia related proteins. These programming effects from MMD disappear with the 

appropriate schedule of melatonin replacement therapy during pregnancy and lactation. We 

provide the first evidence showing that maternal melatonin deprivation during gestation 

affects fetal brain programming mechanisms responsible for the optimal neurodevelopment 



 

 
 

with long-term consequences to hippocampus functions and affects energy metabolism 

programming.  

Keywords: melatonin, fetal programming, hippocampus, adult neurogenesis, energy 

metabolism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de toda a vida de um indivíduo, os fatores ambientais desempenham 

um papel importante para o seu estado de saúde. Diversos estudos em humanos e 

roedores indicam que condições ambientais estressantes durante períodos críticos 

do desenvolvimento aumentam a predisposição para doenças crônicas tardiamente 

na vida. A premissa deste conceito, conhecido como a hipótese da origem fetal 

das doenças do adulto ou programação fetal, é que o feto interage 

dinamicamente com o meio, ou seja, a capacidade de um genótipo poder originar 

diferentes estados morfológicos ou fisiológicos em resposta a diferentes condições 

ambientais (1-3).  

O termo programação é utilizado para descrever o processo pelo qual um 

estímulo ou insulto, quando aplicado em períodos críticos de desenvolvimento, 

produz efeitos permanentes sobre a estrutura e função celular, tecidual e/ou de 

órgãos e sistemas (Fig. 1) (4). Essa adaptação metabólica visa adquirir vantagem de 

sobrevivência no futuro, através dos sinais hormonais maternos o feto é capaz de 

prever o ambiente no qual crescerá. Se a previsão for correta, as adaptações são 

apropriadas e vantajosas. Caso contrário, há um risco aumentado de 

desenvolvimento de doenças metabólicas na vida adulta, tais como a obesidade e 

diabetes mellitus e distúrbios neuropsiquiátricos (2, 4-7).  

Na ontogênese do sistema nervoso de mamíferos existem dois períodos críticos 

de vulnerabilidade a modificações ambientais e insultos: o período pré-natal e 

imediatamente pós-natal, quando processos essenciais e estruturas são 

estabelecidos e a influência de fatores externos é máxima. O período pré-natal 

caracteriza-se pela expansão de células precursoras que passam por uma série de 

processos que incluem proliferação, diferenciação, neurogênese, gliogênese, e 

migração que são orquestrados por mecanismos genéticos. Concomitantemente, 

alguns processos se estendem até o período pós-natal; como a mielinização, 

sinaptogênese, arborização dendrítica, crescimento axonal e maturação da 

neurotransmissão (8). 
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Figura 1. Mecanismos de programação fetal e pós-natal 

 

O ambiente fetal e imediatamente pós-natal é afetado pelas condições do ambiente 
materno (nutrição, estresse e desreguladores endócrinos). Isso pode resultar em restrição 
de crescimento fetal e adaptação para a sobrevivência, levando a: (1) alterações na 
composição celular através de modificações na proliferação/diferenciação; (2) alterações 
epigenéticas: metilação do DNA, modificações de histonas e ação de RNAs não 
codificadores; (3) modificações em órgãos/funções metabólicas 
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O processo de desenvolvimento neural de roedores é distinto do homem (Figura 

2). Em humanos grande parte do desenvolvimento ocorre no período pré-natal, ao 

passo que roedores apresentam considerável desenvolvimento pós-natal. O terceiro 

trimestre de gestação em humanos equivale as duas primeiras semanas do período 

pós-natal de roedores. Em roedores, durante o período pós-natal, regiões cerebrais 

envolvidas nos processos de memória e respostas emocionais(hipocampo e a 

amigdala), continuam o seu desenvolvimento e maturação, e novos neurônios 

continuam a ser gerados no giro denteado (GD) do hipocampo durante toda a vida 

(neurogênese adulta)(8). 

 

 O desenvolvimento e maturação do sistema nervoso envolve uma cascata de 

interações entre ambiente, experiências e genética (9-11). Essas interações 

permitem que experiências nesses períodos críticos moldem o cérebro e mudem o 

comportamento para sobrevivência. Entretanto, estímulos nocivos durante esses 

períodos críticos de vulnerabilidade podem levar a alterações no 

neurodesenvolvimento, comprometendo a formação de circuitos neurais bem como 

suas funções, tendo como consequência efeitos duradores na cognição, nas 

respostas emocionais (i.e., comportamentos mal adaptativos) e aumentando o risco 

de desenvolvimentos de desordens neuropsiquiátricas (12-15). 
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Figura 2. Decurso temporal de alguns processos de desenvolvimento do sistema 

nervoso central em roedores e humanos 

 

Etapas de desenvolvimento neural em roedores e humanos. Fonte: Motta-Teixeira, 
2019 

 

A saúde materna e fetal, são interdependentes. E os ambientes uterino e 

neonatal são componentes vitais para moldar a estrutura e função do cérebro em 

desenvolvimento (16, 17). Assim, fatores adversos no ambiente materno-fetal levam 

ao neurodesenvolvimento anormal e estão associados ao desenvolvimento de 

psicopatologias e ao prejuízo da função cognitiva na vida adulta (Figura 3) (18). Uma 

variedade de fatores maternos adversos afetam o desenvolvimento do cérebro. 

Dentre ele podemos citar: obesidade, alcoolismo, tabagismo, abuso de drogas, 

infecções, estresse, cuidados maternos, distúrbios placentários, alterações nos 

ritmos circadianos e fatores ambientais (19-23).  
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Figura 3. Relação entre os fatores ambientais materno-fetais e o 

desenvolvimento de psicopatologias 

 

A imagem é uma representação de estressores / adversidades que atuam durante os 
períodos de vida pré, peri e pós-natal, levando a um desenvolvimento neural anormal, 
contribuindo para a progressão dos distúrbios neurológicos. Fonte: Motta-Teixeira, 2019 

 

 

Entre esses fatores, os ritmos circadianos maternos exercem um papel 

essencial no desenvolvimento fetal e sobrevivência (24, 25). Na próxima seção, 

abordamos os ritmos circadianos e sua relação com a melatonina. 

 

1.1 Ritmos circadianos e melatonina 

A capacidade de prever alterações rítmicas ambientais (sazonais e 

circadianas, por exemplo) para adaptações fisiológicas e de comportamento, é 
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importante para a sobrevivência dos indivíduos e da perpetuidade das espécies. 

Essa adaptação temporal consiste na harmonia entre a ritmicidade biológica e os 

ciclos ambientais (24). 

Em mamíferos, os ritmos circadianos (i.e., ritmos biológicos gerados 

endogenamente com um período de cerca de 24 horas, detectado em condições 

ambientais constantes) são controlados por um relógio central, os núcleos 

supraquiasmáticos (NSQs) que estão localizados no hipotálamo anterior. Este 

relógio recebe sinais do ambiente e transmite essas informações por vias eferentes 

neurais e humorais informações para órgãos periféricos e tecidos (26).  

Além do relógio central, existem também relógios periféricos espalhados pelas 

células e tecidos do organismo, que estão sob a influência hierárquica do relógio 

central. A geração/manutenção da ritmicidade circadiana seja central ou periférica, 

apoia-se na expressão dos chamados genes relógio (do inglês clock genes, grupo 

de genes que se autorregulam através de alças de retroalimentação transcricionais 

positivas e negativas em um período de 24h) e de mediadores neurais e endócrinos 

que associam o oscilador central e os osciladores periféricos (27). 

Os ritmos circadianos estão sincronizados com o dia e noite. Isto implica que 

processos metabólicos, fisiológicos e comportamentais são temporizados para 

otimizar as demandas metabólicas relacionadas com o ciclo vigília-sono (fase ativa -

vigília- há captação e armazenamento de energia / a fase de repouso-sono-há a 

mobilização da dos estoques de energia para manutenção das funções vitais). A 

sincronização dos ritmos circadianos ao ambiente depende de diferentes fatores 

externos que servem como indicadores de tempo (zeitgeber palavra alemã que 

significa literalmente doador do tempo). Existem vários zeitgebers (ex: 

disponibilidade de comida e exercício), sendo a luz o mais importante, que reinicia 

diariamente o relógio central NSQ (28).   

A melatonina é uma molécula pleiotrópica neuroendócrina secretada pela 

glândula pineal responsável por sincronizar o meio interno ao claro-escuro 

ambiental, que promove as mudanças fisiológicas necessárias para atender as 

diferentes demandas metabólicas ao longo do dia e das estações (Figura 4) (24, 29). 

A sincronização da produção de melatonina ao claro-escuro ambiental depende 

de uma via neural regulatória que se inicia nos núcleos paraventriculares do 
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hipótalmo (PVH), passando pela coluna intermédio lateral da medula espinhal (IML), 

de onde partem projeções pré-ganglionares para o gânglio cervical superior (GCS).  

À partir dessa estrutura, fibras simpáticas se projetam e, através do nervo conário e 

do ramo carotídeo interno; inervam a glândula pineal liberando noradrenalina em seu 

interstício. À partir da interação com os receptores adrenérgicos β1 e α1 há a 

ativação de uma cascata de eventos moleculares que culminam na produção e 

liberação noturna de melatonina; sendo essa a transdução endócrina da 

escuridão ambiental (28, 30, 31). Sua produção é correspondente a duração da 

fase de escuro, tornando-a também uma marcador sazonal (Figura 4). 
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Células glanglionares retinianas especias mediam os efeitos da luz (450-490nm) no 
relógio biológico e na produção de melatonina. O circuito neural entre os olhos e a glândula 
pineal se inicia nos núcleos paraventriculares do hipótalamo (PVH); passando pela coluna 
intermédio lateral da medula espinhal (IML), de onde partem projeções pré- ganglionares 
para o gânglio cervical superior (GCS). À partir dessa estrutura, fibras simpáticas se 
projetam e, através do nervo conário e do ramo carotídeo interno, inervam a glândula pineal 
liberando noradrenalina em seu interstício, partindo da interação com os receptores 
adrenérgicos β1 e α1 promovendo a ativação de uma cascata de eventos moleculares que 
culminam na produção e liberação de melatonina. A produção de melatonina varia com a 
duração do dia e da noite de tal forma que, noites mais longas (características do inverno) 
acarretam em maior duração no tempo de secreção, enquanto que noites mais curtas 
(características do verão) acarretam em menor duração no seu período secretório.  Fonte: 
Motta-Teixeira, 2019 

 

Figura 4. Representação esquemática da regulação do ciclo claro-escuro ambiental 

sobre o relógio biológico NSQ núcleo supraquiasmático (NSQ) e sobre a produção de 

melatonina em mamíferos 
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1.2 Melatonina durante o período perinatal  

Em todos os mamíferos o sistema circadiano fetal depende de sinais maternos 

(temperatura corporal, sinais metabólicos e hormonais) que permitem que a prole 

imatura sincronize ao ambiente externo (32). 

A melatonina, por ser uma molécula anfifílica, tem a capacidade de atravessar 

as barreiras fisiológicas, incluindo a placenta e a barreira hematoencefálica. Assim, 

o feto, no qual a glândula pineal não sintetiza melatonina, fica exposto ao ritmo 

de melatonina materna e indiretamente, a informação do ciclo claro-escuro. Sendo o 

ritmo da melatonina maternal um importante sinal para a geração e / ou 

sincronização dos ritmos circadianos do feto (33-36).  

Em ratos, a síntese de melatonina pela pineal se inicia ao redor do 10o dia pós-

natal (PND10) (37). Em humanos, o ritmo circadiano da biossíntese da melatonina 

se desenvolve entre a sexta e a oitava semana de vida. Variações circadianas 

detectáveis no nível de melatonina são observadas do terceiro ao sexto mês de vida, 

coincidindo cronologicamente com o desenvolvimento do ritmo normal do sono(38). 

O aleitamento materno é a principal fonte de melatonina do neonato e é um 

importante aspecto da interação do neonato com a mãe e o ambiente extra-uterino 

(39).  

Além da sincronização dos ritmos fetais e neonatais, a melatonina maternal 

também desempenha um papel crucial de proteção de células/tecidos, uma vez que 

essa indolamina é altamente eficiente na eliminação de radicais livres, e possui 

notáveis propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (40-42) Ademais, a 

melatonina desempenha importante papel no desenvolvimento e manutenção da 

função adrenal fetal e esse efeito pode também envolver outros sistemas fetais, uma 

vez que receptores de melatonina são expressos no fígado, rins, gônadas, 

glândula pituitária, núcleo supraquiasmático, hipocampo, hipotálamo e em muitas 

áreas do sistema nervoso fetal (43, 44).   

As vias de sinalização relacionadas a mecanismos de neuroproteção são 

amplamente moduladas pela melatonina. Sua ação se dá através de mecanismos 

que podem ser não mediados por receptores (ação direta) e mediados por 
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receptores nucleares (RZR / ROR), citosólicos (MT3) e de membrana (MT1 e MT2) 

(45-47) (Figura 5). A melatonina é um dos antioxidantes naturais mais potentes. Atua 

através da interação direta com radicais livres e pode aumentar indiretamente a 

expressão e os níveis de antioxidantes enzimáticos, tais como, catalase e glutationa 

(48, 49). Além disso, protege a homeostase mitocondrial pela captura de espécies 

reativas de oxigênio (EROS), inibe o poro de transição de permeabilidade 

mitocondrial e ativa proteínas desacopladoras. Estabiliza  a membrana  mitocondrial 

interna, mantendo  sua integridade; aumenta eficiência da cadeia transportadora de 

elétrons mitocondrial, evitando o desacoplamento do complexo IV, reduz a produção 

de EROS e protege o DNA nuclear e mitocondrial (50-52).  

 A melatonina também apresenta atividades imunomoduladoras, uma vez que 

esta indolamina controla a expressão de proteínas anti e pró-apoptóticas, inibe 

caspases, suprime a produção de citocinas inflamatórias, inibe a ativação de 

microglias e modula a permeabilidade vascular pela modulação do fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) e do óxido nítrico (NO), preserva a 

permeabilidade da barreira hematoencefálica e modula a produção de fatores 

neurotróficos (por ex. brain-derived neurotrophic factor - BDNF) (53-59). 
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Figura 5.  Mecanismos de neuroproteção da melatonina 

 

A melatonina desempenha um papel central no controle do equilíbrio (ativação / inibição 
/ modulação), de várias vias cruciais de sinalização essenciais na neuroproteção. Fonte: 
Motta-Teixeira, 2019 

 

1.3 Trabalhos noturnos, gestação, melatonina e neurogênese  
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Na atual sociedade o trabalho noturno e/ou em turnos tornou-se imprescindível e 

incessante para atender a demanda de serviços críticos como segurança pública, 

política e bombeiros, saúde, transporte e comunicação, eletricidade, água 

canalizada e também manter o padrão de produtividade 24 horas imposto pelo 

modelo econômico capitalista (60, 61). 

O trabalho em turnos tem como consequência direta a perturbação dos 

ritmos biológicos ao inverter os períodos de atividade e repouso, alterações no 

padrão do sono e também ter um forte impacto na vida social do indivíduo (ex: 

prejuízo na participação de atividades sociais organizadas, como as escolares, 

culturais, esportivas, dificultando sua integração na vida social da comunidade (60, 

62, 63). 

De acordo com a Fundação Europeia para a melhoria de condições de vida e de 

trabalho e do Departamento de Trabalho dos EUA, quase um quinto da força de 

trabalho mundial realiza trabalhos em turno, estima-se que 20% dos trabalhadores 

europeus e americanos trabalhem em horário noturno (64). Segundo dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE, no Brasil existem 93 milhões de 

pessoas ativas no mercado de trabalho, das quais 14,9% (13,4 milhões) trabalham 

total, ou parcialmente em horário noturno (das 22h às 5h). A participação feminina 

corresponde a 43,3% do total da mão de obra do país (PNS,IBGE, 2013). 

Diversos dados epidemiológicos mostram que trabalhadores por turnos estão 

predispostos a desenvolver alterações cardiovasculares, câncer, aumento da massa 

corporal e obesidade (60, 62, 65). Estudos em roedores demonstram que mudanças 

agudas ou repetidas do ciclo de claro- escuro têm sido associados com aumento de 

tumores, alteração na resposta imune, patologias cardiovasculares, bem como o 

aumento da mortalidade em ratos idosos (66). Além disso, os relógios biológicos 

periféricos e centrais se adaptam de forma diferenciada a mudanças no ciclo claro-

escuro, de forma que qualquer mudança abrupta irá ser acompanhada por um 

período de dessincronização interna (67). 

A exposição à luz constante durante a noite leva a supressão/diminuição da 

melatonina plasmática (68, 69). Durante a gravidez, os níveis de melatonina 

materna circulantes aumentam progressivamente após a 24 semana de gestação, e 

atingem o seu pico máximo na 32 semana de gestação e retornam a níveis basais 
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após o parto (70, 71). Como anteriormente dito, o nível de melatonina materna é 

altamente transferido para o feto, fornecendo informações fotoperiódicas e 

desempenha um papel essencial no desenvolvimento e programação fetal. A síntese 

de melatonina, bem como seus receptores, também foram identificados na placenta, 

e sua produção parece ser essencial para evitar disfunções placentárias. Nos 

distúrbios da gravidez (por exemplo, parto prematuro, diabetes gestacional, restrição 

de crescimento intra-uterino e pré-eclâmpsia), os níveis de melatonina materna e 

placentária estão diminuídos (43, 72, 73). Por conseguinte, estas observações 

indicam que a melatonina materna desempenha um papel vital para prevenir a perda 

de gravidez e preservar o desenvolvimento fetal normal. 

Gestantes que trabalham de turno estão expostas a ruptura do ciclo claro-

escuro, e consequente diminuição da síntese de melatonina e eventual 

cronorruptura repercutindo na sincronização do feto trazendo consequências 

negativas para sua saúde e de sua progênie (24, 61, 74, 75). 

Nosso grupo de trabalho vem estudando a relação funcional entre a glândula 

pineal, a melatonina e o metabolismo energético e mostrando que a melatonina 

exerce papel na regulação da sensibilidade periférica à insulina, na regulação da 

produção e secreção de insulina e leptina, no controle da distribuição e depósito de 

tecido adiposo e sua ação central sobre centros neurais envolvidos com a regulação 

do metabolismo (76).  

Dados do nosso grupo mostram que a ausência da melatonina maternal 

durante a gestação e lactação programa sua prole a intolerância à glicose, 

principalmente devido à resistência à insulina hepática e diminuição da secreção 

de insulina (77)  

O tecido cerebral por sua intensidade metabólica depende de um fornecimento 

contínuo de energia sendo suscetível a danos em situações de metabolismo 

energético reduzido (78, 79).  

A interrupção ou alteração da sinalização cerebral da insulina leva a prejuízos 

cognitivos (80-82). A melatonina sabidamente potencia a ação central da insulina 

como demonstrado por ANHÊ e col. (83). Além disso, ZANUTO e col. (84), 

demonstraram que a administração de melatonina terapeuticamente para ratos 
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idosos melhora, significativamente, a sinalização insulinérgica no sistema nervoso 

central (hipotálamo, em particular). Embora ainda não esteja elucidado se a 

resistência periférica a insulina reflita-se necessariamente em resistência encefálica, 

a prevenção ou correção de anormalidades na sensibilidade periférica à insulina 

tem-se demonstrado benéfica na redução de prejuízos na função cerebral (85, 86). 

A sinalização insulínica é essencial para regulação de processos metabólicos 

neurais e possui importante efeito neurotrófico (87). Seus efeitos neuromodulatórios 

e neurotróficos são importantes para o processo de neurogênese pré-natal e 

adulta (88-90). 

O termo neurogênese adulta refere-se a um processo complexo que se inicia 

com a proliferação de células progenitoras, seguido pela diferenciação 

/determinação do fenótipo neuronal, maturação morfológica e fisiológica para o 

desenvolvimento das características de funcionamento neuronal, e finaliza-se com a 

existência de um novo neurônio funcional e integrado a redes já existentes (91). 

