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RESUMO 

 

FELIX, J. V. C. Estudo das vias intracelulares de sinalização da insulina e da angiotensina-

II no hipotálamo de ratas grávidas e lactantes. 2012. 115 f. Tese (Doutorado em Fisiologia 

Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  

 

 A gestação é um período em que a fêmea é transitoriamente submetida a uma série de alterações 

em todo o organismo, resultando num quadro semelhante à síndrome metabólica, mas que são 

cuidadosamente reguladas de modo a fornecer o suprimento adequado de substratos para a mãe e 

para o feto. A gravidez caracteriza-se como modelo fisiológico e temporalmente definido de 

resistência à insulina. Já durante a lactação, observa-se hipersensibilidade sistêmica à ação da 

insulina. A ativação de vias de sinalização da insulina no cérebro, em particular no núcleo 

arqueado do hipotálamo (ARC), tem importante papel na regulação da homeostasia glicêmica. Já 

está bem estabelecido que a Ang-II é capaz de induzir a fosforilação em serina do IR e do IRS. 

No entanto, ainda não foi esclarecido se ocorrem alterações na via de sinalização da insulina em 

áreas do sistema nervoso central (SNC) responsáveis pelo controle da homeostasia glicêmica, 

como é o caso do ARC, do núcleo hipotalâmico ventromedial (VMH) e do núcleo paraventricular 

(PVN) durante a gestação, que poderia contribuir para o quadro de resistência à insulina nesta 

situação. O objetivo deste estudo foi avaliar a expressão das proteínas de sinalização intracelular 

da insulina IRS1-2, PI3K (p85, p55, p50), AKT, p-Ser
473

AKT e dos receptores IR, e AT1a 

no hipotálamo total e no ARC, VMH e PVN na gravidez e na lactação. Investigou-se também o 

possível cross-talk da via de sinalização da insulina e da Angiotensina-II (Ang-II) no hipotálamo. 

Observou-se a redução da expressão do IRS-2, da AKT e da p-Ser
473

AKT, concomitante com o 

aumento da expressão das subunidades regulatórias p85, p55, p50 da PI3K e do receptor 

AT1a no hipotálamo na gravidez. No ARC, VMH e PVN observou-se co-localização da p85 e 

do receptor AT1a, bem como aumento da expressão de ambos nessas regiões, nas ratas grávidas. 

O tratamento crônico com antagonista AT1 (losartan) produziu, nas grávidas redução 

significativa da expressão deste receptor, sem causar alteração na expressão da p85. A 

disfunção das vias da Ang-II e da insulina em graus variados pode levar a duas condições 

patológicas de alta prevalência e que muitas vezes são concomitantes: diabetes mellitus e 

hipertensão arterial. A melhor compreensão das alterações hipotalâmicas nas vias de sinalização 

da insulina e da Ang-II, bem como a caracterização molecular dessa interação, tanto nas situações 



  

fisiológicas (por exemplo na gravidez) como nas situações patológicas, poderá revelar alvos para 

futuras intervenções terapêuticas para diversas condições clínicas como a obesidade, o diabetes, a 

hipertensão arterial, a pré-eclâmpsia/eclâmpsia, etc... 

 

Palavras-chave: Gravidez. Lactação. Insulina. Angiotensina-II. Hipotálamo. Resistência à 

Insulina. Homeostasia Glicêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

FELIX, J. V. C. Study of the intracellular signaling pathways of insulin and angiotensin-II in 

the hypothalamus of pregnant and lactating rats. 2012. 115 p. Ph. D. thesis (Human 

Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Pregnancy is a period in which the female is temporarily exposed to a series of changes 

throughout the body, resulting in a condition similar to the metabolic syndrome, but that are 

carefully regulated to provide an adequate supply of substrates for the mother and the fetus. 

Pregnancy is characterized as defined in time and a physiological model of insulin resistance. 