Na região hipocampal, as células progenitoras encontram-se na zona 

subgranular do giro denteado (ZSG) (Figura 6), local em que iniciam sua 

diferenciação e de onde, ao longo da primeira semana, migram para a camada 

granular onde passam pelo processo de maturação dando origem a células 

granulares propriamente ditas, com sinapses funcionais (92-95). Esse processo 

pode ser modulado por fatores dinâmicos intrínsecos e extrínsecos nos diferentes 

estágios de neurogênese, incluindo expansão (proliferação), diferenciação (i.e. 

neuronal vs. glial), e sobrevivência. 

Quantidades elevadas de radicais livres, deficiência de mecanismos oxidantes, o 

aumento do estresse oxidativo e consequente aumento de morte celular são 

características comuns de insultos cerebrais que sabidamente levam ao declínio 

das taxas de neurogênese tais como: irradiação, isquemia, privação de sono e 

doenças neurodegenerativas (96-98). Estudos mostram que a administração/ 

reposição de melatonina leva a uma atenuação de insultos cerebrais decorrentes 

do estresse oxidativo, promovendo além do aumento da sobrevivência celular um 

incremento da neurogênese adulta (97, 99, 100).  
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É importante ressaltar que a melatonina desempenha um papel importante no 

processo de neurogênese adulta em situações de higidez; aumenta a proliferação 

de células precursoras, a diferenciação e a sobrevivência de novos neurônios no 

hipocampo adulto (97, 100-103). 

Nesse contexto, a ausência de melatonina no período de gestação e 

lactação gerando na prole adulta resistência insulínica pode levar a uma 

perturbação metabólica interna que poderia interferir no desenvolvimento 

ponderal, físico e das funções neurais, desencadeando modificações 

neurogênicas no hipocampo e hipotálamo, estruturas essenciais para os processos 

de aprendizagem e memória, além do controle do metabolismo energético.  

Figura 6. Representação esquemática da neurogênese adulta hipocampal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Estágios do processo de neurogênese. Progenitores neurais quiescentes (PNQ) atuam como 

células-tronco dividindo-se assimetricamente e dando origem a progenitores neurais amplificadores 

(PNA) que proliferam rapidamente antes de entrar no processo de apoptose ou diferenciar-se em 

neuroblastos. Esses neuroblastos passam por um estágio de neurônios imaturos antes de se 

integrarem à circuitaria hipocampal como um neurônio granular maduro. B) Resumo dos principais 

marcadores de desenvolvimento neuronal expressos durante a neurogênese pós-natal, os marcadores 

sinalizados em vermelho foram utilizados nesse trabalho. Abreviações: ZSG – zona subgranular do 

giro denteado; cg - camada granular; cm - camada molecular. Fonte: Motta-Teixeira, 2013 
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Estudos que investigam a relação entre o desenvolvimento do cérebro e 

perturbações no sistema circadiano são recentes e há um aumento no número de 

estudos, tanto em modelos animais e seres humanos, que correlacionam 

perturbações no sistema circadiano, insultos em períodos críticos de 

desenvolvimento e o aparecimento de doenças neuropsiquiátricas na idade adulta 

(34, 104-106) 

Alterações no desenvolvimento cerebral e no sistema circadiano parecem 

interagir; não só a exposição a um insulto pré-natal pode provocar uma 

perturbação nos ritmos biológicos da prole, como também perturbações do 

ritmo circadiano materno durante a gestação podem também induzir um 

desenvolvimento aberrante em circuitos neurais que podem tornar a prole mais 

vulnerável a sofrer distúrbios neuropsiquiátricos mais tarde na vida.  

Embora o trabalho noturno seja uma prática antiga em nossa sociedade, pouco 

se sabe a respeito das consequências de longo prazo da redução da melatonina 

materna durante a gestação e lactação na fisiologia fetal e durante seu 

desenvolvimento até a vida adulta. 

Considerando a importância da luz na sociedade atual, com luzes artificiais em 

quase todo o tempo, mais estudos sobre o impacto do trabalho por turnos durante a 

gestação sobre a programação de circuitos cerebrais relacionados com a cognição, 

emotividade e da homeostase energética da prole são necessários.  
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é aumentar as bases experimentais para o 

entendimento do papel exercido pela melatonina na regulação metabólica. Nesta 

proposta visamos avaliar se disfunção metabólica decorrente da ausência da 

melatonina durante o período gestacional e de lactação leva a alterações no 

desenvolvimento pós-natal físico e motor da prole, e a perturbações no processo de 

neurogênese hipocampal adulta que se refletem na continuidade deste evento até a 

vida adulta repercutindo nos processos de aprendizagem e memória e no controle 

do metabolismo energético.  

2.1 Objetivos específicos 

 

 Avaliar se modificações no metabolismo induzidos pela ausência de 

melatonina no período gestacional e lactação alteram o desenvolvimento ponderal, 

físico e reflexológico da prole. 

 

 Avaliar se a ausência de melatonina maternal resulta em alterações no 

desempenho em tarefas dependentes do hipocampo na vida adulta. 

 

 Avaliar se modificações metabólicas induzidas pela ausência de melatonina 

no período gestacional e lactação alteram a neurogênese pós-natal e adulta 

hipocampal na prole. 

 

 Avaliar a alteração da expressão de genes ligados ao processo de 

neurogênese pós-natal através da técnica de PCR em tempo real.  

 

 Avaliar se a ausência de melatonina maternal resulta em alterações nos 

níveis plasmáticos de insulina, leptina, colesterol, triglicerídeos, corticosterona e no 

teste de tolerância a glicose e insulina na prole adulta.  
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 Avaliar se a ausência de melatonina maternal resulta em alterações no 

sistema neuroimune. 

 

 Avaliar se a ausência de melatonina maternal leva a alterações na estrutura 

de mitocôndrias do SNC na vida adulta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Ratos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar foram obtidos do Biotério Central 

de Ratos do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo 

(USP) e alocados no biotério do Laboratório de Neurobiologia do ICB-USP. Nesse 

biotério, as ratas fêmeas foram mantidas em caixas coletivas (4 animais/gaiola) sob 

condições de temperatura controlada (25ºC), ciclo claro/escuro de 12/12h (período 

claro iniciado às 7h) e alimentação com ração balanceada (Nuvital) e água ad 

libitum. Todos os procedimentos descritos neste projeto estão de acordo com a 

Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização e Animais para fins Científicos e 

Didáticos (DBCA-CONCEA, 2016) e foram aprovados pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo (CEUA, Protocolo no 86/2016) 

3.1 Desenho Experimental 
 

O desenho básico (Figura 6) implica na pinealectomia e cirurgia SHAM de 

fêmeas na idade reprodutiva (2 a 3 meses de idade). Os grupos formados foram: (1) 

ratas controle (CTL); (2) ratas pinealectomizadas (PINX); (3) ratas 

pinealectomizadas que recebem reposição terapêutica de melatonina (PINX+MEL).  

As fêmeas (PINX+MEL) receberam via oral suplementação de melatonina (0,5 

mg/kg de melatonina dissolvida em 0,0001% de etanol na água de beber) e as 

fêmeas dos demais grupos foram tratadas da mesma forma, porém com o veículo 

(água com 0,0001% de etanol). Após quatro semanas da cirurgia as fêmeas foram 

acasaladas e receberam a suplementação até o fim da lactação quando os filhotes 

foram desmamados.  

Os filhotes foram divididos em 3 grupos, conforme a condição materna (1) CTL-

F1; (2) PINX-F1; (3) PINX+MEL-F1 para avaliação dos indicadores de 

desenvolvimento ponderal, físico e sensório-motor. Essa fase iniciou-se no 4o dia 

pós-natal (PND 4) quando as ninhadas foram padronizadas e os indicadores do 

desenvolvimento foram avaliados durante o período de lactação (4º ao 21º dia pós-

natal) sendo caracterizados da seguinte forma: 1) desenvolvimento ponderal; 2) 

desenvolvimento físico e 3) desenvolvimento sensório-motor. 
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Após o desmane, os animais foram sacrificados em PND 21, PND60 e PND90 

para avaliação da imunomarcação da neurogênese pós-natal hipocampal e 

hipotalâmica e expressão de fatores neurotróficos relacionados.  

A prole adulta (PND 60) foi submetida ao teste do labirinto em cruz elevado 

(EPM) para estudos de comportamentos relacionados à ansiedade. A prole 

masculina adulta (PND 61) foi submetida ao teste do labirinto aquático de Morris 

para avaliar possíveis alterações de memória espacial de referência e operacional.  

Para a análise dos efeitos de longo prazo da MMD um grupo independente de 

animais que não passou pelas análises de neurodesenvolvimento recebeu injeções 

de bromodeoxiuridina (100 mg / kg, duas vezes por dia) com 10 horas de atraso 

durante três dias e foram sacrificados em PND90. O segundo lote desses animais 

foram utilizados para análise de peso corporal, glicemia de jejum e a tolerância à 

glicose foram medidos no PND90 e, cinco dias depois, o teste de tolerância à 

insulina foi realizado.  O terceiro lote desses animais foram sacrificados no PND90 

após as medidas de peso, para coleta de sangue e tecido para análises bioquímicas 

e western blot.  O quarto lote desses animais foram submetidos ao teste do labirinto 

em cruz elevado (EPM) em PND100 e após cinco dias, os mesmos animais foram 

testados para reconhecimento espacial de objetos (SOR) e reconhecimento de 

objetos novos (NOR).  
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Figura 7. Desenho esquemático do protocolo experimental 
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3.2 Avaliação ponderal da prole 
 

No primeiro dia após o parto (PND1) nenhuma manipulação foi realizada 

(filhotes e progenitora), já que sabe-se que este é um período crítico de estresse 

para a mãe PINX, que pode acarretar em rejeição e morte dos filhotes pela mãe. No 

PND 4, cada ninhada foi pesada, sexada através do método da distância anogenital 

e ajustada para 4 machos e 4 fêmeas, totalizando 8 animais/ninhada. As medidas do 

peso corporal foram realizadas aos 2º, 7º, 14º, 21º, 28º, 45º e 60º dias de vida. 

3.3. Avaliação do desenvolvimento físico da prole 

 

O registro da maturação de características físicas seguiu os critérios 

estabelecidos por Smart e Dobling (107, 108). Foi anotado o dia de em que a 

característica física surgiu através de observações diretas, de cada filhote 

individualmente identificado. As características observadas foram:  

 

a) Desdobramento do pavilhão auditivo: a abertura foi observado entre o 1° e o 

5° dia de lactação, quanto à ocorrência ou não deste parâmetro. 

b) Erupção dos dentes incisivos: foi observado pela abertura da boca dos 

filhotes, entre o 6° e o 12° dia de lactação, sendo registrado o dia exato do 

aparecimento do esmalte dos dentes superiores e também dos inferiores. 

c) Abertura dos olhos: registrado o dia da ocorrência da primeira fresta da 

abertura dos dois olhos. Esta observação foi realizada entre o 10° ao 15° dia 

pós-natal. 

d) Descida de testículo: foi observado o dia em que os dois testículos descem 

para o escroto. Essa observação inicia-se entre o 18° ao 30° dia de vida. 

e) Abertura vaginal: foi registrado o dia de ocorrência da fresta vaginal. Essa 

observação foi feita no 30° dia pós-natal. 
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3.4 Avaliação do desenvolvimento reflexológico 
 

A avaliação do desenvolvimento reflexológico permite a identificação de 

possíveis alterações neurocomportamentais desde o início de vida do animal. Tal 

avaliação consistiu da mensuração dos seguintes parâmetros diariamente: 

a) Reflexo de preensão palmar: o animal é contido em uma das mãos do (a) 

pesquisador (a) e, uma das patas do filhote é tocada com a ponta de um clipe 

para avaliação da ocorrência do reflexo. O critério para ocorrência, é que o 

animal feche a pata ao contato físico com o clipe.  

b) Recuperação de decúbito: o animal foi colocado em decúbito dorsal, sendo 

medida a ocorrência ou não da resposta de virar o corpo para a posição de 

decúbito ventral. O critério para o registro desse reflexo é que, ao virar-se, o 

animal fique com as quatro patas espalmadas na superfície. O período de 

latência máximo para este teste é de 30 segundos. Este reflexo foi observado do 

5° ao 10° dia pós-natal. 

c) Reflexo de sobressalto: os filhotes foram colocados separados dos seus 

irmãos e forma expostos a um estalido curto e seco (movimento de um molho de 

chaves). Observa-se quando o animal apresenta um tremor generalizado logo 

aos o ruído, que representa que o conduto auditivo está aberto. Foi registrado o 

dia em que o animal apresenta pela primeira vez este reflexo. Este teste foi 

realizado a partir do 11° dia pós-natal. 

d) Aversão ao precipício: O animal foi colocado com as patas dianteiras sobre a 

borda de uma superfície plana e alta de maneira a detectar o precipício. A 

resposta positiva corresponder ao animal deslocar-se 45 graus do precipício em 

no máximo 10 segundos, caracterizando aversão. Este teste foi realizado a partir 

do 6° dia pós-natal. 

e) Reação de aceleração: O filhote foi seguro pelas quatro patas com o dorso 

voltado para baixo, a uma altura de 30 cm, sendo solto em um leito de espuma 

sintética. A resposta foi considerada positiva, quando o animal girar 

completamente o corpo, voltando o ventre para baixo, caindo na superfície 

apoiado nas quatro patas. Este teste foi realizado   a partir do 15° pós-natal. 
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f) Dia de andar adulto: os animais foram colocados em uma superfície plana e foi 

observado se estes apoiam sobre as quatro patas sem encostar o ventre na 

superfície plana. Quando isto foi observado anotamos, então, o dia de andar 

adulto. Este parâmetro foi observado a partir do 10° dia pós-natal. 

Cada filhote foi avaliado diariamente de PND1 a PND35 (entre ZT2 e ZT6). 

Considerou-se reflexo uma resposta que ocorreu dentro de um período máximo 

de observação de 10 segundos. O primeiro de uma série de três dias 

consecutivos em que o reflexo foi exibido foi registrado como o dia de 

consolidação do reflexo.  

3.5 Testes Comportamentais 

Os testes comportamentais do labirinto em cruz elevado, reconhecimento de 

objetos e do labirinto aquático de Morris foram realizados na fase escura do ciclo 

claro-escuro (ZT14; duas horas após o apagar das luzes) e a intensidade de 

luminosidade adotada foi à mínima requerida para o funcionamento normal do 

sistema de gravação (10 lux). A intensidade luminosa foi medida com um luxímetro 

digital Model- LD- 204 (Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda., São Paulo, 

Brasil). Os testes comportamentais foram realizados nas dependências do 

Departamento de Fisiologia no IB-USP em colaboração com o Professor Doutor 

Gilberto Fernando Xavier. 

 

3.5.1 Labirinto em Cruz Elevado 
 

O equipamento é constituído de quatro braços de 50 cm de comprimento e 10 

cm de largura, dois deles, opostos pelo centro, com paredes laterais de 40 cm, 

denominados braços fechados, e outros dois, também opostos pelo centro, com 

“paredes” laterais de 1 cm de altura, denominados braços abertos. O conjunto fica 

apoiado em suportes 50 cm acima do assoalho. 

Durante uma sessão de teste o animal foi posicionado no centro do labirinto 

podendo percorrê-lo livremente ao longo de 5 minutos. Os parâmetros registrados 

incluem frequência  de  entradas  nos  braços  abertos  e  fechados  (definida  pelo  

cruzamento  com  as  4 patas  para  dentro  do  braço)  e  duração  do  tempo  

gastos  nestes  compartimentos.  Esses dados foram utilizados  para  o  cálculo  da  
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porcentagem  de  entradas  (%EBA)  e  do  tempo  de permanências  nos  braços  

abertos  (%TBA)  [%entradas:  (aberto/total)x100;  %tempo:  (tempo no 

compartimento/300)x100). Findos os 5 minutos, os animais foram colocados em 

suas gaiolas e o equipamento era limpo com álcool a 70%. 

 Todo o procedimento foi filmado por meio de uma câmera de vídeo; os dados 

foram registrados e analisados utilizando-se o programa X-plorat (disponível em: 

http://scotty.ffclrp.usp.br/page.php?6) 

 A premissa por detrás deste teste seria o conflito entre o medo dos animais 

em relação aos ambientes abertos e elevados, e sua natureza exploratória. Portanto, 

espera-se que um animal saudável exiba medo natural à exposição a ambientes 

abertos, mas explore o ambiente numa tentativa inicial; a percentagem de tempo nos 

braços abertos assim como % de entradas nos braços abertos são usualmente 

consideradas medidas da sua ansiedade (109).  

Nessa tarefa foram testados os filhotes de ambos os sexos ao completarem 60 

dias de vida. Um lote de filhotes machos que não passou pela bateria de testes de 

neurodesenvolvimento foram testados no PND 100.  

3.5.2 Labirinto aquático de Morris 
 

Foi utilizada uma piscina circular de 200 cm de diâmetro e 50 cm de altura, cuja 

parede foi pintada com tinta preta, preenchida até 25 cm com água tornada opaca 

pela adição de leite. Uma plataforma móvel de acrílico transparente medindo 9 cm 

de diâmetro, colocada a 2 cm abaixo da superfície da água, possibilitava sair da 

água, servindo de escape para os animais. Todo o experimento foi registrado por 

uma câmera de vídeo (Ethovision Pro Noldus Information Technologies, 

Wageningen, The Netherlands) conectada a um computador programado para 

analisar conjuntos de coordenadas que definem a posição do animal, coletados a 

cada 0,1 s. Para fins descritivos a piscina foi dividida por duas linhas imaginárias 

perpendiculares que se cruzam ao centro, formando quatro quadrantes de mesmo 

tamanho. O quadrante que continha a plataforma foi denominado quadrante crítico.  

Cada tentativa consiste em soltar o animal perto da borda da piscina (em um dos 

locais de partida) permitindo que ele nadar até que a plataforma fosse encontrada. 

Se o animal não encontrasse a plataforma dentro dos dois minutos da tentativa ele 
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era levado até a mesma pela experimentadora. Uma vez sobre a plataforma os 

animais dispunham de 20 segundos para investigar o ambiente.  

Para avaliar a memória de referência a plataforma foi mantida sempre na mesma 

posição e o animal era solto a cada tentativa de um ponto diferente da borda da 

piscina. Uma sessão envolveu 3 tentativas por dia de teste, com intervalo de 10 

minutos entre elas. Esta etapa envolveu 9 sessões consecutivas, que foram 

agrupadas em blocos para facilitar a visualização dos dados. 

Os parâmetros analisados em cada tentativa deste teste incluíram latência, 

comprimento do trajeto e a velocidade de nado. A latência representa o tempo que o 

animal gasta para alcançar a plataforma e comprimento do trajeto mede o traçado 

desde o local de saída até a posição da plataforma, essas medidas se alteram mais 

rapidamente ao longo das sessões de teste e consequente aprendizado da 

localização da plataforma. A velocidade de nado permite avaliar se os animais 

possuem algum comprometimento motor relacionado à execução da tarefa bem 

como reflete a motivação dos animais. 

 Após as 9 sessões de treinamento, avaliou-se a lembrança sobre a 

localização da plataforma e a extinção da resposta adquirida no teste de memória de 

referência (“Probe test”). A plataforma foi retirada da piscina e os animais tinham 3 

minutos para nadar livremente. Os dados foram analisados minuto a minuto (Time 

bins) avaliando o tempo gasto por cada animal na região onde se encontrava a 

plataforma anteriormente e a velocidade de natação de modo a se avaliar eventuais 

prejuízos motores. A porcentagem de tempo em que o animal permanece no 

quadrante crítico permite a inferência de quanto o animal lembra-se da localização 

geral da plataforma no teste de memória de referência e como ele extingue essa 

informação ao longo das janelas de tempo do “probe test”.  

Memória operacional 

Na versão da tarefa que depende de memória operacional espacial no labirinto 

aquático, a plataforma teve sua localização alterada a cada dia de experimento. 

Assim, na primeira tentativa, o animal desconhecia a localização da plataforma 

devendo procurá-la pela piscina. Ao final dos 120 segundos, caso a plataforma não 

fosse encontrada, os animais eram conduzidos até a sua localização, permanecendo 
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na plataforma por em período aproximado de 20 segundos. Nas demais tentativas 

do mesmo dia, os animais deveriam utilizar as informações adquiridas na primeira 

tentativa para localizarem a plataforma. O intervalo entre as tentativas (“intertrial 

interval”, ou ITI) pode ser variado em função dos objetivos experimentais. No 

presente conjunto de experimentos o ITI foi de 10 minutos nas sessões 1 a 4 e 0 

minutos nas sessões 5 a 8. A melhora de desempenho observada entre a primeira e 

a segunda tentativas caracteriza a aquisição da informação sobre a localização da 

plataforma naquele dia específico na primeira tentativa e a capacidade de retê-la na 

memória durante o ITI, resultando na melhora de desempenho na segunda tentativa. 

Foram analisados para cada tentativa e ITI os parâmetros latência, comprimento do 

trajeto, e velocidade de nado (110, 111). 

3.5.3 Teste de reconhecimento de objeto 
 

  A memória de reconhecimento de objetos é a capacidade de discriminar entre 

objetos que já tenham sido previamente explorados e inexplorados. Roedores 

possuem uma tendência natural em dispender mais tempo explorando novos objetos 

que aqueles conhecidos, podendo essa preferência ser utilizada como um índice de 

reconhecimento de objetos. No PND105, os animais foram testados para 

reconhecimento espacial de objetos (SOR) e reconhecimento de objetos (NOR) no 

ZT6. Antes do teste, os animais foram habituados ao aparelho de teste, colocando-

os por 5 min na arena (um tanque de fibra de vidro redondo preto, 100 cm de 

diâmetro e 50 cm de altura). Para testar a memória de reconhecimento, os ratos 

foram colocados na arena juntamente com dois objetos idênticos e equidistantes um 

do outro por 5 min (sessão de habituação) e três horas após o teste para SOR ou 

NOR. Para SOR, os dois objetos eram idênticos à sessão de habituação, mas um foi 

deslocado para um novo local. Para NOR, um dos objetos foi substituído por um 

objeto novo e desconhecido. Para ambas as tarefas, a posição esquerda e direita foi 

contrabalançada entre animais. A arena e os objetos foram limpos com álcool a 70% 

ao fim de cada exposição. Para todas as sessões, a exploração de objetos foi 

definida quando o rato ficava com o focinho até 0,5 cm de proximidade do objeto; 

sentar ou inclinar-se sobre o objeto não foi considerado exploração ativa [35]. O 

tempo de exploração em cada objeto foi registrado. Todo o experimento foi realizado 

por dois experimentadores cegos aos grupos durante o teste e análise. Os 
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resultados são relatados como o tempo explorando o objeto novo / local e o índice 

de discriminação, correspondendo ao tempo de exploração [(Objeto novo ou 

Posição Nova - Objeto Familiar / (Objeto Novo ou Posição Nova + Objeto Familiar)].  

3.6 Administração de BrdU 

 Ao final da avaliação dos parâmetros de desenvolvimento, para marcar as 

células em proliferação, os filhotes (PND21) foram injetados com o análogo da 

timidina 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU; No de catálogo B5002, SIGMA, St. Louis, 

Missouri ,USA) (100 mg / kg) intraperitonealmente em solução salina a pH 7,3 

durante 3 dias (duas vezes por dia com intervalos de 10 horas).Essa dose foi 

selecionada por marcar o número máximo de células do giro denteado (112). 

3.7 Processamento de material biológico 
 

Para a perfusão transcardíaca os animais foram profundamente anestesiados 

por injeção intramuscular de cetamina (160mg/kg) e xilazina (40mg/kg) e 

perfundidos com de solução salina (0,9%, pH 7,4) e em seguida solução fixadora de 

formaldeído (1% em tampão fosfato, pH 7,4, 4 °C). Os encéfalos foram removidos e 

fixados com paraformaldeído a 4% em PBS à 4 º C, pós-fixado na mesma solução 

fixadora e então crioprotegido em solução tampão fosfato de sódio (PBS, 0,1M, pH 

7,4) e sacarose 30%, até o momento da criossecção ou microtomia. Os encéfalos 

foram seccionados (Leica CM 1850) em cortes frontais de 40 μm de espessura, 

coletados em 12 séries paralelas, e armazenadas em solução anti-congelante até o 

momento de sua utilização.  

3.7.1 Marcadores e Técnica Imunohistoquímica 

3.7.1.1 Ki-67, BrdU, NeuN 

 

A proliferação celular foi evidenciada pela marcação de Ki-67 (uma proteína 

expressa durante todas as fases do ciclo celular), diferenciação neuronal e 

neurogênese foram evidenciadas pela marcação de neurônios imaturos (DCX+) e 

para a sobrevivência e determinação do fenótipo celular as células marcadas com 

BrdU (uma proteína expressa durante a fase S do ciclo celular) foram detectadas e 

duplamente marcadas com o marcador neuronal NeuN, como descrito por (Naninck 

et al., (113). Resumidamente, para todas as colorações, as seções cerebrais foram 
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montadas em lâminas de vidro (Superfrost Plus slides; Menzel, Braunschweig, 

Alemanha), e após 24h de secagem, lavadas com 0,05 M TBS pH 7,6 (3 x 5 min) e 

então submetidas à recuperação antigênica em tampão citrato (0,01 M, pH 6,0) em 

um microondas convencional durante 15 minutos (5 min a 800 W, 5 min a 400 W e 5 

min a 200 W). Após o resfriamento por 20 min, as seções foram lavadas em TBS (3 

x 5 min) e incubadas com 0,3% H2O2 por 15 min para bloquear a atividade da 

peroxidase endógena, seguido por 3 x 5 min lavagens em TBS e incubação em 

tampão de bloqueio (2% leite em pó em TBS) e subsequentemente incubada com 

anticorpo primário anti-Ki67 (1: 2.000; Novocastra Laboratories, Newcastle upon 

Tyne, Reino Unido, n° de catálogo NCL-Ki-67-MM1), BrdU (1: 200; Accurate 

Chemical & Scientific Cormporation, n° de catálogo OBT0030) e NeuN (1: 1.000; 

Merck-Millipore, n° de catálogo MABX377) em Supermix (0,5% Triton X-100,0.25% 

de gelatina em TBS) durante 1 h à temperatura ambiente seguido de incubação 

durante a noite a 4 ° C.As secções foram lavadas 3x5 min em TBS e incubadas 

durante 2 h à temperatura ambiente em anticorpo secundário biotinilado (1: 200; 

Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) seguido por uma incubação de 90 min 

com soluções complexas de avidina-biotina-peroxidase (Kit ABC, Elite Vectastain 

Brunschwig Chemie, Amsterdã) diluído 1: 800 em TBS. Seguido por amplificação 

com tiramina (1: 500, 0,01% H2O2, durante 30 min), e depois as secções foram 

lavadas e coradas com substrato 3,3'-diaminobenzidina (DAB; 0,02% Sigma; 0,01% 

H2O2 em 0,05 M Tris) As secções foram então contrastadas com hematoxilina ou 

incubadas com anticorpos secundários conjugados com Alexa Fluor (Invitrogen 1: 

500) durante duas horas à temperatura ambiente e cobertas com Vectashield 

contendo DAPI. 

 

3.7.1.2 Dcx  

 

Primeiramente, os cortes “free-floating” selecionados foram lavados 6 x 5 

minutos em solução de KPBS; para inibição da peroxidase endógena foram 

incubados em solução de peróxido de hidrogênio a 3% por 10 minutos; foram 

lavadas em solução tampão de fostato potássio (KPBS 0,02M, pH 7,4) até sumirem 

as bolhas; e incubadas em solução de anticorpo primário para doublecortina (DCX) 

(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA, número de catalogo #Sc8066) na 
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concentração 1:3000 em solução “loaded” (KPBS 0,02M + 0,03% triton X-100) e soro 

normal de coelho (1:50) por 48 h a 4ºC. Subsequentemente, os cortes receberam 6 

banhos sucessivos em KPBS, cada um com 5 minutos e incubados for 1 hora em 

temperatura ambiente em anticorpo biotinilado anti-cabra feito em coelho (IgG; 

Vector Laboratories, Burlingame, Ca, USA, número de catálogo BA5000) diluído 

1:800 em loaded, e depois por uma hora em complexo avidina-biotina (Vector) 

diluido 1:333 em KPBS. Finamente, os cortes receberam 3 banhos em KPBS, e 

foram expostas à reação com 3,3’-diaminobenzidina tetrahidracloreto (DAB, 0,02% ) 

como cromógeno em solução de peróxido de hidrogênio a 0,003% como substrato 

de reação reforçado com níquel amônio sulfato (NAS) a 2,5% diluído em tampão 

acetato de sódio 0,2 M, pH 6,5. Após 10 minutos a reação foi interrompida com 

lavagens sucessivas em KPBS. As secções foram finalmente montadas em lâmina 

gelatinadas, deixadas para secar a temperatura ambiente “overnight” e cobertas com 

DPX (Fisher Scientific). 

3.7.1.3 GFAP, IBA1 e CD11 
 

Resumidamente, para todas as colorações, as seções cerebrais foram montadas 

em lâminas de vidro (Superfrost Plus slides; Menzel, Braunschweig, Alemanha), e 

após 24h de secagem, lavadas em KPBS 0,1M pH 7,4, tratadas com solução de 

bloqueio para marcações inespecíficas, composta por soro normal de cabra a 10%, 

Triton-X a 0,5% em KPBS, por 1 h, em temperatura ambiente. Em seguida, as 

amostras foram incubadas em nova solução de bloqueio, contendo o anticorpo 

primário anti- GFAP (1:1000, Merck-Millipore, n° de catálogo MAB360 anti-CD11 

(1:200, Abcam ,n° de catálogo 1211) ou IBA-1 (1:1000, Abcam, n° de catálogo 

ab5076), por 48 h, a 4°C. As secções foram lavadas 3x5 min em KPBS e incubadas 

durante 2 h à temperatura ambiente em anticorpo secundário biotinilado (1: 200; 

Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) seguido por uma incubação de 90 min 

com soluções complexas de avidina-biotina-peroxidase (Kit ABC, Elite Vectastain 

Brunschwig Chemie, Amsterdã) diluído 1: 800 em KPBS, ou incubadas com 

anticorpos secundários conjugados com Alexa Fluor (Invitrogen 1: 500) durante duas 

horas à temperatura ambiente e cobertas com Vectashield contendo DAPI. As 

secções foram lavadas e coradas com substrato 3,3'-diaminobenzidina (DAB; 0,02% 

Sigma; 0,01% H2O2 em 0,05 M Tris). As secções foram então contrastadas com 

hematoxilina  
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3.7.1.4. Contagem de células 

Estereologia 

A análise estereológica quantitativa das células hipocampais imunorreativas à 

doublecortina foi realizada nas dependências do Departamento de Anatomia no ICB-

USP em colaboração com o Professor Doutor Jackson Cioni Bittencourt.  

 As quantidades de células marcadas positivamente para DCX no giro denteado 

de animais em PND60 foram realizadas através da estereologia utilizando o  

programa Stereo Investigator (MBF Biosciences, Williston, VT).  

O giro denteado do hipocampo foi delimitado com uma objetiva de baixo 

aumento, 4 X. Uma estimativa preliminar da população de neurônios marcados em 

um corte foi realizada, conforme ilustrado pelos pontos azuis na Figura 8. Os 

parâmetros para a estereologia foram então ajustados para uma região amostral de 

40 x 40 μm, distribuídos em um retículo de 150 x 150 μm, posicionado 

aleatoriamente pelo programa em cada um dos quatro cortes amostrados em cada 

animal ( Figura 8B) 
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Figura 8. Representação esquemática da região nervosa cuja estimativa 

estereológica foi realizada e secções analisadas 

 

Em A, contorno do giro denteado (preto) e posição dos neurônios marcados. Em 

B, posicionamento dos campos amostrais (quadrados verde e vermelho) do 

fracionador óptico. Em C, o desenho mostra os níveis das secções utilizadas para as 

reações de imunohistoquímica e a contagem por estereologia. Quadrados indicam a 

formação hipocampal e em vermelho o giro denteado. Fonte: Paxinos e Watson 

(2005)(adaptado). 
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3.7.1.4.1. Contagem celular 

A proliferação de células imunorreativas a Ki-67 foi estimada contando-se 

manualmente células marcadas em microscopia de campo claro (E-1000, Nikon 

Corporation). Somente as células da zona subgranular foram incluídas na contagem. 

A cada 10a secção, as células imunorreativas a Ki-67 foram contadas bilateralmente 

na zona subgranular na ampliação de 400 ×. A contagem de células de cada animal 

foi somada por secção e, em seguida, multiplicado por 10 para obter uma estimativa 

do número total de células marcadas na zona subgranular. A contagem células 

duplamente marcadas para BrdU e NeuN foi feita valendo-se de uma versão 

modificada do método do fracionador optico localizadas na camada granular do giro 

denteado do hipocampo, cada 10a secção, as células imunorreativas foram contadas 

em microscopia de fluorescência (Zeiss Imager A1) conforme descrito por Motta-

Teixeira et al (110). Os dados foram expressos como a média ± desvio padrão de 

cada um dos parâmetros registrados.  
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3.7.2 Análise ultraestrutural de mitocôndrias, pela microscopia eletrônica 

de transmissão. 

Nesta etapa de investigação utilizamos filhotes de mães PINX com 60 dias de 

idade. Para a perfusão transcardíaca os animais foram profundamente anestesiados 

por injeção intramuscular de cetamina (160mg/kg) e xilazina (40mg/kg) e 

perfundidos com solução salina 0,9%, e em seguida, perfundido com cerca de 100 

mL de solução fixadora Karnovsky modificada composta por formaldeído a 2% e 

glutaraldeído a 2,5%, em tampão cacodilato de sódio a 0,1M e pH 7,4. Em seguida, 

os encéfalos foram removidos e seccionados em segmentos menores que 

continham a região hipocampal e a glândula pineal. As amostras foram imersas na 

mesma solução fixadora, por 3 h, em temperatura ambiente. Então os tecidos foram 

lavados em solução salina a 0,9%, e imersos em solução aquosa de acetato de 

uranila a 0,5%, por 8h, à temperatura ambiente. As amostras foram desidratadas em 

bateria de concentrações crescentes de etanol [70%, 80%, 90%, 95% (15 min) e 4x 

100% (15 min)] e óxido de propileno (2X, 15 min cada) e embebidas preparada sob 

a proporção de 1:1 entre óxido de propileno e resina Spurr (Electron Microscopy 

Sciences, USA), a qual permaneceu em misturador rotatório por um período de 4 h. 

A mistura foi substituída por resina pura e disposta no misturador por um período de 

16 h. Em seguida, foi novamente substituída por resina pura, permanecendo em 

estufa a 37°C, por 1 h. Ao término desse processo foi feita a inclusão em molde de 

borracha, permanecendo por 5 dias em estufa a 60ºC, para polimerização da resina. 

Passado esse período, o bloco de resina foi trimado para a obtenção da região de 

interesse do tecido incluso, e realizados cortes semi-finos, em espessura de 300ηm, 

com faca de vidro, em ultramicrótomo (Leica Ultracut UCT, Leica Microscopes -

Áustria). Os cortes foram montados em lâminas histológicas de vidro e corados com 

solução de azul de toluidina a 1%, para visualização em microscópio de luz. 

Confirmado o local de interesse, foi realizada uma nova trimagem, com maior 

restrição à área de interesse, para realização de cortes ultrafinos, em espessura de 

60ηm, realizados com faca de diamante. Os cortes foram coletados em telas de 

cobre, com 200 “mesh”, contrastados com as soluções de acetato de uranila 

saturada e citrato de chumbo (114) A análise das amostras foi realizada utilizando 

microscópio eletrônico de transmissão Tecnai FEI G20 (200 Kv) do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 
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3.7.3 Expressão de genes envolvidos na neurogênese 
 

Ao final do protocolo (PND 21, PND60 e PND 90), os animais foram 

eutanasiados no ZT18 por decapitação, tiveram seu cérebro removido do crânio e 

limpo com tampão fosfato. O hipotálamo foi destacado ao nível do quiasma óptico e 

dos corpos mamilares conforme ilustrado na imagem 9B. Após um corte frontal com 

uma lâmina de barbear ao nível do quiasma óptico, o manto cortical foi destacado 

acima do nível do corpo caloso com uma pequena espátula (9A). Este procedimento 

permitiu acesso total à formação hipocampal, que foi removida com uma pinça, 

congelada e mantida a -80ºC. Esse método de dissecção foi utilizado para coleta 

desses tecidos para as demais técnicas. 

Figura 9. Imagem ilustrativa da dissecção do hipocampo e hipotálamo 

 

 Em A, vista dorsal do cérebro de rato adulto (PND60). Série de passos para a 
remoção do manto cortical e exposição do hipocampo. Em B, vista ventral. O círculo 
em vermelho delimita o hipotálamo que foi destacado ao nível do quiasma óptico e 
dos corpos mamilares conforme ilustrado na imagem entre os níveis de corte C e B.  
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3.7.4.1. Extração de RNA, transcrição reversa e PCR em Tempo Real 

As amostras de tecidos (hipocampo e hipotálamo) foram homogeneizadas em 

Trizol® usando-se um Polytron (Kinematica, Nova Iorque, NY, EUA) até a completa 

solubilização. Foram adicionados 200 µL de clorofórmio em cada amostra sendo, em 

seguida, agitadas de 2 em 2 minutos até completar 10 minutos. Então, as amostras 

foram centrifugadas a 12000 rpm por 15 minutos a 4ºC, a fase a superior, aquosa e 

incolor (RNA), foi transferida para outro tubo e adicionou-se 0,5 mL de álcool 

isopropanol, que precipitou o RNA total. As amostras foram agitadas periodicamente 

até completar 15 minutos, e posteriormente centrifugadas a 12000 rpm por 10 

minutos a 4ºC formando-se um pellet. Descartando-se o sobrenadante, foi 

acrescentado 1 mL de etanol gelado a 75% e centrifugado a 12000 rpm por 5 

minutos a 4ºC. Descartando-se novamente o sobrenadante, o pellet foi seco à 

temperatura ambiente e, em seguida, diluído em água DEPC e estocado a -80ºC. O 

RNA obtido foi quantificado por espectrofotometria nos comprimentos de onda de 

260 e 280 nm. 

Para o procedimento de transcrição reversa utilizou-se o Kit SuperScript III 

Reverse Transcriptase (Invitrogen, Nova Iorque, NY, EUA) que consiste na síntese 

do cDNA a partir de 5 μg de RNA total. Para cada reação utilizou-se: 1 μL de dNTPs 

(0,5mM cada), 1 μL de Random Primer, 5 μg de RNA total e água estéril para 

completar um volume final de 12 μL, que foi incubado por 5 minutos a 70 ºC e em 

seguida por 10 minutos a 25ºC. No período de incubação a 25 ºC foi adicionado 8μL 

de Mix da enzima que é composto por: 4 μL de tampão da enzima (50 mM de Tris-

HCl pH 8,3, 75 mM de KCl, 3 mM de MgCl2), 2 μL de DTT, 1 μL da enzima 

transcriptase reversa e 1 μL de água estéril. A reação, portanto, ficou com volume 

final de 20 μL e foi incubada por 70 minutos a 42ºC seguida de aquecimento à 70oC 

por 15 minutos para desnaturação da enzima. 

A análise quantitativa da expressão gênica foi realizada através da técnica de 

PCR em tempo real utilizando o aparelho 7500 Real-Time PCR System® (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA). Os ensaios foram realizados em duplicata 

utilizando 2 µL de cDNA (20 ng) previamente sintetizado, que foram adicionados à 

mistura da reação contendo 12,5 µL de Power SYBR® Green (Applied Biosystems, 
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Foster City, CA, EUA), 8,5 µL de água MilliQ e 10 μM dos primers específicos para 

cada gene. 