Although during lactation, there is a systemic hypersensitivity to insulin. Activation of the insulin 

signaling pathways in the brain, particularly in the arcuate nucleus of the hypothalamus (ARC), 

plays an important role in glucose homeostasis. It is well established that angiotensin II (Ang-II) 

cross-talking to the insuling signaling pathway is capable of inducing serine phosphorylation of 

IR and IRS. However, it is not clear whether there are changes in the insulin signaling pathway in 

areas of the central nervous system (CNS) responsible for homeostasis and glycemic control, 

such as the ARC, the ventromedial hypothalamic nucleus (VMH) and the paraventricular nucleus 

(PVN) during pregnancy, which could contribute to the symptoms of insulin resistance in this 

situation. The objective of this study was to evaluate the expression of intracellular insulin 

signaling proteins such as IRS1-2, PI3K (p85α, p55α, p50α), AKT, p-Ser
473

AKT and the 

expression of IR and AT1a receptors in the hypothalamus, and also specifically in the ARC, 

VMH and PVN during pregnancy and lactation. We also investigated the possible cross-talk of 

the insulin and Ang II signaling pathways within the hypothalamus. There was a reduction in 

IRS-2, AKT and p-Ser
473

AKT expression concomitant with increased expression of regulatory 

subunits p85α, p55α, PI3K p50α and AT1a receptor in the hypothalamus in late pregnant rats. In 

the ARC, VMH and PVN it was observed co-localization of p85α and AT1a receptor, and 

increased expression of both in these regions in pregnant rats. Chronic treatment with AT1 

antagonist (losartan) produced a significant reduced expression of this receptor, without causing 

any changes in the expression of p85α. The dysfunction of the Ang-II and insulin pathways can 

lead in different degrees to two conditions of high prevalence and often concomitant diseases 

such as diabetes mellitus and hypertension. A better understanding of the hypothalamic changes 

in insulin signaling pathways, the cross-talk with Ang-II and the molecular characterization of 



  

this interaction both in physiological (for example in pregnancy) and pathological situations may 

provide targets for future therapeutic intervention for various clinical conditions such as obesity, 

diabetes, hypertension, pre-eclampsia/eclampsia, etc… 

 

Keywords: Pregnancy. Lactation. Insulin. Angiotensin-II. Hypothalamus. Insulin Resistance. 

Glucose Homeostasis. 
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SOCS-3: supressor of cytokin signaling-3 

SRA: sistema renina- angiotensina 

Src: Src homology collagen 

STAT-3: signal transducer and activator- of transcription 3 

t-PA: ativador de plasminogênio tecidual 

TSH: tireotrofina ou hormônio tireo-estimulante 

Tyr: tirosina 

V1: receptor V1 da vasopressina 

VMH: núcleo hipotalâmico ventromedial 

VMHc: núcleo hipotalâmico ventromedial porção central 

VMHdm: núcleo hipotalâmico ventromedial porção dorsomedial 

VMHvl: núcleo hipotalâmico ventromedial porção ventrolateral 

VP: vasopressina 

α-MSH : hormônio estimulador de α-melanócito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS 

 

Esquema 1- Representação esquemática da ação central da insulina no hipotálamo e a circuitaria 

neural envolvida no controle da produção de glicose pelo fígado..................................................24 

 

Figura 1- Expressão/conteúdo do receptor de insulina (IR) no hipotálamo..................................45  

 

 Figura 2- Expressão/conteúdo do substrato do receptor de insulina-1 (IRS1) no hipotálamo......46 

 

Figura 3- Expressão do substrato do receptor de insulina-2 (IRS-2) no hipotálamo....................47  

 

Figura 4- Expressão da subunidade P85α da PI3K no hipotálamo...............................................48 

 

Figura 5- Expressão da subunidade P55α da PI3K no hipotálamo...............................................48 

 

Figura 6- Expressão da subunidade P50α da PI3K no hipotálamo...............................................49 

 

Figura 7- Expressão da AKT total no hipotálamo.........................................................................50 

 

Figura 8- Fosforilação em Serina (p-Ser
473

) da AKT-1,2,3 no hipotálamo...................................50 

 

Figura 9- Expressão/conteúdo do receptor AT1a da ANG-II no hipotálamo................................51 