Os parâmetros de amplificação foram os seguintes: 1) etapa inicial de ativação 

da enzima a 50 °C por 1 minuto e 95 °C por 10 minutos, 2) 40 ciclos que incluíram a 

desnaturação a 95 °C por 15 segundos; o anelamento dos primers e a extensão a 60 

°C por 1 minuto 3) 1 ciclo para análise do “melting” que consiste em 95 °C por 15 

segundos; 60 °C por 1 minuto e posterior aumento gradativo da temperatura para 95 

°C para obtenção das curvas de “melting”. O limiar para desconsideração do ruído 

na fluorescência de cada amostra foi determinado automaticamente pelo software 

7500 versão 2.0.3 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). A sequência de 

primers está descrita na tabela 1: 
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Tabela 1– Primers para reação em cadeia de polimerase em tempo real 

Primer N° de Acesso Sequências Frag. 

dcx NM_053379.3 
5’-AGCAAATCCCATGTTGTCCCA-3’ 

5’-TTCAACAGTCCTCATGCCCA-3’ 
98bp 

Ki-67 NM_139186.2 
5’-GGGAGGACTCGCAGTTTGAG-3’ 

5’-AACGCTCTCTGAAAGCCACA-3’ 
129bp 

Bdnf NM_001270630.1 
5’-CACTTTTGAGCACGTGATCGA-3’ 

5’-AGAAGGTTCGGCCCAACG-3’ 
59bp 

NPY NM_012614.2 
5’- CCGCCCGCCATGATGCTAGGTA-3’ 

5’- CCCTCAGCCAGAATGCCCAA-3’ 73bp 

Orexina NM_013179.2 
5’- GCGGCCTCAGACTCCT-3’ 

5’- AGGGAGAGGCAATCCGGAGAG-3’ 70bp 

AgRP NM_033650.1 
5’- CCGCCCGCCATGATGCTAGGTA-3’ 

5’- CCCTCAGCCAGAATGCCCAA-3’ 70bp 

POMC NM_139326.2 

5’- ATAGACGTGTGGAGCTGGTGC -3’ 

5’- GCAAGCCAGCAGGTTGCT -3’ 75bp 

Cart NM_017110.1 

5’- CCGAGCCCTGGACATCTACT -3’ 

5’- CCGCCTTGGCAGCTCCTT-3’ 67bp 

Beta-actina NM_031144 

5’-CTAGGAGCCAGGGCAGTAATCT-3’ 

5’-AAGACCTCTATGCCAACACAGTG-3’ 
97bp 

Rpl37a 

 
NM_001108801 

5’-CGCTAAGTACACTTGCTCCTTCTG-3’ 

5’-GCCACTGTTTTCATGCAGGAAC-3’ 
 

93bp 

 

Hdac1 NM_001025409 

5’ – TGGTCTCTACCGAAAAATGGAAA – 3’ 

5’ – GTCGTCGCTGTGGTACTTGGT – 3’ 
78bp 

 

Nessa tabela estão listados os primers utilizados, desenhados a partir das informações 
obtidas pela Genbank™ (NCBI – NIH, Bethesda, EUA), sendo informados também a 
sequência sense e antisense, além do tamanho dos fragmentos (Frag.) amplificados. 
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7.4 Extração de proteínas e immunoblotting 

Proteínas do hipocampo e do hipotálamo foram extraídas e quantificadas, e 

os Western blot foram realizados conforme previamente descrito por nossa equipe 

(115). As membranas foram incubadas com anticorpos primários específicos para 

Cd11b (marcador microglial-1: 1000, Abcam, n° de catálogo Ab1211), Iba-1 

(marcador microglial-1: 1000, Abcam, n° de catálogo Ab5076), DCX (marcador 

neuronal imaturo-1 : 1000, Santa Cruz Biotechnology, n° de catálogo Sc8066), NeuN 

(marcador de neurônio maduro -1: 1000 ,Millipore n° de catálogo Mab377), Synapsin 

I (marcador de sinapses Cell Signaling, n° de catálogo Mab5297) e gama-tubulina 

(Santa Cruz Biotechnology), de acordo com os procedimentos padrão. Após 

incubação com anticorpos secundários conjugados com IRDye 680 ou 800 (1: 

10000; LI-COR Biosciences, Bad Homburg, Alemanha), A intensidade das bandas 

nas membranas foram visualizadas e analisadas no Sistema de Imagem 

Infravermelho Odyssey Odyssey (LiCor, Lincoln, NE, EUA).  

 

7.5 Testes metabólicos 

Teste de tolerância à glicose  

Todos os testes metabólicos foram realizados no ZT10 (2 horas antes do 

período de escuro) período de maior sensibilidade à glicose e insulina e com regime 

de privação alimentar de 10 horas. 

Para o teste de tolerância a glicose (GTT), a primeira coleta de sangue foi feita 

através de um corte na extremidade da cauda de cada animal (tempo 0) e, na 

sequência, uma solução de glicose na proporção de 2 g/kg de peso corporal foi 

injetada intraperitonealmente, posteriormente foram coletadas amostras de sangue 

nos tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. O procedimento para aferição da 

glicemia consistiu em obter uma gota de sangue da ponta da cauda dos animais, e 

colocá-la na tira reagente (Optium Blood Glucose Test Strips, Medisense®, United 

Kingdom) conectada ao glicosímetro Optium Xceed® (Medisense®, United Kingdom) 
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que afere a glicemia após 5s de análise. Para análise desse parâmetro foi utilizado à 

área sob a curva (AUC). 

Teste de tolerância à insulina intraperitoneal 

Para a realização do teste de tolerância a insulina (ITT) os animais (previamente 

jejuados por 10 horas) receberam uma injeção intraperitoneal de insulina (2UI/kg) e 

a glicemia foi medida antes e 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos após a injeção. A coleta 

de sangue foi feita através de incisão na extremidade da cauda. A taxa constante 

para o decaimento da glicose (KITT) foi calculada utilizando a fórmula 0.693/t1/2. 

Glicose t1/2 foi calculado a partir da inclinação da análise dos mínimos quadrados 

das concentrações de glicose no plasma durante a fase de decaimento linear como 

previamente descrito por nosso grupo (77) 

Colesterol e triglicérides 

A concentração de triglicérides e colesterol nos diferentes grupos foi 

determinada por meio de amostras de sangue coletadas da cauda dos animais, 

utilizando-se tiras reagentes específicas (Accutrend® Triglycerides, USA e 

Accutrend® Cholesterol, USA) que foram conectadas ao aparelho Accutrend® Plus 

(USA), que informa os níveis de triglicérides após 2 min e de colesterol, 3 min. As 

dosagens triglicérides e colesterol foram realizados quando os animais completaram 

90 dias de idade. 

Detecção de hormônios e citocinas (Ensaio Multiplex) 

Os animais (PND 21 e PND 90) eutanasiados por decapitação (ZT18, i.e., 6 

horas após o início do período de escuro) tiveram seu sangue coletado e 

centrifugado a 1000g por 15 minutos a 4°C para separação do plasma. Este por sua 

vez foi guardado em eppendorfs à temperatura de -80°C até sua utilização. 

A dosagem plasmática dos hormônios leptina, insulina e corticosterona foi 

realizada através o kit Multiplex (Rat Adiponectin Magnetic Bead Single Plex- 

RADPNMAG-81K-01 e Rat Stress Hormone Magnetic Bead Panel, RSHMAG-69K, 

Millipore, Billerica, MA, USA). Os níveis de 10 citocinas - IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-
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12p(70), IL-17, TNFα, interferon gamma (IFNγ), GM-CSF e MCP-1 foram 

determinados no soro e no homogenato de hipocampo e hipotálamos de 5-9 animais 

por grupo on PDN90 Milliplex™ MAP kit (Rat Cytokine/Chemokine Magnetic Bead 

Panel MAG-65K). 

As “beads” magnéticas, soluções controles, tampão de lavagem, soro matriz e 

padrões foram preparados e homogeneizados conforme as instruções descritas no 

Kit RADPNMAG. Inicialmente, foram adicionados 25 μL dos padrões, soluções 

controles e amostras na placa magnética de 96 poços, lavada previamente com o 

tampão de lavagem. Em seguida, 25 μL de “assay buffer” foi adicionado às 

amostras, 25 μL do meio apropriado aos padrões e, 25 μL de “beads” magnéticas 

revestidas com anticorpos específicos em todos os poços (controles, padrões e 

amostras). Em seguida, a placa foi selada com adesivo próprio, revestida com papel 

alumínio e incubada por dezoito horas à -4oC, em mesa agitadora. Após, a placa foi 

lavada três vezes com 200 μL de tampão de lavagem e incubada com 25 μL de 

anticorpo de detecção à temperatura ambiente, por uma hora, no “shaker”. Para 

completar a reação, 50 μL de ficoeritrina conjugada à estreptavidina foi adicionada e 

incubada por 30 minutos, protegida da luz à temperatura ambiente, sob agitação. A 

placa foi então lavada três vezes e incubada com 100 μL do fluido (Drive Fluid) por 

cinco minutos à temperatura ambiente, no “shaker”. Em seguida, a placa foi lida no 

equipamento LUMINEX xMAP MAGPIX (Millipore Corporation, EUA) e analisada 

através do software ANALYST (Millipore Corporation, EUA). Uma fórmula de 

regressão de cinco parâmetros foi usada para calcular as concentrações das 

amostras a partir das curvas padrão. Os dados foram analisados usando o método 

de ajuste de curvas logístico ou “spline” de 5 ou 4 parâmetros, conforme 

recomendado pelo fabricante. O tipo de método de ajuste de curva foi escolhido para 

cada citocina com relação à menor variância residual (<5%). Todos os experimentos 

foram feitos em triplicatas de acordo com as recomendações do fabricante. 

3.9 Análise estatística 

Os dados foram avaliados para normalidade e homogeneidade de variância para 

determinar a utilização de testes estatísticos paramétricos ou não-paramétricos. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando software STATISTICA 
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versão 7 (Tulsa, Oklahoma: Stat Soft Inc.) e Graph Pad Prism versão 5 (San Diego, 

Califórnia: Graph Pad Software Inc.). 

Para a análise estatística, os dados de crescimento somático (peso corporal) 

foram analisados por meio da análise de variância (ANOVA) de duas vias para 

medidas repetidas, com teste post hoc de Tukey-Kramer. As características físicas e 

de maturação de reflexos foram analisados por ANOVA fatorial (Tukey-Kramer post-

hoc). Os fatores utilizados foram Grupo (PINX-F1, PINX+MEL-F1 e CTL-F1) e Sexo. 

Os resultados obtidos no labirinto aquático de Morris foram analisados por meio da 

análise de variância para medidas repetidas (ANOVA), tendo “Grupo” como fator 

entre-sujeitos e sessões/ITI e “Tentativa”, como fatores intra-sujeitos. No probe test 

incluiu-se Grupo como fator entre-sujeitos e Time Bins como fator intra-sujeitos. 

Quando necessário, foi realizado o teste post-hoc de Tukey-Kramer. Foi executada 

uma ANOVA para cada parâmetro distinto (e.g., latência, comprimento do trajeto, 

velocidade de nado). 

Os dados metabólicos, de expressão gênica e protéica, e de imuno-

histoquímica, AUC, KITT foram analisados por meio da análise de variância (ANOVA) 

de uma via (Tukey-Kramer post-hoc), os dados de GTT e ITT foram analisados com 

através de análise de variância para medidas repetidas (ANOVA). O fator utilizado 

foi Grupo (PINX-F1, PINX+MEL-F1 e CTL-F1) e o fator de repetição utilizado foi o 

tempo decorrido após a injeção.  

Em todas as análises estatísticas, os valores foram representados pela Média ± 

Erro Padrão da Média (EPM) e foi considerado o nível crítico para rejeição da 

hipótese de nulidade menor que 0,05 (p<0,05). 
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4. RESULTADOS 

Os resultados do efeito da ausência de melatonina materna durante a gestação 

e lactação (MMD) foram apresentados em duas secções: (i) efeitos da MMD no 

período pós-natal (ii) efeitos de longo prazo da MMD na vida adulta 

 

4.1 Avaliação do desenvolvimento ponderal 

O desenvolvimento ponderal foi determinado através do peso de cada filhote nos 

PND (dia pós-natal) 4, 7, 14, 21, 45 e 60 e o desenvolvimento físico foi avaliado 

através do tempo (em dias) do aparecimento de pelos, desdobramento das orelhas, 

abertura dos olhos, erupção dos dentes incisivos, aparecimento do conduto auditivo, 

e desenvolvimento sexual (descida de testículo e abertura vaginal). Os animais 

foram individualmente identificados com violeta genciana para análise dos 

parâmetros de desenvolvimento. 

 A figura 10 ilustra os resultados obtidos na avaliação do peso dos filhotes 

durante 4o, 7o, 14o, 21o, 45o e 60o dia de vida (PND) de ratas pinealectomizadas 

(PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL). 

A ANOVA para medidas repetidas mostrou que existem diferenças significantes 

do peso corporal entre machos e fêmeas [sexo (F(1,392) = 64,265; p < 0.05)], em 

relação ao grupo (F(2,392) = 52, 636; p ≤ 0,001) e em relação aos dias de observação 

[dia (F(3,392) = 3151,8; p ≤ 0,0001)], havendo interação entre esses fatores [sexo*dia 

(F(3,392) = 28, 787 p ≤ 0,0001), grupo*sexo*dia (F(6,392) = 3,9584 p ≤ 0,0074)].  

Em relação à prole masculina, o teste post-hoc de Tukey-Kramer indicou que em 

PND14 e PND21 os filhotes PINX-F1 e PINX+MEL-F1 apresentam menor peso em 

relação a grupo CTL-F1 (p<0,05). 

No entanto, em PND45 e PND60 os machos PINX-F1 apresentam maior peso 

em relação aos grupos CTL- F1 e PINX + MEL-F1 (p < 0,05) 

 Em relação à prole feminina, os grupos PINX-F1 e PINX+MEL-F1 não diferiram 

do grupo CTL-F1, durante os primeiros 21 dias pós-natal. No entanto, o grupo PINX-

F1 apresentou menor ganho de peso comparado ao grupo CTL (p<0,05) no 14º dia. 

A análise post-hoc indicou também que as fêmeas do grupo PINX -F1 apresentaram 
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maior peso corpóreo em relação ao grupo PINX + MEL-F1 em PND45 e CLT-F1 e 

PINX + MEL-F1 em PND60 (p < 0,05 ) 

Figura 10- Peso corporal de filhotes machos e fêmeas em gramas(g), do 4o 

ao 60o dia pós-natal, da prole de mães pinealectomizadas (PINX), 

pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL) 

  

 
 
 
Peso de filhotes machos (A) e fêmeas (B) em gramas(g), do 4o ao 60o dia pós-natal, da prole 
de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) 
e controle (CTL). Os dados estão expressos em Média ± Erro padrão da média. Cada grupo 
foi comparado ao grupo CTL, utilizando-se ANOVA de medidas repetidas, seguido do teste 
post-hoc de Tukey-Kramer. n= 10 ninhadas por grupo *p <0,05 
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4.2. Maturação das características físicas 

 

 A figura 11 ilustra os resultados obtidos da avaliação do dia de aparecimento de 

pelos, desdobramento de pavilhão auditivo, à abertura ocular, irrupção de incisivos, 

descida dos testículos, e abertura vaginal na prole masculina e feminina de mães 

pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e 

controle (CTL). 

A análise de variância revelou diferenças significantes para aparecimento de 

pelos, desdobramento de pavilhão auditivo e abertura ocular para o fator principal 

grupo (F(2,98) = 5,712-6,488; p ≤ 0,00226) e entre machos e fêmeas [sexo (F(1,98) = 

5,721-8,682; p ≤ 0,001)],havendo interação entre esse fatores grupo*sexo(F(2,98) = 

3,951-5,744 p ≤ 0,0054).O teste post-hoc de Tukey-Kramer indicou um atraso 

significativo de aparecimento dessas características em filhotes machos PINX-F1 

em relação à CTL-F1 e PINX+MEL-F1 ( p<0,005). 

Para os parâmetros irrupção de incisivos superiores (IIS) e descida de testículo 

(DT) há diferenças para o fator principal Grupo [ IIS: F(2,98) = 4,1408; p ≤ 0,0187 e 

DT:F(2,49) = 27,3001; p ≤ 0,0000] e não foram encontradas diferenças para abertura 

do conduto auditivo e irrupção dos incisivos inferiores (F(2,98) = 0,414 p= 0,66210). 

Na prole feminina não foi encontrado efeito de grupo significante para o 

surgimento dessas características (F(2,98) = 0,346-1,886, p>0,05) e abertura vaginal 

[F(2,98) =0,757-1,101; p>0,367], exceto para a abertura ocular em que há um 

adiantamento em seu surgimento nos grupos PINX-F1 e PINX+MEL-F1 em relação 

ao grupo CTL-F1 [F(1,98) =18,45; p≤ 0,0001]. 
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Aparecimento de pelos (A), desdobramento de pavilhão auditivo (B), abertura ocular 
(C),aparecimento do conduto auditivo(D), irrupção de incisivo superior (E), irrupção de 
incisivo inferior (F),descida dos testículos (G), e abertura vaginal (H). Os dados estão 
expressos em Média ± Erro padrão da média.Cada grupo foi comparado ao grupo CTL, 
utilizando-se ANOVA, seguido do teste post-hoc de Tukey-Kramer. n= 10 ninhadas por 
grupo. A barra representa diferença entre sexo, letras diferenças entre grupos e *p <0,05.  

Figura 11-Maturação de características físicas de filhotes machos e fêmeas de mães 

pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle 

(CTL). 
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4.3 Ontogênese de reflexos 

 

A figura 12 apresenta os parâmetros de desenvolvimento reflexológico de 

filhotes machos e fêmeas proveniente de ratas pinealectomizadas (PINX), 

pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL)  

A ANOVA de uma via aplicada ao dia de maturação revelou efeito significante 

para o fator principal grupo em relação aos reflexos: preensão palmar (PP), aversão 

ao precipício (AP), reação de aceleração (RA) e andar adulto (AA) (PP F(2,98) = 

10,544; p ≤ 0,0007 AP: F(2,98) = 3,644; p ≤ 0,0297; RA: F(2,98) = 23,318; p ≤ 0,0000; 

AA: F(2,98) = 35,221; p ≤ 0,0000) e entre machos e fêmeas (sexo: F(1,98) = 5,563-

14,198; p ≤ 0,007), havendo interação entre esses fatores(grupo*sexo: F(2,98) = 

5,5063-14,198; p ≤ 0,00810, exceto para AP:F(2,98) = 1,886 p= 0,1571). 

O teste post-hoc de Tukey-Kramer indicou um atraso significativo de maturação 

desses reflexos em filhotes machos de PINX-F1 em relação à CTL-F1 e PINX+MEL-

F1 (p<0,005). 

Quanto aos reflexos recuperação de decúbito e reflexo de sobressalto foi 

observado ausência de efeito para grupo (F(2,98)=0,0545-2,0989 p>0,05), sendo 

observado efeito de sexo (F(2,98)=13,785-18,215 p<0,0005) e interação entre esses 

fatores (sexo*grupo F(2,98)=3,515-3,4989 p<0,0351). O teste de Tukey-Kramer 

indicou uma tendência de atraso do amadurecimento do reflexo de recuperação de 

decúbito nos filhotes machos de PINX-F1 em relação à CTL-F1 e PINX+MEL-

F1(p<0,06). 

Na prole feminina não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas para o fator principal grupo em relação a esses reflexos (p>0,05). O 

teste post-hoc mostra diferenças para o reflexo de reação de aceleração em que há 

um adiantamento do surgimento no grupo PINX+MEL-F1 em relação à CTL-F1 e 

PINX-F1 (p≤ 0,0001) e para o andar adulto em que há um atraso no andar adulto 

dos grupos PINX-F1 e PINX+MEL-F1 em relação ao CTL-F1(p≤ 0,0012). 
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Figura 12- Idade de maturação de reflexos de filhotes machos e fêmeas d e mães 

pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e 

controle (CTL). 