 

Figura 10- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão/conteúdo do receptor AT1a da ANG-II no hipotálamo.....................................52 

 

Figura 11- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão/conteúdo da subunidade P85α da PI3K no hipotálamo.....................................53 

 

Figura 12- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão/conteúdo da subunidade P55α da PI3K no hipotálamo.....................................54 

 

Figura 13- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão/conteúdo da subunidade P50α da PI3K no hipotálamo.....................................55 

 

Figura 14- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão/conteúdo da AKT total no hipotálamo..............................................................55 

 

Figura 15- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo 

arqueado do hipotálamo no grupo controle tratado com veículo...................................................57 

 

Figura 16- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo 

arqueado do hipotálamo no grupo controle tratado com losartan...................................................58 



  

Figura 17- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo 

arqueado do hipotálamo, nas grávidas (G19) tratadas com veículo...............................................59 

 

Figura 18- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo 

arqueado do hipotálamo, nas grávidas (G19) tratadas com losartan..............................................60 

 

Figura 19- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência, observadas no núcleo 

hipotalâmico ventromedial porção dorsomedial, no grupo controle tratado com veículo.............61 

 

Figura 20- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência, observadas no núcleo 

hipotalâmico ventromedial porção dorsomedial, no grupo controle tratado com losartan.............62 

 

Figura 21- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência, observadas no núcleo 

hipotalâmico ventromedial porção dorsomedial, nas grávidas (G19) tratadas com veículo..........63 

 

Figura 22- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência, observadas no núcleo 

hipotalâmico ventromedial porção dorsomedial, nas grávidas (G19) tratadas com losartan.........64 

 

Figura 23- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a expressão do 

receptor AT1a no ARC...................................................................................................................66 

 

Figura 24- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a expressão do 

receptor AT1a no VMHdm.............................................................................................................67 

 

Figura 25- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a expressão da 

subunidade p85α no ARC...............................................................................................................69 

 

Figura 26- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a expressão da 

subunidade p85α no VMHdm........................................................................................................70 

 

Figura 27- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a co-localização da 

subunidade p85α e do receptor AT1a no ARC...............................................................................72 

 

Figura 28- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a co-localização da 

subunidade p85α e do receptor AT1a no VMHdm.........................................................................73 

 

Figura 29- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo 

paraventricular do hipotálamo, no grupo controle tratado com veículo.........................................75 

 

Figura 30- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo 

paraventricular do hipotálamo, no grupo controle tratado com losartan........................................76 

 

 



  

Figura 31- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo 

paraventricular do hipotálamo, no grupo grávidas tratadas com veículo.......................................77 

 

Figura 32- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo 

paraventricular do hipotálamo, no grupo grávidas tratadas com losartan......................................78 

 

Figura 33- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a expressão do 

receptor AT1a no PVN...................................................................................................................80 

 

Figura 34- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a expressão da 

subunidade p85α no PVN...............................................................................................................81 

 

Figura 35- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan sobre a co-localização da 

subunidade p85α e do receptor AT1a no PVN...............................................................................82 

 

Figura 36- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan ou veículo sobre a evolução 

do peso corporal..............................................................................................................................85 

 

Figura 37- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan ou veículo sobre a evolução 

da ingestão alimentar......................................................................................................................87 

 

Figura 38- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan ou veículo sobre o consumo 

de alimento, expresso na razão consumo (g)/peso (kg)..................................................................88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................................21 

1.1 O cérebro como órgão sensível a insulina............................................................................22 

1.2 Mecanismos moleculares de sinalização da insulina...........................................................24 

1.3 Mecanismos moleculares de sinalização da insulina no cérebro........................................26 

1.4 Resistência à insulina: cross-talk da via de sinalização da insulina com outras vias      

hormonais......................................................................................................................................27 

1.5 O sistema renina-angiotensina cerebral...............................................................................30 

1.6 Homeostasia glicêmica na gestação e lactação: a gravidez como modelo de resistência à 

insulina...........................................................................................................................................31 

2 JUSTIFICATIVA......................................................................................................................34 

3 OBJETIVOS..............................................................................................................................36 

4 MATERIAL E MÉTODOS......................................................................................................38 

4.1 Animais....................................................................................................................................39 

4.2 Isolamento do tecido e Western blot.....................................................................................40 

4.3 Imunofluorescência................................................................................................................41 

4.4 Avaliação da ingestão alimentar e do peso dos animais......................................................42 

4.5 Análise estatística....................................................................................................................42 

5 RESULTADOS..........................................................................................................................44 

5.1 Avaliação da expressão hipotalâmica das proteínas da via de sinalização da insulina e do 

AT1a na gravidez e na lactação...................................................................................................45 

5.2 Efeito do tratamento crônico com losartan sobre a expressão de AKT, PI3K e AT1a no 

hipotálamo, na gravidez...............................................................................................................52 

5.3 Imunofluorescência................................................................................................................56 

5.4 Avaliação do peso e da ingestão alimentar...........................................................................85 

6 DISCUSSÃO..............................................................................................................................89 

7 CONCLUSÕES..........................................................................................................................99 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................................101 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



22 

 

1
 BERNARD, C. Leçons de physiologie expérimentale appliquées à la medicine. Paris: Baillère et Fils, 1854  

1.1 O cérebro como órgão sensível a insulina 

 

A primeira evidência de que o sistema nervoso central (SNC) estaria envolvido no controle 

glicêmico foi demonstrada por Claude Bernard em 1849. Ele reportou a Societé de Biologie os 

achados de que lesões no hipotálamo eram capazes de provocar hiperglicemia tanto em coelhos 

como em cachorros (BERNARD, 1854 apud CONTI, 2002)
1
. Desde então, entender como o 

cérebro atua no controle do metabolismo hepático tornou-se um grande desafio. O papel da 

insulina na homeostasia energética foi sugerido há mais de 30 anos atrás, quando se demonstrou 

que injeções intracerebroventriculares (ICV) de insulina regulavam a ingestão alimentar e a 

adiposidade em babuínos (WOODS et al., 1979). Estudos um pouco mais recentes mostraram que 

o cérebro produz uma profunda estimulação do sistema nervoso autônomo em resposta à insulina, 

levando a alterações metabólicas e cardiovasculares (DAVIS et al., 1997).  O papel específico do 

hipotálamo no controle da produção endógena de glicose hepática (PHG) foi primeiramente 

sugerido a partir da observação de que microinjeções de insulina no núcleo hipotalâmico 

ventromedial (VMH) levavam à redução da concentração plasmática de glicose e, ainda, que este 

efeito requeria a inervação hepato-vagal intacta (SZABO et al., 1983). 

A insulina secretada pelas células β-pancreáticas tem como ação primária a diminuição 

rápida dos níveis plasmáticos de glicose. Este efeito é decorrente da promoção de um maior uso 

de glicose pelos diversos tecidos do organismo, bem como pela supressão de sua produção 

endógena. A inibição da PHG pela insulina é mediada tanto por sua ação direta nos hepatócitos 

(SINDELAR et al., 1997, 1998), como pela ativação de vias extra-hepáticas de sinalização de 

insulina que, por sua vez, inibem a produção de glicose via mediadores neurais e/ou hormonais 

(LEWIS et al., 1997; OBICI et al., 2002). A ativação de vias de sinalização da insulina no 

cérebro, em particular no núcleo arqueado do hipotálamo (ARC), tem importante papel na 

regulação da homeostasia glicêmica. Mesmo na ausência de níveis elevados de insulina 

sistêmicos, a ativação das vias de sinalização no ARC é suficiente para produzir a diminuição da 

concentração plasmática de glicose, devido a uma significativa redução da produção hepática de 

glicose (OBICI et al., 2002).  
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Por outro lado, o bloqueio da ação da insulina no ARC, seja pela utilização de oligonucleotídeos 

antisense dirigidos ao receptor de insulina ou pela inibição farmacológica da ativação da 

phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), levam a diminuição da capacidade da insulina de suprimir 

a PHG (OBICI et al., 2002). Estas observações sugerem que a ação hipotalâmica da insulina é 

necessária para que a insulina sistêmica exerça total efeito inibitório sobre a PHG. Além disso, 

foi demonstrado que as ações centrais da insulina requerem a completa atividade da cascata de 

sinalização do hormônio, envolvendo a ativação do receptor da insulina (IR), do substrato do 

receptor da insulina (IRS), e da PI3K (OBICI et al., 2002; POCAI et al., 2005). 