 

 

 

 

 
Reflexo de preensão palmar (A), recuperação de decúbito (B), reação de aceleração (C), 
reflexo de sobressalto (D), aversão ao precipício (E), Dia de andar adulto(F). Os dados 
estão expressos em Média ± Erro padrão da média.Cada grupo foi comparado ao grupo 
CTL, utilizando-se ANOVA, seguido do teste post-hoc de Tukey-Kramer. n= 10 ninhadas por 
grupo. A barra representa diferença entre sexo, letras diferenças entre grupos e *p <0,05.  

 

 

Em uma análise subseqüente, uma normalização z foi aplicada de acordo com 

Guilloux et al.(116). Para cada reflexo neurológico e desenvolvimento físico, um 
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escore Z para o dia do aparecimento dos marcos físicos e da maturação do reflexo 

foi calculado da seguinte forma: Z = ((x-μ) / σ) onde X representa os dados 

individuais para o parâmetro observado, e μ e σ a média e o desvio padrão para o 

grupo controle, respectivamente. Em seguida, um escore de desenvolvimento Z (Fig. 

13) compilando todos os dias de desenvolvimento físico e neurodesenvolvimento foi 

calculado como um todo. Essas análises revelaram que o grupo (F(2,90) = 23,01, p 

<0,05), sexo (F(1,90)= 34,43, p <0,05) e também efeitos de interação significativos 

para o grupo * sexo (F(2,90)= 18,34, p <0,05). Uma vez que nossos resultados 

mostram que a ausência de melatonina materna retarda o desenvolvimento 

neurológico de maneira dependente de sexo, analisamos em seguida se esses 

atrasos no desenvolvimento poderiam levar a alterações na neurogênese, pós-natal 

e adulta, e nas funções cognitivas. 

 

Figura 13- Índice de desenvolvimento 

 

 

 

A aplicação de uma normalização aos parâmetros de desenvolvimento revelou que os 
animais machos PINX-F1 apresentam atraso de desenvolvimento em relação a machos e 
fêmeas dos demais grupos. Os dados estão expressos em Média ± Erro padrão da média. 
Analise feita por ANOVA, seguido do teste post-hoc de Tukey-Kramer. As letras M e F 
indicam sexo. A barra representa diferença entre sexo * PINX-F1M diferente dos demais 
grupos *p <0,05.  
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4.4 Neurogênese hipocampal e hipotalâmica pós-natal 

A figura 13 mostra a expressão gênica de Ki-67 (proteína endógena expressa no 

ciclo celular), Doublecortina (DCX- proteína associada à microtúbulos expressa em 

neurônios imaturos) e BDNF (brain-derived neurotrophic factor - Fator Neurotrófico 

Derivado do Cérebro) utilizados como indicativos do processo de neurogênese 

hipocampal e hipotalâmica pós-natal. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre grupos em fêmeas na idade pós-natal 21 (p>0,05). Note que, com 

relação à expressão gênica de DCX no ZT 18 (Fig 13B,E) a prole PINX+MEL-F1 

apresenta uma tendência a maior expressão desta, entretanto, não há significância 

estatística (p=0,06) 

 

 

Expressão gênica de Ki-67(A,D), Doublecortina (DCX) (B,E) e do fator neurotrófico derivado 
do cérebro (Bdnf) (C,F) no hipocampo e hipotálamo da prole feminina de mães 
pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle 
(CTL) com 21 dias de vida. Os dados estão expressos em Média ± Erro padrão da média. 
Avaliação estatística realizada por análise de variância one way ANOVA, seguido do teste 
post-hoc de Bonferroni. n= 5 por grupo  

Figura 13- Expressão gênica de Ki-67, DCX e BDNF no hipocampo e hipotálamo na 

prole feminina PND21 
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Figura 14- Expressão gênica de Ki-67, DCX e BDNF no hipocampo e 

hipotálamo na prole masculina PND21 

 

  

 

Expressão gênica de Ki-67(A,D), Doublecortina (DCX) (B,E) e do fator neurotrófico derivado 
do cérebro (Bdnf) (C,F) no hipocampo e hipotálamo da prole feminina de mães 
pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle 
(CTL) com 21 dias de vida. Os dados estão expressos em Média ± Erro padrão da média. 
Avaliação estatística realizada por análise de variância one way ANOVA, seguido do teste 
post-hoc de Bonferroni. n= 5 por grupo  

 

A figura 14 mostra a expressão gênica de Ki-67, DCX e BDNF no hipocampo de 

ratos machos provenientes de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas 

com reposição de melatonina (PINX+MEL) e controle (CTL) com 21 dias de vida 

(PND). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos em fêmeas na 

idade pós-natal 21 (p>0,05). Note que, com relação à expressão gênica de Ki-67 no 

hipocampo (Fig 14A), a prole PINX+MEL-F1 apresenta uma tendência a maior 

expressão desta, entretanto, não há significância estatística 
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4.5 Expressão de neuropeptídios 

A figura 15 mostra a expressão gênica de peptídeos orexígenios e 

anorexígenos: neuropeptídeos Y (NPY), AgRP (do inglês; agonist Agout-related 

peptide), orexina, proopiomelacortina (POMC) e do transcrito relacionado a cocaína 

e anfetamina (CART) no hipotálamo da prole feminina de mães pinealectomizadas 

(PINX), pinealectomizadas com reposição de melatonina (PINX+MEL) e controle 

(CTL) com 21 dias de vida  

 

 

 

 

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre grupos na expressão gênica 

de NPY, AgRP, POMC no hipotálamo fêmeas com 21 dias de idade (p>0,05). Em 

relação ao peptídeo Orexina, foi observada uma menor expressão de mRNA nos 

 Expressão gênica de NPY (A), AgRP (B) OREXINA (C) POMC (D) e CART (E) no hipotálamo da prole 
feminina de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de melatonina 
(PINX+MEL) e controle (CTL) com 21 dias de vida. Os dados estão expressos em Média ± Erro padrão da 
média. Avaliação estatística realizada por análise de variância one way ANOVA, seguido do teste post-hoc 
de Bonferroni. n= 5 por grupo *p<0,05. 

Figura 15- Expressão gênica de NPY, AgRP, orexina, POMC e CART na prole feminina PND21 
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animais PINX+MEL em relação aos animais CTL [F(2,12)= 5,046 p < 0,05]. Também 

houve menor expressão de CART nos animais PINX+MEL em relação aos animais 

PINX [F(2,12)=5,045 p < 0,05].  

 

Expressão gênica de NPY (A), AgRP(B) OREXINA (C) POMC (D) e CART (E) no 
hipotálamo da prole masculina de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com 
reposição de melatonina (PINX+MEL) e controle (CTL) com 21 dias de vida. Os dados estão 
expressos em Média ± Erro padrão da média. Avaliação estatística realizada por análise de 
variância one way ANOVA, seguido do teste post-hoc de Bonferroni. n= 5 por grupo *p<0,05. 

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre grupos na expressão gênica 

de NPY, AgRP, Orexina, CART e POMC no hipotálamo da prole masculina com 21 

dias de idade [p >0,05].  

Dada a relevância da leptina e insulina para o neurodesenvolvimento, avaliamos 

os efeitos da MMD sob sua produção. 
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4.6 Dosagem plasmática de Insulina e Leptina 

As concentrações séricas de insulina e leptina na prole com 21dias de idade 

podem ser observadas na figura 19. As fêmeas do grupo PINX-F1 apresentam 

menores concentrações séricas de insulina que os animais CTL-F1 [F(2,9)=4,424 p 

= 0,0459]. Embora não significante as fêmeas PINX-F1 apresentam maiores 

concentrações séricas de leptina em relação as fêmeas PINX+MEL-F1  (Figura 19B) 

 

 

 

Figura 19- Níveis plasmáticos de insulina e leptina em pg/ml da prole CTL-F1, PINX-F1 e 

MEL-F1 (média±EPM) com 21 dias de vida, no ZT18.  
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Níveis plasmáticos de insulina e leptina em pg/ml da prole feminina (A,B) e 
masculina (C e D) de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com 
reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL) com 21 dias de vida, no ZT18. Os 
dados estão expressos em Média ± Erro padrão da média. Avaliação estatística 
realizada por one way ANOVA, seguido do teste post-hoc de Tukey-Kramer. n= 4-5 
por grupo *p<0,05. 

Conforme mostrado na figura 19C, os filhotes machos PINX+MEL-F1 

apresentam menores concentrações séricas de insulina do que os animais PINX e 

CTL-F1 [F(2,9)=22,45 p = 0,001]. Em relação à leptina, esses animais apresentam 

menores concentrações séricas do que os animais PINX-F1 [F(2,9)=4,83 p = 0,04] 

Observamos também se houve efeito de MMD nos níveis plasmáticos de 

corticosterona na prole com 21 dias de vida. 

4.7 Dosagem plasmática de corticosterona 

A concentração sérica de corticosterona na prole com 21dias de idade pode ser 

observada na figura 20.  

 

                                   

 

Níveis plasmáticos de corticosterona em ng/ml da prole masculina(A) e feminina (B) 
de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel 
(PINX+MEL) e controle (CTL) com 21 dias de vida, no ZT18. Os dados estão 
expressos em Média ± Erro padrão da média. Avaliação estatística realizada por one 
way ANOVA, seguido do teste post-hoc de Tukey-Kramer. n= 4-5 por grupo *p<0,05. 

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre grupos (p>0,05).  

Figura 20- Níveis plasmáticos de corticosterona em ng/ml da prole CTL-F1, PINX-F1 e MEL-

F1 (média±EPM) com 21 dias de vida, no ZT18.  



Resultados (i) Efeitos da MMD durante o período pós-natal      60 

 
 

Nossa próxima questão foi se a ausência de melatonina materna durante a 

gestação e lactação poderia também afetar a produção de citocinas no período pós-

natal. 

4.8 Dosagem plasmática de citocinas  

A concentração sérica de citocinas da prole masculina com 21 dias de idade 

pode ser observada na figura 21. Não houve diferenças significativas entre os 

grupos nas concentrações de citocinas no PND21 (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Os efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e a lactação nos níveis 
plasmáticos de MCP-1, TNF-ɑ, GM-CSF, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-17A na 
prole adulta. * p <0,05 versus o controle. Os resultados são expressos como a média ± EPM 
(n = 5-6 por grupo). 

Figura 21- Níveis plasmáticos de citocinas em pg/ml em machos CTL-F1, PINX-F1 e MEL-F1 

(média±EPM) com 21 dias de vida, no ZT18.  
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Na próxima seção abordaremos os efeitos de longo prazo da ausência de 

melatonina materna durante a gestação e lactação. Descrevemos os efeitos da 

MMD sobre as funções de memória e aprendizado, o processo de neurogênese bem 

como suas repercussões metabólicas na vida adulta (PND60) 

4.9 Teste no labirinto em cruz elevado em filhotes fêmeas 
 

A figura 22 mostra os diferentes parâmetros observados no labirinto em cruz 

elevado na prole feminina adulta proveniente de ratas de mães pinealectomizadas 

(PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL). 

Apenas fêmeas em fase de diestro-proestro foram selecionadas para realizar essa 

tarefa. 

A ANOVA aplicada aos resultados do labirinto apontou diferenças significantes 

em relação ao fator Grupo para: % de tempo de permanência nos braços abertos 

(F(2,21)=15,51; p<0,001), e % de tempo de permanência nos braços fechados 

(F(2,21)=17,54; p<0,0001), número de entradas nos braços fechados (F(2,21)=67,30; 

p<0,001),  porcentagem de tempo nos braços abertos em relação ao tempo total do 

labirinto em cruz elevado (F(2,21)=4,29; p<0,02) e ausência de efeito para % de tempo 

de permanência no quadrante central(F(2,21)=0,69; p=0,69). 

As fêmeas PINX-F1 exploram proporcionalmente menos os braços abertos em 

relação aos grupos CTL-F1 e PINX+MEL-F1 dispendem mais tempo nos braços 

fechados (Fig 14 A e B). Não há diferenças em relação ao tempo de permanência no 

quadrante central. Com relação à porcentagem de tempo nos braços abertos 

(%TBA) é possível notar que as fêmeas PINX-F1 exploram proporcionalmente 

menos os braços abertos em relação ao grupo PINX+MEL-F1, e também têm maior 

número de entradas nos braços fechados (Fig. 14E) indicando maiores níveis de 

ansiedade. Em contrapartida, as fêmeas PINX+MEL-F1 exploram e passam mais 

tempo nos braços abertos, indicando efeito ansiolítico da reposição de 

melatonina. 
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Figura 22– Labirinto em cruz elevado fêmeas  

 

Médias (+ E.P.M) (A)% de tempo em que o animal permaneceu nos braços abertos, 
(B) % de tempo em que o animal permaneceu nos braços fechados, (C) (B) % de 
tempo em que o animal permaneceu no quadrante central, (D) porcentagem de 
tempo em que o animal permaneceu nos braços abertos em relação ao tempo total, 
(D) número total de entradas nos braços fechados do labirinto em cruz elevado de 
fêmeas adultas de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com 
reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL). Letras diferenças entre grupos e *p 
<0,05.  
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5.0 Teste no labirinto em cruz elevado filhotes machos 
 

A figura 23 mostra os diferentes parâmetros observados no labirinto em cruz 

elevado na prole masculina adulta com 60 dias de vida proveniente de ratas de 

mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel 

(PINX+MEL) e controle (CTL).  

A ANOVA aplicada aos resultados do labirinto em cruz elevado em machos com 

60 dias de idade não apontou diferença significante em relação ao fator Grupo  

para: % de tempo de permanência nos braços abertos (F(2,21)=3,07; p=0,06), e % de 

tempo de permanência nos braços fechados (F(2,21)=3,26; p=0,06), número de 

entradas nos braços abertos (F(2,21)=1,65; p=0,13),  porcentagem de tempo nos 

braços abertos em relação ao tempo total do labirinto em cruz elevado (F(2,21)=4,29; 

p<0,02) e ausência de efeito para % de tempo de permanência no quadrante 

central(F(2,21)=2,43; p=0,11).  

Embora não significante estatisticamente, é possível notar que os machos PINX-

F1 têm comportamento similar às fêmeas e exploram menos os braços abertos.  
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Médias (+ E.P.M) (A)% de tempo em que o animal permaneceu nos braços abertos, (B) % 
de tempo em que o animal permaneceu nos braços fechados, (C) número total de entradas 
nos braços abertos (D) porcentagem de tempo em que o animal permaneceu nos braços 
abertos em relação aos tempo total  do labirinto em cruz elevado de machos adultos 
provenientes de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel 
(PINX+MEL) e controle (CTL). Letras diferenças entre grupos e *p <0,05 

Figura 23 – Labirinto em cruz elevado machos PND60 
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5.1. Labirinto Aquático de Morris 

 

Para evitar as conhecidas influências da fase do ciclo estral sobre o 

desempenho de tarefas espaciais e de plasticidade hipocampal (117, 118), nestes 

testes comportamentais de longa duração utilizamos apenas os filhotes machos.  

5.1.1 Memória de referência 

Para avaliar a memória de referência espacial, a plataforma é mantida na 

mesma localização ao longo dos dias de treino, e a cada tentativa o animal parte de 

um ponto distinto da borda da piscina. Assim, o animal formula uma memória sobre 

a localização da plataforma que é aplicável a vários dias diferentes, sendo portanto 

relevante armazenar esta informação ao longo dos dias de treino.  

A melhora de desempenho pode ser avaliada pelo fator sessão que 

corresponde à melhora do desempenho do animal dia-a-dia e pelo fator tentativa 

que afere a melhora de desempenho dentro de uma mesma sessão. 

Os parâmetros que melhor caracterizam as diferenças no desempenho 

determinadas pela aprendizagem entre as tentativas são o comprimento médio do 

trajeto e a latência, sendo a latência o tempo que o animal gasta desde sua 

colocação da água até alcançar a plataforma e o comprimento do trajeto representa 

o caminho percorrido para os animais chegarem à plataforma. 

Nesse teste cada sessão envolveu 3 tentativas por dia de teste, com intervalo de 

10 minutos entre elas e com 9 sessões consecutivas. Os parâmetros analisados em 

cada tentativa deste teste incluíram latência e comprimento do trajeto. 
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Figura 24- Labirinto Aquático de Morris-Memória de referencia 

  

Médias das latências (em segundos) (A), comprimento de trajeto (cm) (B)  velocidade de nado (cm/s)(C) 

freqüência no contador crítico (D) (-E. P.M.),  ao longo das tentativas no teste de memória de referência do 

labirinto aquático de Morris de machos provenientes de mães pinealectomizadas (PINX), 

pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL). B1=média das sessões 1-3 ,B2= 

média das sessões 4-6, B3 =média das sessões 7-9 
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Em relação à latência e comprimento do trajeto, a ANOVA para medidas 

repetidas revelou efeito significante para os fatores principais tentativa (F(2,555) 

=6,087-7,115 p <0,0008) e sessão (F(2,555)=23,283-30,578 p <0,0000). Não sendo 

encontrada interação significante entre os fatores (tentativa*sessão F(16,55)=0,630-

0,762 p>0,8594).  

A ANOVA aplicada aos resultados apontou diferença significante em relação ao 

fator principal Grupo para o parâmetro latência (F(2,555)=2,929 p=0,04314) e 

comprimento do trajeto (F(2,555)=7,456 p=0, 006). 

Os animais do grupo PINX-F1, primeiramente, não adquirem a informação sobre 

a localização da plataforma tão bem como os animais CTL-F1 e PINX+MEL-F1 e, 

por fim, atingem o mesmo nível de desempenho que PINX+MEL-F1 o ao final das 

sessões de treino. Note os parâmetros de latência (Figura 24A) e comprimento do 

trajeto (Figura 24B) do teste de memória de referência refletem, já a partir da terceira 

sessão, evidente prejuízo de desempenho dos animais do grupo PINX-F1 em 

relação aos animais CTL-F1 e PINX+ MEL-F1. 

Deve-se notar, porém, que apesar dos animais do grupo PINX-F1 apresentarem 

aquisição mais lenta e desempenho significantemente inferior ao dos animais do 

grupo CTL-F1 e PINX+ MEL-F1, esses animais exibem alguma melhora ao longo do 

treinamento na tarefa. Para avaliar a retenção da informação sobre a localização da 

plataforma foi realizado um probe teste ao fim das sessões, e não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos (F(2,57)=0,2773 p=0, 7595). 

Indicando que os animais de grupo PINX-F1 parecem capazes de adquirir 

informação relevante sobre a tarefa e retê-la entre as sessões de teste. 
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5.1.2 Memória de operacional 

 

No teste de memória operacional a posição da plataforma é alterada a cada 

nova sessão de treinamento, em um procedimento de “matching-to-place” com 3 

tentativas ao dia. Foram realizadas duas fases no teste de memória operacional em 

que se variou o intervalo entre as tentativas (ITI – Intertrial Interval). A primeira fase 

(1-4 dias) com ITI igual a 10 minutos e na segunda fase (dias 5-8) com ITI 

virtualmente zero. Estes dados foram sintetizados sob forma de média de cada uma 

das tentativas nas sessões de cada fase 

 Como a figura 25 mostra, na primeira tentativa, quando a informação crítica 

sobre a localização da plataforma é desconhecida, a latência (Figura 25A) e 

comprimento do trajeto (Figura 25B) tem escores relativamente mais longos. 

Entretanto, na segunda tentativa, quando os ratos utilizaram a informação sobre a 

localização da plataforma obtida na primeira tentativa, os sujeitos apresentam 

decréscimos nos valores de latência e comprimento de trajeto. Esses efeitos 

atingiram níveis assintóticos de decréscimo na tentativa três (Figuras 25A e 25B). 

Note que ao alterar as condições de intervalo entre tentativa (i.e., a tarefa é 

facilitada pelo ITI igual a zero) esses decréscimos são maiores.  Congruentemente, 

em relação à latência e comprimento do trajeto, análises repetidas de variância 

ANOVA revelaram efeito significante para os fatores ITI [F(1,558) = 5,19 p < 0.05] e 

Tentativa [F(2,558) = 40,26 p < 0.05] 

Como mostrado na figura 25A e 25B, houve diferença na análise tentativa/grupo 

nos parâmetros latência e comprimento do trajeto evidenciando que os grupos CTL–

F1 e PINX+MEL-F1 retém a informação sobre a localização da plataforma, obtida na 

primeira tentativa, para melhorar o desempenho nas tentativas subseqüentes, 

enquanto o grupo PINX-F1 apresenta aquisição mais lenta e desempenho 

significantemente inferior no ITI 10 e 0. [Grupo: F(2,558) = 14,873 p < 0.05], 

Em relação à velocidade de nado (25C), a ANOVA revelou efeito significativo 

para os fatores grupo [F(2,558) = 6,110 p < 0.05] e ITI [F(1,558) = 10,254 p < 0.05], os 

animais CTL-F1 apresentam maior velocidade de nado em relação aos animais 

PINX+MEL-F1 e PINX-F1 quando o ITI é igual a 0. Esse parâmetro permite sugerir 
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que os prejuízos de desempenho dos animais do grupo PINX-F1 não estão 

relacionados a déficits motores. 

 

 

 

4.7. Expressão de genes relacionados à neurogênese 
 

5.2 Neurogênese adulta 

Efeito da ausência da melatonina materna na memória operacional espacial avaliada pela 
tarefa do Labirinto Aquático de Morris. Médias das latências (em segundos) (A) e comprimento 
de trajeto (cm) (B) e velocidade de nado (cm/s)(C) (-E. P.M.) ao longo de 8 sessões de 
treinamento com intervalo entre as tentativas 10 minutos (4 sessões) ou virtualmente 0 (4 
sessões) no teste de memória operacional do labirinto aquático de Morris de machos 
provenientes de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de 
melatonina (PINX+MEL) e controle (CTL).O asterisco representa diferença entre grupos p 
<0,05. 

Figura 25- Labirinto Aquático de Morris- Memória operacional 

* 
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 5.1.3.Repercussões na proliferação e neurônios imaturos 

 

Para analisar se a MMD altera o número de células em proliferação e neurônios 

imaturos na prole masculina adulta (PND 60), o número de células imunorreativas a 

Ki-67 (proteína endógena do ciclo celular) e a doublecortina (DCX) (proteína 

associada a microtúbulos crítica para a migração radial e tangencial de neurônios 

imaturos) foi mensurado no giro denteado ( Figura 26)  

A ANOVA aplicada aos resultados apontou diferença significante em relação ao 

fator principal Grupo (F (2,24) = 6,15, p <0,05), como pode ser visto (Fig.26A), os 

animais PINX-MEL-F1 exibiram um número significativamente maior de células Ki-67 

positivas na zona subgranular do giro denteado, em relação aos animais CTL-F1 e 

PINX-F1 (post-hoc de Bonferroni, p <0,05). Este aumento de células proliferativas 

dos animais PINX+MEL-F1 também estava presente no eixo dorso-ventral (Dorsal: F 

(2,24) = 4,52, p <0,05; Ventral: F(2,24) = 5,59, p <0,05- Fig.26B e 26C ). 

Tanto o número (Fig. 26E) e densidade (Fig.26F) de progenitores neuronais no 

giro dentado foram medidos utilizando anticorpos específicos para DCX para avaliar 

se MMD alterou o número de neurônios imaturos na prole masculina ao fim dos 

testes comportamentais (PND77). Nenhum efeito significativo foi observado entre os 

grupos (Número: F (2,10) = 0,26, p> 0,05; Densidade F (2,10) = 1,48, p> 0,05), indicando 

ausência de efeito sobre o número de neurônios imaturos no encéfalo adulto. Note 

que, mesmo não significante, os animais PINX+MEL-F1 apresentam maior 

quantidade de neurônios imaturos em relação aos outros grupos. 
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Figura 26- Número de células em proliferação (Ki-67+) e neurônios imaturos (DCX+) no giro denteado 

de ratos adultos CTL-F1, PINX-F1 e MEL-F1 (média±EPM) 

Número de células Ki-67 na zona subgranular (SGZ) do giro denteado (DG) de ratos adultos nascidos de CTL, PINX e 
PINX + MEL. (A) A quantidade de células proliferativas no zona subgranular do giro denteado (ZSG) (B) e (C) eixo dorso-
ventral. Fotomicrografia representativa evidenciando a imunoreatividade pelo método da peroxidase para Ki-67 em uma 
secção coronal do encéfalo de um animal do CTL-F1, a seta indica um cluster de células Ki-67 na ZSG. Os dados são 
apresentados como média ± EPM. (n = 8–9 por grupo). Número de células imunopositivas contadas no giro denteado (A). 
Não foram observadas mudanças no número (A) e densidade de células imunorreativas a DCX (B). Fotomicrografia 
representativa evidenciando a imunoreatividade para Doublecortina (DCX) em uma secção coronal do encéfalo de um 
animal do CTL-F1, na ZSG .Dados apresentados como media ± EPM. (n = 4–5 por grupo). Barras: 50 µm  

Figura 26. Efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e 
lactação sobre a neurogênese adulta. 
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Dados prévios de nosso grupo (77) demonstraram que a ausência de melatonina 

materna durante a gestação e lactação programa intolerância à glicose na prole a partir da 

18a semana de vida. Nos experimentos que seguem avaliamos as consequências de longo 

prazo da ausência da melatonina materna no metabolismo energético, funções cognitivas e 

neurogênese em filhotes machos a partir do 90ª dia vida.  

 

5.2 Repercussões metabólicas de longo prazo 
 

 A ANOVA de uma via aplicada ao peso corporal revelou efeito significante para o fator 

principal grupo em PND90 (F (2,49) = 11,56; p = 0,001). Como pode ser visto na figura Fig. 

27A, os animais PINX-F1 eram significativamente mais pesados que os grupos PINX + MEL-

F1 e CTL-F1 (p<0,05).  

Também avaliamos possíveis mudanças nos níveis de glicose em jejum; a glicemia foi 

mensurada na ZT10 após um jejum de 10 horas. Como visto na Fig. 26B, a ausência da 

melatonina materna estava associada a um aumento significativo nos níveis de glicose em 

jejum (F (2,24) = 13,76; p = 0,001)  

Além dos níveis de glicose em jejum, também avaliamos as respostas à glicose. Como 

demonstrado na Fig.27 C,D, não houve diferença significativa nos valores glicêmicos e a 

AUC obtida após o GTT da prole de ratos machos. Nosso GTT revelou que os ratos PINX-

F1 não eram intolerantes à glicose neste momento do ciclo claro / escuro e idade. 

Para avaliar a resistência à insulina em todo o corpo, avaliamos também as respostas à 

insulina (teste ITT) no ZT10. Como mostrado na Fig. 27 E, após injeção intraperitoneal de 

insulina, os níveis de glucose no plasma dos ratos PINX-F1 diminuíram mais lentamente em 

comparação com os ratos CTL-F1 A ANOVA de uma via aplicada aos valores do KITT revelou 

efeito significativo para o fator grupo[F(2,15)= 5,88; p = 0,02)] . O KITT de PINX-F1 foi 

significativamente maior em comparação com ratos PINX + MEL-F1 e CTL-F1, indicando 

assim que PINX-F1 apresentam resistência à insulina (Fig. 27F) 

Como pode ser observado na figura 28, não houveram diferenças significativas entre os 

grupos em relação aos níveis plasmáticos de insulina e leptina (p> 0,05). Também não 

foram encontradas diferenças nos níveis séricos de colesterol e triglicérides neste ZT e 

idade (p> 0,05). 
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Efeitos da ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação em parâmetros 
metabólicos; peso corporal (A), glicemia de jejum (B) valores glicêmicos versus tempo após 
a injeção de glicose (GTT) (C), os dados da área sob a curva para GTT (D) ), Curvas de 
resposta da glicose durante o teste de tolerância à insulina (ITT) (E); Valores KITT (F) na 
prole adulta. Os resultados são expressos como a média ± SEM. (n = 5-6 por grupo). 
ANOVA seguida do teste post-hoc de Tukey-Kramer. As letras indicam diferenças 
significativas entre os grupos * p <0,05. 

 

 

 

Figura 27. Efeitos da MMD nos parâmetros metabólicos 
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Efeitos da ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação nos níveis 
plasmáticos de insulina (A), leptina (B), colesterol (C), triglicerídeos (D) e corticosterona (E) 
no ZT18 na prole adulta (PND90). Os resultados são expressos como a média ± EPM (n = 
5-6 por grupo). ANOVA de uma via seguido pelo teste post-hoc de Tukey-Kramer. As letras 
indicam diferenças significativas entre os grupos * p <0,05. 

 

 Considerando que níveis alterados de citocinas e inflamação crônica de baixo 

grau contribuem para a disfunção metabólica, nós examinamos em seguida os 

efeitos da ausência de melatonina materna nos biomarcadores de inflamação MCP-

1, TNF-ɑ, GM-CSF, IFN-γ, IL-2. , IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-17A foram analisados 

por multiplex (Fig. 28 AJ) 

 

Figura 28. Níveis plasmáticos de insulina, leptina, colesterol, triglicerídeos e corticosterona em na 
prole adulta (PND90) provenientes de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com 

reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL) 
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Efeitos da ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação nos níveis 
plasmáticos nos níveis plasmáticos de MCP-1, TNF-ɑ, GM-CSF, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, 
IL-12 e IL-17A no ZT18 na prole adulta (PND90). Os resultados são expressos como a 
média ± EPM (n = 5-6 por grupo). ANOVA de uma via seguido pelo teste post-hoc de Tukey-
Kramer. As letras indicam diferenças significativas entre os grupos * p <0,05. 

 

Figura 29- Níveis plasmáticos de citocinas em pg/mL da prole masculina CTL-F1, PINX-F1 e 

MEL-F1 (média±EPM) com 90 dias de vida, no ZT18.  
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A análise de variância (ANOVA) revelou efeitos significativos no nível 

plasmático de GM-CSF (F (2,14) = 5,51; p = 0,01), IFN-γ (F (2,14) = 3,72; p = 0,05), IL-2 

( F (2,14) = 4,76; p = 0,03), citocinas IL-4 (F (2,14) = 3,83; p = 0,04) e IL-6 (F (2,14) = 5,09; 

p = 0,02) na prole adulta. A análise post hoc indica que os animais PINX-F1 exibiram 

um nível diminuído destas citocinas, em comparação com os grupos CTL-F1 e PINX 

+ MEL-F1. Além disso, não significativo, os animais PINX-F1 exibiram uma 

tendência de aumento dos níveis de IL-10 em comparação com CTL-F1 e PINX + 

MEL-F1. 

5.3 Repercussões cognitivas de longo prazo 
 

 A figura 30 mostra os efeitos da ausência da melatonina materna durante a 

gestação na aprendizagem e memória foram avaliados pela tarefa de 

reconhecimento de novos objetos (NOR) e reconhecimento espacial de objeto 

(SOR) na prole adulta (PND105 – Figura 30).  

A ANOVA revelou ausência de efeito significativo de Grupo (F (2,15) = 2,11; p> 

0,05) no tempo de exploração do objeto que teve sua localização modificada (F (2,15) 

= 2,11; p >0,05), entretanto, houve diferença significativa no índice de discriminação 

do objeto deslocado (F (2,15) = 4,60; p = 0,02), os animais PINX -F1 tiveram prejuízo 

na tarefa espacial. Os animais PINX-F1 foram significativamente prejudicados no 

teste SOR (p <0,01). 

A ANOVA revelou efeito significativo de Grupo (F (2,15) = 7,76; p = 0,005) no 

tempo de exploração do objeto novo na sessão de teste. Os animais PINX + MEL-F1 

mostraram preferência pela localização do novo objeto demonstrada como pelo 

aumento duração da exploração do novo objeto comparado ao familiar (p <0,05). 

Consequentemente, o índice de discriminação também apresentou diferenças entre 

grupos F(2,15) = 5,04; p = 0.02). Os animais PINX-F1 apresentam menor índice de 

discriminação do novo objeto quando comparados a PINX+MEL-F1 e CTL-F1 (p 

<0,05)  
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Efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e lactação sobre os 
parâmetros da tarefa de parâmetros de taxa de exploração dos objetos na tarefa de 
reconhecimento de novos objetos (NOR) e reconhecimento espacial de objeto (SOR) na 
prole adulta (PND100). Índice de discriminação de SOR (A) e NOR (C). Tempo explorando o 

Figura 30-   Efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e 
lactação sobre os parâmetros de taxa de exploração dos objetos na tarefa de 
reconhecimento de novos objetos (NOR) e reconhecimento espacial de objeto 

(SOR) na prole adulta (PND100) 
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objeto deslocado (B) e novo objeto (D). Os resultados são expressos como a média ± EPM 
(n = 5-6 por grupo). ANOVA de uma via seguido pelo teste post-hoc de Tukey-Kramer. As 
letras indicam diferenças significativas entre os grupos * p <0,05. 

 

A figura 31 mostra os diferentes parâmetros observados no labirinto em cruz 

elevado nos animais PINX-F1, PINX+MEL-F1 e CTL-F1 com 90 dias de idade.  

 

A ANOVA aplicada aos resultados do labirinto apontou diferenças significantes 

em relação ao fator Grupo para: % de tempo de permanência nos braços abertos (F 

(2,15)= 5.47; p = 0.01), note que os animais PINX+MEL-F1 exploram 

proporcionalmente mais  os braços abertos em relação aos grupos CTL-F1 e PINX-

F1 (p<0,05). Não foram encontradas diferenças na %tempo e número de entradas 

nos braços fechados (F(2,15)=3.46; p = 0.05). Ainda que não significativo, há uma 

tendência que os animais PINX+MEL-F1 entrem e passem menos tempos nos 

braços fechados em relação aos animais PINX-F1 (p=0.06).
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Médias (+ E.P.M) (A)% de tempo em que o animal permaneceu nos braços abertos, 
(B) % de tempo em que o animal permaneceu nos braços fechados, (C) número total 
de entradas nos braços abertos (D) porcentagem de tempo em que o animal 
permaneceu nos braços abertos em relação aos tempo total  do labirinto em cruz 
elevado de machos adultos (PND105) de mães pinealectomizadas (PINX), 
pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) e controle (CTL). Letras 
diferenças entre grupos e *p <0,05. T=resultado marginalmente significativo p=0,06 

5.4 Efeitos da ausência de melatonina materna na neurogênese adulta 
 

Anteriormente demonstramos que a ausência de melatonina materna leva a 

alteração no número de células proliferativas no hipocampo adulto (PND60). Nossa 

próxima questão foi se a ausência de melatonina alteraria a sobrevivência de novos 

neurônios (PND90). 

ANOVA revelou efeito do grupo principal significativo (F (2, 24) = 8,952, p <0,05), 

como pode ser visto, os animais PINX-MEL-F1 exibiram um número 

Figura 31- Efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e lactação 
no comportamento tipo-ansioso na prole adulta (PND105). 
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significativamente maior de células de células BrdU / NeuN + no SGZ adulto, em 

relação aos animais CTL-F1 e PINX-F1 (post-hoc de Bonferroni, p <0,05).

 

 

Efeitos ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação na neurogênese 
hipocampal adulta. O BrdU foi injetado no PND21 e os animais foram perfundidos no PND 
90. A) Imagens representativas da reação de imunohistoquímica para a BrdU na prole 
adulta. B) Os animais PINX + MEL-F1 apresentaram maior número de células positivas para 
BrdU e NeuN no giro denteado. Os resultados são expressos como a média ± EPM (n = 9 
por grupo). ANOVA de uma via seguido pelo teste post-hoc de Tukey-Kramer. As letras 
indicam diferenças significativas entre os grupos * p <0,05. 

 

Adicionalmente, no avaliamos a expressão proteíca de doublecortina (DCX), NeuN e 

Sinapsina I (Figura 33) no hipocampo no ZT18. 

A ANOVA revelou ausência de efeito significativo de Grupo para Dcx, NeuN e 

Sinapsina F (2, 13) = 0.86, p > 0.05) 

Figura 32. Efeitos ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação na 

neurogênese adulta do hipocampo 
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Efeitos ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação na nos níveis da 

proteícos de DCX (A), NeuN (B) e Synapsin I (C) no hipocampo no ZT18. Os resultados são 

expressos como a média ± EPM (n = 5-6 por grupo). ANOVA de uma via seguido pelo teste 

post-hoc de Tukey-Kramer. As letras indicam diferenças significativas entre os grupos * p 

<0,05.  

 

5.5 Efeitos da ausência de melatonina materna no sistema neuroimmune 

Em seguida, nos examinamos se a ausência de melatonina materna poderia 

levar à neuroinflamação no cérebro da prole adulta, em particular, no hipocampo e 

no hipotálamo, resultando na redução de neurogênese, danos cognitivos e alterando 

a capacidade da insulina de controlar a homeostase da glicose. Adicionalmente 

avaliamos os efeitos de MMD na expressão de marcadores de microglia. 

5.5.1 Efeitos da MMD nas citocinas hipotalâmicas e hipocampais 

O nível de citocinas hipocampais da prole masculina com 90 dias de idade 

podem ser observadas na figura 34A.  A ANOVA revelou ausência de diferenças 

significativas entre os grupos nas concentrações de citocinas hipocampais (p>0,05). 

A ANOVA aplicada aos resultados apontou diferenças significantes em relação 

ao fator Grupo para o nível hipotalâmico de IL-17A (F (2,14) = 13,51; p = 0,001), IL-4 

(F (2,14) = 12,53; p = 0,001) e IL-12 (F (2,14) = 7,17; p = 0,007) citocinas na prole 

Figura 33. Efeitos ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação na 

expressão protéica de Dcx, NeuN e Sinapsina 1 
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adulta. A análise post hoc indica que os animais PINX-F1 exibiram um nível reduzido 

de IL-17 e IL-4 e níveis aumentados de IL-12 em relação aos animais CTL-F1 e 

PINX + MEL-F1 (p <0,05) (Figura 32B). 

 

Os efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e a lactação nos níveis 
hipocampais de MCP-1, TNF-ɑ, GM-CSF, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-17A na 
prole adulta PND90. * p <0,05 versus o controle. Os resultados são expressos como a média 
± EPM (n = 5-6 por grupo). 
 

Figura 34 A. Efeitos ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação 

nos níveis de citocinas hipocampais 
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Os efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e a lactação nos níveis 
hipotalâmicos de MCP-1, TNF-ɑ, GM-CSF, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-17A na 
prole adulta PND90. * p <0,05 versus os demais grupos. Os resultados são expressos como 
a média ± EPM (n = 5-6 por grupo). 

5.5.2 Efeitos da MMD nas proteínas microgliais 

O nível de proteínas de micróglias da prole masculina com 90 dias de idade 

podem ser observadas na figura 35.  A ANOVA revelou ausência de diferenças 

significativas entre os grupos nas concentrações proteicas de CD11 e Iba-1 

Figura 34 B. Efeitos ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação 

nos níveis de citocinas hipotalâmicas 
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(marcadores específico da ativação e/ou migração de microglias) hipocampais  e 

hipotalâmicas (p>0,05). 

 

Os efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e a lactação nos níveis  

proteicos de CD-11 e Iba-1 no hipocampo da prole adulta (PND90). Imagens 
representativas da reação de imunohistoquímica para a Cd11 (A e A ') e Iba-1 (B e B') no 

hipocampo: 100 µm. Dados médios de três quantificações distintas, expressos em 
unidades arbitrárias, do western blot para proteínas Cd11 (A '') e Iba-1 (B ''), corrigidos 
pelo valor do controle gama-tubulina. Os resultados são expressos como a média ± EPM 
(n = 4-5 por grupo). 

Figura 35 A. Efeitos ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação 

nos níveis proteícos hipocampais de Cd11 e Iba-1  
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Os efeitos da ausência de melatonina materna durante a gestação e a lactação nos níveis 

proteícos de CD-11 e Iba-1 no hipotalâmo da prole adulta (PND90) Imagens 
representativas da reação de imunohistoquímica para a Cd11 (A e A ') e Iba-1 (B e B') no 

hipocampo: 100 µm. Dados médios de três quantificações distintas, expressos em 
unidades arbitrárias, do western blot para proteínas Cd11 (A '') e Iba-1 (B ''), corrigidos 
pelo valor do controle gama-tubulina. Os resultados são expressos como a média ± EPM 
(n = 4-5 por grupo). 

 

Na figura 36, pode ser observada a immunofluorescência de microglias 

(immunomarcados para a proteína Cd11) no hipocampo de um animal PINX+MEL-

F1. 

Figura 35 B. Efeitos ausência da melatonina materna durante a gestação e a lactação 

nos níveis proteícos hipotalâmicos de Cd11 e Iba-1 
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Microscopia confocal de neurônios imunopositivos para CD11 e  colocalização de DAPI e 

CD11 no hipocampo em 20x (A,B) e 40x(C,D) na região destacada. Bara de :20 µm. 

 

Em seguida, nós examinamos se a ausência de melatonina materna poderia 

levar à modificações na população das células da glia no hipocampo da prole adulta 

PND90 (figura 37). 

 

Figura 36. Immunofluorescência de microglias (immunomarcados para a proteína CD11) 

no hipocampo 
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Microscopia confocal de neurônios imunopositivos para GFAF e  colocalização de DAPI e 
GFAP no hipocampo em 10x (A,C) e 40x(B) na região destacada. Bara de :20 µm. 
C)Densidade óptica relativa células immunoreativas a GFAP no hipocampo da prole adulta 
de mães pinealectomizadas (PINX), pinealectomizadas com reposição de Mel (PINX+MEL) 
e controle (CTL). Os resultados são expressos como a média ± EPM (n = 5-6 por grupo). 

Não foram encontradas diferenças entre grupos em relação  ao número  de 

GFAP-ir (Fig. 37B) 

Em seguida, nos examinamos se a ausência de melatonina materna poderia 

levar à modificações na estrutura das mitocôndrias no hipocampo e na glândula 

pineal da prole adulta. 

5.6 Efeitos da ausência de melatonina materna na integridade mitocondrial 
 

Em geral, as micrografias eletrônicas revelaram que grande parte das células 

mantinham sua organização ultraestrutural preservada. No entanto, é possível notar 

um número considerável de mitocôndrias mostrando sinais de degeneração 

Figura 37 Immunofluorescência de astrócitos (immunomarcados para a proteína GFAP) 

no hipocampo 
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característica da apoptose e do processo de estresse oxidativo. Os achados 

subcelulares detectaram formações de vacúolos de vários tamanhos, destruição 

parcial ou total das cristas, aumento substancial da matriz mitocondrial e ruptura 

aparente das membranas interna e externa (Figura 38). 

 

 

 

A técnica de microscopia eletrônica de transmissão revela dano mitocondrial (setas pretas) 
caracterizado por vacúolos de vários tamanhos, destruição parcial ou total das cristas, 
aumento substancial da matriz mitocondrial e aparente ruptura das membranas interna e 
externa. Legenda: N, núcleo; G, complexo de golgi. Ampliação: A, 1700x; B, 3500x; A ', 
14500x; B´, 14500x. 

Figura 38 Micrografias eletrônicas de neurônios hipocampais e pinealócitos de animais 

PINX-F1 
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6. DISCUSSÃO  

Durante a evolução da vida na Terra, a luz do Sol e as variações entre o dia e a 

noite desempenharam um papel decisivo na maior parte dos organismos vivos e na 

sua adaptação aos ambientes naturais. A capacidade de prever alterações rítmicas 

ambientais para adaptações fisiológicas e de comportamento, são importantes para 

a sobrevivência dos indivíduos e da perpetuidade das espécies. Essa adaptação 

temporal consiste na harmonia entre a ritmicidade biológica e os ciclos ambientais 

(24).  

As perturbações aos ritmos circadianos são onipresentes na sociedade 

contemporânea, em que há uma crescente demanda por trabalhos em turnos e 

noturnos que podem ter implicações significativas para a saúde pública, uma vez 

que quase um quinto da força de trabalho mundial está envolvida em trabalho por 

turno/noturno, e 12,6% desse percentual é contituido por mulheres em idade 

reprodutiva (64, 119).  

O trabalho noturno promove uma dessincronização entre o relógio interno e os 

indicadores temporais externos, perturbando a organização temporal da 

endocrinologia, fisiologia, metabolismo, comportamento e tem sido apontada como 

um dos principais fatores de risco de aborto, parto prematuro e baixo peso ao 

nascer, além de maior incidência de sono, diabetes, distúrbios metabólicos e 

cardiovasculares (61, 62, 75, 119-121) 

Esses prejuízos podem estar associados a modificações na síntese de 

melatonina, que possui funções relacionadas à regulação do metabolismo 

energético e do processo de neurogênese. A ruptura do ciclo claro-escuro em 

decorrência do trabalho noturno durante a gestação e lactação tem sido considerada 

como um importante indutor de alterações na programação fetal da prole levando a 

alterações metabólicas (76). 

O presente estudou analisou o impacto da ausência da melatonina materna 

durante a gestação e lactação (MMD) sobre a programação do 

neurodesenvolvimento, metabolismo e comportamento.  Avaliamos os efeitos da 

MMD e sua reposição terapêutica sobre desenvolvimento ponderal, somático e 
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sensório-motor da prole, alterações metabólicas e a neurogênese no período pós-

natal. Além disso, avaliamos seus efeitos de longo prazo sobre a programação da 

estrutura e função do hipocampo, bem como processo de neurogênese adulta e o 

metabolismo energético da prole adulta.  

Nossos dados indicam que a privação/diminuição da melatonina materna 

durante a gestação e lactação leva a atrasos de desenvolvimento ponderal, físico e 

reflexológico da prole e que esses repercutem na ansiedade e aprendizagem 

dependente do hipocampo e na neurogênese na vida adulta. Ademais, demostramos 

que a MMD leva a aumento do peso corporal, da glicemia de jejum e resistência à 

insulina aos três meses de idade. Estes animais também exibiram prejuízo na tarefa 

de reconhecimentos de objeto, aumento do comportamento tipo-ansioso e 

alterações mitocondriais. A restauração do ritmo de melatonina materno foi capaz de 

reverter os atrasos no desenvolvimento e repercussões metabólicas e cognitivas. 

6.1 Efeitos da ausência da melatonina materna durante a gestação e lactação 
no período pós-natal 

O desenvolvimento dos sistemas regulatórios subjacentes ao comportamento e 

fisiologia no rato neonato é primariamente determinado pela genitora (122). O ritmo 

de melatonina materno por meio de transferência placentária e do leite materno 

fornece informações fotoperiódicas para o feto/recém-nascido e, através disso, induz 

a ritmicidade circadiana na prole essencial para adaptação ambiental (35, 36). 

A ontogênese reflexa apresenta uma ordem cronológica obedecendo ao 

crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso, os primeiros movimentos 

reflexos adquiridos visam à conservação da temperatura corporal e obtenção de 

alimento sendo um indicador sensível da adaptação do neonato ao ambiente. 

Atrasos no surgimento e maturação de reflexos estão relacionados com o 

surgimento de doenças neurológicas e refletem falta de comportamento adaptativo 

ao novo ambiente (123). 

 A maturação das características físicas é essencial para a aquisição de reflexos, 

uma vez que os filhotes de ratos nascem altriciais, isto é, desprovidos de pelos, a 

exceção das vibrissas (responsáveis pelo tato), olhos fechados, pavilhão auricular 

também fechado e aderido à cabeça e incapazes de se locomover de forma 
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ordenada, além de não conseguirem regular a temperatura corporal de forma 

independente(124). 

A respeito da maturação física, os filhotes machos PINX-F1 apresentaram atraso 

da maturação física (desdobramento do pavilhão auditivo, aparecimento de pelos, 

irrupção de incisivos superiores, abertura dos olhos, descida dos testículos). Na 

prole feminina não foi encontrado efeito de grupo significante para o surgimento 

dessas características físicas, exceto para a abertura ocular em que há um 

adiantamento em seu surgimento nos grupos PINX-F1 e PINX+MEL-F1 em relação 

ao grupo CTL-F1. A restauração do ritmo de melatonina materno foi capaz de 

reverter os atrasos de surgimento de características físicas. 

 A melatonina é uma molécula multifacetada que atua como um potente 

sequestrador de radicais livres e regulador de enzimas antioxidades na mãe e no 

feto e desempenha papel importante na programação fetal (24). A melatonina 

materna pode modular a expressão de fatores transcricionais ou fatores de 

crescimento como o fator de crescimento epidérmico (EGF) e o fator de crescimento 

transformante alfa (TGFɑ) que estão envolvidos na manifestação de parâmetros 

como: abertura ocular, abertura do canal auditivo, desdobramento das orelhas, 

erupção dos dentes incisivos e descida do testículo (125-127). Assim, é possível 

especular que alterações na produção de melatonina materna podem alterar a 

expressão de fatores de transcrição ou níveis de fatores de crescimento no 

feto/neonato em desenvolvimento. 

A ontogênese reflexa também foi afetada pela privação de melatonina materna. 

Os filhotes machos PINX-F1 apresentaram a maturação tardia dos reflexos 

(preensão palmar, recuperação de decúbito, aversão ao precipício, reação de 

aceleração e andar adulto) em relação à CTL-F1 e PINX+MEL-F1. Não foram 

encontradas diferenças na prole feminina. 

O comportamento de preensão palmar é um reflexo inato originado do tronco 

encefálico e suprimido pelo processo de mielinização dos centros superiores do 

sistema nervoso central (123). A ausência desse reflexo ou sua persistência 

prolongada são indesejáveis e podem indicar distúrbio de desenvolvimento. Nossos 

resultados mostram que a prole masculina proveniente de ratas pinealectomizadas 
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tem um retardo no desaparecimento desse reflexo, sugerindo alterações funcionais 

neurais significativas. 

Os reflexos de recuperação de decúbito e reação à aceleração refletem a 

maturação do sistema vestibular, do cerebelo e os sistemas exteroceptivo e 

proprioceptivo para obtenção da postura (128). Nossos resultados mostram que 

filhotes machos PINX-F1 tem um atraso no aparecimento desses reflexos, sugerindo 

retardo do amadurecimento desses sistemas. 

A aversão ao precipício está relacionada a uma reação inata que garante a 

sobrevivência do animal frente a uma situação de risco (108). Os filhotes machos 

PINX-F1 apresentam retardo no desenvolvimento neural que impede o aparecimento 

precoce dessa reação de defesa, colocando o filhote, precocemente, em risco de 

vida. 

O andar adulto reflete a maturação dos sistemas neurais relacionados à 

atividade motora (motor e sensorial), em particular, a marcha (107). Os filhotes 

machos PINX-F1 apresentam atraso no aparecimento desse reflexo.  

Todas essas repostas sensório-motoras indicam a maturação da função 

vestibular e desenvolvimento da orientação, coordenação motora e da função 

motora que são mediadas por várias estruturas começando do córtex, cerebelo, 

tronco cerebral e medula espinhal e terminando nos músculos esqueléticos (128, 

129). Nossos resultados sugerem um atraso na maturação (neurogênese e/ou 

mielinização) desses sistemas ou alterações na organização das circuitarias 

sinápticas responsáveis por esses reflexos. 

O cérebro em desenvolvimento é particularmente suscetível ao estresse 

oxidativo e peroxidação lipídica que pode levar a danos no desenvolvimento 

neuronal e da substancia branca (130). A melatonina possui propriedades 

neuroprotetoras essenciais para o desenvolvimento neural normal e o crescimento 

embrionário através de suas ações antioxidantes, anti-apoptóticos e anti-

inflamatórios (72, 131). 

Durante o desenvolvimento, a melatonina está intrinsecamente envolvida na 

proliferação neuronal, mielinização, diferenciação e migração, formação dendrítica e 

plasticidade neuronal (132, 133). Visto que os reflexos neonatais podem ser 
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considerados um índice de maturação cerebral, os presentes resultados sugerem 

que a ausência de melatonina materna durante o período perinatal afeta os 

mecanismos responsáveis pela programação cerebral fetal com consequências de 

longo prazo. 

Em relação ao peso corporal, a ausência de melatonina materna não teve 

influência sobre o peso pré-desmame da prole PINX-F1 em comparação com os 

outros grupos. No entanto, ela leva ao excesso de peso nos animais PINX-F1 

durante a adolescência e vida adulta. A reposição rítmica de melatonina para as 

ratas pinealectomizadas reverte completamente esse efeito em ambos os sexos, 

indicando um efeito anti-obesogênico e efeito transgeracional de redução do peso 

corpóreo (76).  Nossos dados corroboram estudos prévios que demonstraram que a 

prole de mães pinealectomizadas ou expostas a luz constante que apresentam 

intolerância à glicose, principalmente devido à resistência à insulina hepática e 

diminuição da secreção de insulina, todos esses efeitos de programação metabólica 

desaparecem com a reposiçao ritímica de melatonina(77, 134) 

Ao considerar estes resultados, é importante ter em mente que o nosso modelo 

de hipomelatonina gestacional materna não nos permite separar os efeitos diretos 

de restrição de melatonina no desenvolvimento de filhotes com possíveis efeitos 

indiretos de alterações no comportamento maternal. Estudos anteriores sugerem 

que alterações no comportamento materno pode atuar como um fator prejudicial ao 

desenvolvimento da prole, e poderia gerar consequências a curto e longo prazo, 

afetando as respostas neuroendócrinas e comportamentais, bem como o 

crescimento físico e o desenvolvimento da prole(135-139).  

Nesse estudo mostramos que as alterações no desenvolvimento ponderal, 

somático e reflexológico induzidas pela ausência da melatonina maternal 

apresentam uma resposta sexo específica, sendo os filhotes machos mais 

suscetíveis a essas. 

Respostas específicas de sexo a programação uterina associados com atrasos 

de neurodesenvolvimento e alterações metabólicas da prole masculina têm sido 

demonstradas em diversos modelos de dieta hiperlipídica (140), obesidade (141), e 

exposição à glicocorticoides (142) . 
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Sabendo que a melatonina atua no giro dentado e na zona subventricular de 

roedores jovens e adultos induzindo um aumento na proliferação, diferenciação, 

sobrevivência e maturação de novos neurônios (97, 100, 101). Além disso, induz a 

produção de fatores neurotróficos que sabidamente contribuem para o incremento 

das taxas de neurogênese como o fator derivado do encéfalo (BDNF) (143). 

Avaliamos se a ausência de melatonina maternal alterou a expressão de genes 

relacionados ao processo de neurogênese pós-natal. Não observamos diferenças 

significativas na expressão gênica de Ki-67 (proteína endógena expressa no ciclo 

celular-indicativa de proliferação), DCX (proteína associada a microtúbulos-

indicativas de neurônios imaturos) e do fator neurotrófico BDNF (fator neurotrófico 

associado a incrementos na neurogênese) no hipocampo e hipotálamo da prole com 

21 dias de idade no ZT 18. Ainda que não significativo os animais PINX+MEL-F1 

apresentam maior expressão de DCX e Ki-67, é possível que a essas diferenças 

fossem detectáveis em nível de proteínas. 

Em relação ao BDNF, salienta-se que esse atua no hipocampo como mediador 

no processo de potenciação de longa duração (LTP) crítico para a aprendizagem e 

memória (144). No hipotálamo, o BDNF e seus receptores participam da modulação 

de neurônios orexígenos e anorexígenos, envolvidos no peso corporal e no controle 

do balanço energético, sua expressão é acentuada no núcleo ventromedial do 

hipotálamo e vem sendo apontado com inibidor do apetite (145). Não foram 

observadas mudanças relacionadas à ausência de melatonina pineal nos níveis de 

mRNA de AgRP, NPY, CART,POMC e Orexina no hipotálamo da prole masculina 

com 21 dias de idade. No entanto, há uma redução de expressão de Orexina e 

CART no hipotálamo da prole feminina PINX+MEL-F1 no 21o dia de vida quando 

comparadas a PINX-F1 e CTL-F1. 

 As fêmeas PINX-F1 tem a expressão de mRNA de CART aumentada e uma 

tendência de maior expressão de POMC, que podem se relacionar com maiores 

concentrações plasmáticas de leptina, que sabidamente estimulam a produção 

desses neuropeptídios (146).   

Nosso próximo questionamento foi se a MMD poderia alterar as concentrações 

plasmáticas de insulina e leptina nos animais com 21 dias de vida. 
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As fêmeas PINX-F1 (PND21) apresentam menores níveis plasmáticos de 

insulina quando comparados ao grupo CTL-F1. Há uma tendência de maior 

concentração plasmática de leptina nesse grupo e de redução no grupo PINX+MEL-

F1. 

Os machos do grupo PINX-F1 (PND21) apresentam maiores níveis plasmáticos 

de leptina quando comparados ao grupo PINX+MEL-F1. Os animais PINX+MEL-F1 

apresentam menores níveis de insulina quando comparados aos grupos CTL-F1 e 

PINX-F1. 

A redução dos níveis de insulina nos animais PINX+MEL-F1 corrobora estudos 

prévios que demonstram que a melatonina tem um efeito inibitório agudo sobre a 

secreção de insulina e potencializa a ação da insulina (147, 148). 

Em roedores, os circuitos hipotalâmicos desenvolvem-se durante a vida neonatal 

e permanecem estrutural e funcionalmente imaturos até a terceira semana de vida 

pós-natal (149, 150). Variações nas concentrações plasmáticas de leptina durante o 

desenvolvimento podem alterar a maturação de circuitos hipotalâmicos e induzir 

alterações permanentes no apetite e balanço energético (149). 

  Avaliamos também se a MMD poderia alterar os níveis de corticosterona e 

citocinas plasmáticas no período pós-natal. Não encontramos diferenças 

significativas entre grupos para esses parâmetros. 

 

6.1 Efeitos de longo prazo da ausência da melatonina materna durante a 
gestação e lactação  

Efeitos no metabolismo energético 

Sabe-se que a prole de animais gestados em condições de hipomelatonina 

apresentam redução da produção de melatonina, desenvolvem intolerância à 

glicose, resistência insulínica, distúrbios na secreção de insulina, dislipidemia, 

sobrepeso e levam a modificações na função adrenal adulta (134, 151-153). 

Corroborando essa literatura, demonstramos que a ausência de melatonina 

materna leva ao aumento do peso corporal e glicemia de jejum e a resistência 

insulínica na prole adulta (PND90). A reposição de melatonina rítmica nas mães 
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reverte completamente esses efeitos. Nosso grupo de trabalho e outros vêm 

demonstrado o importante papel da melatonina no balanço energético. A melatonina 

está envolvida na regulação dos três principais passos no balanço de energético: 

ingestão de alimentos, armazenamento de energia e gasto de energia (para revisão 

(76)). Sabe-se que a administração de melatonina leva a uma redução do peso 

corporal e da gordura abdominal em modelos de roedores de obesidade (154, 155). 

Em ratos, a suplementação de melatonina pode reduzir o peso corporal e a tecido 

adiposo branco, independentemente da redução da ingestão de alimentos (115). 

Ademais, a melatonina aumenta o dispêndio energético, aumentando a massa e a 

atividade do tecido adiposo marrom e aumentando o escurecimento (browning) do 

tecido adiposo branco. A reposição de melatonina rítmica nas mães reverte 

completamente esse efeito, observamos esse mesmo efeito na prole adolescente e 

em jovens adultos, o que reforça o efeito transgeracional, anti-obesogênico e redutor 

de peso da melatonina em longo prazo (53, 76). 

Em contrapartida, em relação a tolerância a glicose, nos animais adultos 

(PND90), no ZT10, os valores glicêmicos e a AUC obtida após o GTT na prole de 

ratos machos não apresentaram diferenças entre grupos. O mesmo efeito foi visto 

em relação aos níveis plasmáticos de colesterol, triglicérides, leptina, insulina e 

corticosterona. Varcoe e colaboradores (134) que demonstraram que a prole oriunda 

de mães submetidas a mudanças de fase durante a gestação apresenta distúrbios 

metabólicos apenas no 12º mês de vida. Ferreira e colaboradores (77) 

demonstraram que a ausência de melatonina materna durante a gestação e lactação 

faz com que a prole manifeste distúrbios metabólicos mais precocemente ao redor 

do 4o mês de vida. Nossos dados indicam parte dos distúrbios metabólicos induzidos 

pela ausência de melatonina materna não foram encontrados em um período 

anterior àquele encontrado por esses autores. 

 

Efeitos na cognição  

A avaliação neurocomportamental da prole tanto na infância como na vida adulta 

é importante para compreender as consequências de longo prazo da ausência de 

melatonina durante a gestação na fisiologia fetal e durante seu desenvolvimento até 

a vida adulta. 
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Efeitos no comportamento tipo-ansioso 

Para avaliar o comportamento tipo-ansioso da prole adulta adotamos o teste do 

labirinto em cruz elevado. Na idade adulta (PND60), as fêmeas PINX-F1 

apresentaram redução na % do número de entradas e % TBA, comportamentos 

indicativos de ansiedade. Em contraposição, as fêmeas PINX+MEL-F1 apresentam 

maior % de número de entradas e %TBA. Esse mesmo padrão comportamental foi 

visto nos machos, porém sem diferenças significativas. 

Nos testes feitos em idade posterior (PND105) da prole masculina, os animais 

PINX MEL-F1 tiveram maior % de número de entradas e %TBA em relação aos 

animais CTL-F1 e PINX-F1, indicando que a reposição materna de melatonina 

reduziu o comportamento do tipo-ansioso. Consistente com esses achados, estudos 

em roedores e humanos mostraram um papel ansiolítico da melatonina (156, 157). 

Da mesma forma, a melatonina também reduz os comportamentos tipo-depressivo 

dos roedores e atenua as conseqüências comportamentais e neuroendócrinas de 

modelos de estresse crônico, alterações de  ritmo circadiano e doenças 

neurodegenerativas (158-160). Os efeitos ansiolíticos da melatonina podem estar 

relacionados a uma redução nos níveis de corticosterona, aumento da liberação de 

ocitocina, serotonina e noradrenalina no córtex frontal e modulação do sistema de 

ácido gama-aminobutírico (GABA) (161-163). Tendo em vista que não encontramos 

diferenças nos níveis de corticosterona entre grupos nesse trabalho, é possível que 

mecanismos centrais exerçam um papel preeminente nos efeitos ansiolíticos da 

melatonina. 

Os animais PINX-F1 exibiram uma tendência para entrar e permanecer mais 

tempo nos braços fechados no LEC em comparação com CTL-F1 e PINX + MEL-F1. 

Esses achados são consistentes com relatos prévios na literatura que mostraram 

que a prole de mães pinealectomizadas têm um aumento do comportamento tipo-

depressivo no teste de nado forçado e de suspensão da cauda (104, 164, 165). 

Em contrapartida, Cisternas e colaboradores (166), valendo-se do modelo 

exposição à luz constante (LL) durante o período gestacional (do 10º ao 21º dia de 

gravidez), demonstraram que a prole masculina LL apresentou redução no número 

de entradas e tempo gasto nos braços abertos quando comparados à prole de mães 

controle e mães expostas a LL que recebiam uma dose diária de melatonina (1 
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mg/kg massa corporal no ZT 12, do  17º ao 21º dia de gravidez) quando testados no 

período diurno, os animais LL apresentaram mais comportamentos do tipo ansioso. 

Roman e Karlsson (104) mostraram que a prole de mães expostas à luz 

constante (LL) durante o período gestacional (do  20º dia de gravidez até o 4 º dia 

pós-natal) apresentaram aumento do comportamento tipo ansioso como efeito de 

longo prazo da exposição a luz constante no período perinatal. Esses autores 

testaram os animais no campo aberto durante o período noturno para sugerir esse 

fenótipo. 

Estes estudos não se correlacionam com nossas observações, devido à 

diferente natureza e tempo de exposição das condições de ambiente intra-uterino 

durante a gravidez e a diferença nas tarefas utlizadas. Note que diferentes 

condições de teste foram utilizadas, diferentes fases circadianas e o sexo pode 

influenciar os comportamentos relacionados com a ansiedade (167, 168). Verma e 

colaboradores (168) relataram que,  fêmeas quando testadas no LEC durante a fase 

de escuro apresentam aumento do comportamento do tipo ansioso, enquanto 

machos apresentaram escores de ansiedade mais elevados na fase de luz.  Nossos 

dados corroboram a alegação de que a melatonina regula o regula o balanço 

ansiedade/depressão, regulando o estado de humor e enfatizam a importância de 

considerar as influências cirdadianas em testes de depressão e ansiedade. 

Efeitos da MMD na memória espacial e de reconhecimento de objetos 

Para avaliar a memória espacial na prole adulta (PND60) adotamos o teste do 

labirinto aquático de Morris. Nesta análise, considera-se a redução do tempo 

necessário para encontrar a plataforma submersa (latência) e comprimento do 

trajeto como indicadores de aprendizado. 

Nossos dados de memória espacial mostram evidente prejuízo de desempenho 

dos animais, do grupo PINX-F1 em relação aos animais CTL-F1 e PINX+ MEL-F1. 

Deve-se notar que a restauração do ritmo de melatonina de mães pinealectomizadas 

foi capaz de reverter os déficits de aprendizagem espacial demonstrados nas proles 

de mães pinealectomizadas. É preciso destacar que os animais PINX+MEL-F1 

apresentam aquisição mais rápida da tarefa em relação aos animais do grupo CTL-

F1. 
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Nossos dados corroboram VILCHES e colaboradores (34) que se valendo do 

modelo de exposição à luz constante (LL) durante o período gestacional (do 10º ao 

21º dia de gravidez), demonstraram que a prole masculina adulta (PND=90) 

proveniente de mães LL apresentou déficits significativos de memória espacial de 

referência na tarefa do labirinto aquático de Morris. Nesse estudo, os autores 

demonstraram que os filhotes LL apresentam supressão da oscilação circadiana de 

genes de relógioBmal1 e Per2 e da expressão de receptores NMDA no hipocampo e 

ausência de diferenças no perfil de melatonina plasmática dia/noite. A reposição de 

melatonina foi capaz de restaurar os ritmos de melatonina, dos genes de relógio e 

receptores NMDA e revertendo os prejuízos de memória espacial. 

Em relação ao teste de memória operacional do labirinto aquático de Morris que 

avalia a capacidade dos animais de manterem informações de natureza espacial 

temporariamente na memória, por períodos variáveis de tempo os animais do grupo 

PINX-F1 exibem prejuízo de desempenho independente do intervalo de tempo entre 

tentativas em relação aos Grupos CTL-F1 e PINX+MEL-F1 (i.e. maiores latências e 

comprimento de trajeto). 

Segundo Olton e colaboradores (169), a formação hipocampal seria responsável 

pelo arquivamento temporário da informação espacial. No teste de memória de 

referência o contexto temporal perde sua relevância ao longo das sessões, pois, a 

plataforma permaneceu sempre no mesmo local ao longo dos vários dias de treino 

e, portanto, a informação de um dia é relevante para outro dia. Em contrapartida, o 

contexto temporal se torna particularmente relevante quando a informação sobre a 

localização da plataforma é crítica apenas para as tentativas daquele dia, deixando 

de ser útil para as tentativas de outros dias. 

Aparentemente, os animais PINX-F1 prendem-se mais ao local em que a 

plataforma foi apresentada no dia anterior se o ITI foi virtualmente zero (que facilita o 

desempenho da tarefa em relação ao treinamento com ITI igual a 10 minutos), como 

visto por maiores valores de latência e comprimento de trajeto, sugerindo que uma 

redução da flexibilidade comportamental, efeitos estes típicos de animais com 

disfunções na formação hipocampal.  

 

A tarefa de reconhecimento de objetos consiste de uma sessão de amostra, na 

qual os ratos exploram dois objetos iguais, após um intervalo de tempo, segue-se 
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uma sessão teste em que são apresentados um objeto familiar e um novo. Os 

animais gastam mais tempo explorando o objeto novo, indicando que o objeto 

familiar foi reconhecido. Uma modificação desse paradigma permite medir a 

memória espacial (SOR), onde na sessão de teste um dos objetos familiares é 

colocado numa nova posição. Assim, os animais gastam mais tempo explorando o 

objeto posto em nova localização (104, 170).  

Neste estudo, demonstramos que a MMD leva a prejuízos na memória de 

reconhecimento na prole masculina adulta. O teste NOR é usado para acessar a 

memória de objetos não espaciais em roedores e reflete a tendência natural de 

explorar novos objetos (espaços / objetos não ameaçadores; ou seja, 

comportamentos exploratórios) (171). Na tarefa de NOR sabe-se que o hipocampo é 

crítico para associações objeto-lugar, mas possivelmente, não está implicado em 

memória de reconhecimento do objeto em si, o qual depende do córtex perirrinal 

(172, 173). Os animais PINX-F1 exibiram exploração reduzida do novo objeto e 

índice de discriminação negativo indicando preferência pelo objeto familiar e  

aumento do comportamento  do tipo-ansioso. Da mesma forma, Roman e Karlsson 

(104) mostraram que os filhotes de mães expostos à luz constante (LL) apresentam 

um fenótipo de aumento de comportamento tipo-ansioso, bem como menores 

tempos de exploração no teste de reconhecimento de objetos como efeito a longo 

prazo da cronodisrupção perinatal. Em contraste, os ratos PINX + MEL-F1 

apresentaram redução dos comportamentos tipo-ansiosos e aumento de exploração 

do novo objeto. Tomados em conjunto, esses achados sugerem que estados 

relacionados à ansiedade podem influenciar a quantidade de tempo que um roedor 

interage com um objeto novo e a discriminação entre os objetos novos e familiares. 

Os animais PINX-F1 exibiram exploração reduzida do objeto deslocado no teste 

SOR. A tarefa do SOR envolve novidade espacial e é usada para acessar a 

capacidade de detectar o deslocamento espacial do objeto apresentado 

anteriormente, essa é uma tarefa dependente do hipocampo (104, 170). Esses 

achados são consistentes com os comprometimentos que observamos nas tarefas 

espacial dependentes do hipocampo prole adulta de mães pinealectomizadas e 

também já descritos em modelos de LL (35, 65). Como citado acima os filhotes de 

mãe com deficiência de melatonina apresentam redução dos recepetores NMDA no 

hipocampo (34), é possível especular que os receptores NMDA no hipocampo, 
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córtex perirrinal, hipocampo e córtex pré-frontal estejam alterados nos animais PINX-

F1, uma vez que essas são regiões de suporte a memória tipo-episódica em 

roedores.  

 

Possíveis mecanismos subjacentes as alterações cognitivas 

Tais alterações cognitivas poderiam também estar relacionadas com a alteração 

dos processos de neurogênese. A restrição ao desenvolvimento de novos neurônios 

tem um impacto negativo sobre aspectos distintos da função hipocampal. Por 

exemplo, redução ou bloqueio da neurogênese prejudica o desempenho de várias 

formas de aprendizado e memória dependentes do hipocampo, como o labirinto 

aquático de Morris e o reconhecimento de objetos (para revisão (174)).  

 

Modificações na neurogênese adulta 

No presente estudo, demontramos que os animais PINX-F1 apresentam menor 

número de células em proliferação e que a reposição materna de melatonina 

aumentou significativamente o número de células Ki-67 positivas no giro denteado 

da prole adulta. Essa observação é consistente com relatos anteriores que 

mostraram que a melatonina atua como fator indutor de proliferação de novos 

neurônios na vida adulta (101-103, 175). Esse aumento da proliferação pode afetar o 

conjunto de progenitores neurais e influenciar a neurogênese subsequente, levando 

ainda aos efeitos benéficos na memória espacial relacionada ao hipocampo.  

Nosso próximo questionamento foi se a MMD poderia influenciar outras fases da 

neurogênese no hipocampo adulto como: o número de neurônios imaturos e 

sobrevivência/ recrutamento de novos neurônios. 

Avaliamos o número de células imunorreativas para DCX, indicador de 

neurônios imaturos, na prole masculina no PND 60. Não encontramos diferenças 

entre grupos. Embora não significativo, os animais PINX-F1 apresentam menor 

número e densidade de células DCX positivas. 

Em relação a sobrevivência de novos neurônios, demonstramos que os animais 

PINX+MEL-F1 apresentaram um aumento das células BrdU/NeuN positivas no 

hipocampo. Essa observação é consistente com estudos que demonstram que a 
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administração de melatonina aumenta a sobrevivência de novos neurônios no 

hipocampo (97, 100-102), através da modulação pela ativação dos receptores MT1 e 

MT2 e sua via de sinalização (176). Além disso, a expressão de vários fatores 

neurotróficos que influenciam o processo de neurogênese adulta, plasticidade e 

função neuronal são regulados pela melatonina, como o como fator neurotrófico 

derivado do cérebro (BDNF), fator de crescimento nervoso (NGF) (177), fator de 

crescimento insulina-1 (IGF-1) (178, 179).  

As alterações metabólicas encontradas nos animais adultos PINX-F1 

(hiperglicemia, resistência insulínica e aumento de massa corporal) estão 

associadas com uma redução no sistema de defesa antioxidante e aumento de 

radicais livres e consequente estresse oxidativo e inflamação cerebral (81, 180-183). 

A ativação do fator de transcrição NF-kB e de citocinas inflamatórias estão 

associadas com disfunção neuronal, aumento de apoptose e prejuízos cognitivos 

(184-186). O processo inflamatório desencadeado por alterações metabólicas 

também afeta o hipotálamo, que desempenha um papel crucial na regulação da 

energia e da homeostase da glicose (186). Especificamente, o mau funcionamento 

das micróglias e células gliais vem sendo descrito como um componente essencial 

da inflamação patológica hipotalâmica e hipocampal (181, 187, 188). 

Neuroinflamação 

Nossa próxima questão foi se a ausência de melatonina poderia levar a 

neuroinflamação no encéfalo adulto, particularmente, no hipocampo e hipotálamo, e, 

assim, resultar em uma alteração na neurogênese adulta e nos prejuízos cognitivos 

observados (189-193). No presente estudo, a MMD não induziu um aumento na 

expressão de citocinas relacionadas ao processo de neuroinflamação no hipocampo 

e hipotálamo adulto, e sem alterações no nível proteico de marcadores de micróglia.  

Apesar de demonstrarmos que a neuroinflamação não é um pré-requisito para 

os efeitos neurocomportamentais observados, a MMD pode alterar a trajetória de 

desenvolvimento do sistema neuroimune e atuar como um fator de vulnerabilidade 

para alterações posteriores na produção de citocinas e mudanças a longo prazo em 

na cognição e respostas emocionais aumentando o risco de psicopatologias (194). 

Sabe-se que as micróglias são essenciais para o ótimo neurodesenvolvimento, 

modulam a neurogênese embrionária e adulta, e são peça-chave no processo de 
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poda sináptica que acontece no período pós-natal (184, 191, 192). É possível que a 

MMD leve a alterações no padrão de ativação, capacidade fagocitária e poda 

sináptica dessas células. Estudos futuros são necessários para investigar 

detalhadamente o papel da ausência da melatonina materna na programação da 

função neuroimune a longo prazo.   

Resistência insulínica hipocampal 

A sinalização de insulina modula a função cognitiva através da sua ação na 

plasticidade sináptica e resposta pós-sináptica, potenciando os processos de 

potenciação de longa duração (LTP) e a depressão de longa duração (ou LTD) (195, 

196). Knockdown dos receptores de insulina (IR) em ratos adultos leva a 

perturbação da plasticidade hipocampal e prejuízos em tarefas hipocampo-

dependentes (197, 198). Recentemente Soto e colaboradores (199), demonstraram 

que a ablação dos IR e receptores de fator de crescimento de insulina (RIGF-1) no 

hipocampo e amigdala resultam em diminuição dos receptores de glutamato, 

intolerância à glicose, aumento dos comportamentos tipo-ansioso e prejuízos na 

performance das tarefas de NOR e SOR.  

Embora seja reconhecido que a prole gestada em condições de baixa 

melatonina apresentam intolerância à glicose e resistência insulínica (76, 77, 134), o 

desenvolvimento de uma resistência à insulina hipocampal e mudanças nos IR e 

IGF-F1 como possível mecanismo subjacente aos déficits cognitivos ainda não foi 

elucidado. Nesse sentido, a melatonina modula a produção de IGF-F1, a 

sensibilidade à insulina e IR (48, 200). A ativação dos receptores de melatonina 

potencializa as vias de sinalização de IR e IGF-1R (53, 83, 148). Portanto, é possível 

que a MMD possa levar ao desenvolvimento de resistência à insulina e mudanças 

na produção e via do IGF-1 e IR no hipocampo, o que poderia contribuir para os 

resultados neurocomportamentais e metabólicos da prole. Futuros estudos são 

necessários para avaliar os efeitos do MMD na resistência central à insulina. 

Alterações mitocondriais 

A preservação da integridade estrutural e funcional das mitocôndrias é 

essencial para homeostase celular, esta organela tem grande importância por 

realizar a respiração celular, fornecendo energia sob a forma de ATP. Além disso, 
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esta organela também está envolvida com a síntese e degradação de 

neurotransmissores, regulação e controle das concentrações de cálcio, a sinalização 

redox e o controle de vias de apoptose, através do controle da dinâmica de cálcio e 

geração de radicais livres (79, 201). 

De forma preliminar, demonstramos que as mitocôndrias hipocampais e da 

glândula pineal dos animais PINX-F1 adultos (PND90) apresentam sinais de 

degeneração característicos de apoptose e estresse oxidativo.  

A melatonina tem papel crítico na manutenção da homeostase mitrocondrial 

atuando na redução do estresse oxidativo, eliminação de radicais livres, reparo de 

DNA. Aumento da atividade do complexo I e IV da cadeia transportadora de elétron, 

potencializando a respiração mitocondrial e a síntese de ATP.  Além de atuar na 

biogênese mitocondrial via sirtuínas (40, 201-204). 

O hipocampo é uma estrutura nervosa que possui uma elevada demanda 

energética e onde as mitocôndrias apresentam intensa atividade. O local primário do 

consumo de energia nos neurônios está localizado na sinapse, onde as mitocôndrias 

são críticas para as funções pré e pós-sinápticas. É possível que a MMD leve a 

modificações na estrutura e função dessas mitocôndrias de sinapse e contribuindo 

para os déficits cognitivos encontrados nos animais PINX-F1.  
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CONCLUSÕES   

Concluindo, nossos dados demonstraram de forma inédita que a ausência de 

melatonina materna durante gestação e lactação afeta os mecanismos de 

programação do cérebro responsáveis pelo desenvolvimento neurológico ideal, com 

consequências a longo prazo para as funções hipocampais e o metabolismo 

energético. 

Em resumo, mostramos que a ausência de melatonina materna durante a 

gestação e lactação leva a alterações no desenvolvimento somático e sensório-

motor de maneira sexo específica (sendo a prole masculina mais susceptível) e têm 

como consequências de longo prazo alterações no comportamento tipo-ansioso, 

aprendizado dependente do hipocampo, neurogênese adulta, estrutura das 

mitocôndrias e metabolismo energético da prole. Em conjunto, nossos dados 

evidenciam que condições ambientais que levam a uma redução da produção de 

melatonina (como a exposição à luz durante a noite) afetam a saúde desde o 

desenvolvimento intra-uterino até a idade adulta e devem ser consideradas um 

potencial fator de risco perinatal.  Segundo a hipótese da origem fetal das doenças 

do adulto, é provável que haja uma forte interação entre as alterações de 

neurodesenvolvimento e metabolismo induzidos pela ausência de melatonina 

materna e a predisposição para desenvolver distúrbios metabólicos e 

psicopatologias na vida adulta. Com base nas evidências existentes, propomos que 

a melatonina materna, através da geração de alterações epigenéticas, programação 

do cérebro e metabolismo energético, torna-se uma das mais potentes influências na 

saúde mental na vida adulta.  
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