No ARC, a insulina pode alterar a liberação e biossíntese de alguns neuropeptídeos, como 

α- melanocyte-stimulating hormone (α- MSH) e neuropeptídeo Y (NPY) (SCHARTZ  et al., 

1992). Além disto, pode ativar os canais de K
+
 sensíveis a ATP (K

+
ATP) (SPANSWICK et al., 

2000) o que,  per se, pode ser capaz de reduzir a concentração plasmática de glicose através da 

inibição hepática da gliconeogenêse (POCAI et al., 2005). O ARC envia projeções, para o núcleo 

dorsal motor do vago (DMV), na região dorsal do bulbo, que leva as informações centrais, via 

projeções eferentes, para o fígado, através do nervo vago. A vagotomia seletiva do ramo hepático 

leva à perda de 50% do efeito inibitório da insulina sobre a produção de glicose (POCAI et al., 

2005). Em conjunto, esses dados sugerem fortemente que a diminuição da PHG pela ação central 

da insulina no ARC é mediada pela ativação de canais de K
+

ATP.  

A ação da insulina no hipotálamo leva, portanto, à redução da PHG. A insulina circulante 

suprime agudamente a produção de glicose através de sua ação direta no fígado e também, através 

de seu transporte (não-consensual) pela barreira hemato-encefálica, via ativação de circuitos 

neurais no ARC. A ativação da via IRS/PI3K pela insulina, seguida da ativação de canais K
+

ATP 

são etapas necessárias para a transmissão de sinais neurais eferentes para o fígado. A sinalização 

hipotalâmica pela insulina é transmitida por sinapses ao núcleo dorsal motor do vago (DMV) no 

bulbo de onde a informação chegará ao fígado através de fibras eferentes vagais (PRODI; OBICI, 

2006) [Esquema 1].  
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Esquema 1- Representação esquemática da ação central da insulina no hipotálamo e a circuitaria neural 

envolvida no controle da produção de glicose pelo fígado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FONTE: Prodi; Obici (2006). 

 

1.2 Mecanismos moleculares de sinalização da insulina 

 

 A insulina é um hormônio peptídico de 51 aminoácidos, sintetizado e secretado pelas 

células β-pancreáticas em resposta a elevação plasmática dos níveis de glicose. Esse hormônio 

controla funções energéticas vitais, i.e, o metabolismo da glicose, de proteínas e de lipídios. As 

ações biológicas da insulina são mediadas por receptores de membrana celular, que apresentam 

atividade tirosina quinase intrínseca. O receptor da insulina (IR) é uma proteína heterotetramérica 

formada por duas subunidades αextracelulares, dispostas simetricamente e que se ligam, cada 

uma delas, por pontes de dissulfeto a uma subunidade β transmembrânica, com domínio 

intracelular, que possui atividade tirosina quinase intrínseca (SALTIEL; KAHN, 2001).   

  A ligação da insulina a subunidade αdo receptor induz a autofosforilação da subunidade 

β. A ativação do IR leva a fosforilação de substratos intracelulares incluindo a família dos 
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substratos do receptor da insulina (IRS1-4), Src homology collagen (Src) e Janus kinase-2 (JAK-

2), que por sua vez servem como proteínas de ancoramento capazes de ativar diferentes vias de 

sinalização (MYER; WHITE, 2002; SAAD et al., 1996;  SALTIEL; KAHN, 2001; TANIGUSHI; 

EMANUELLI; KAHN, 2006; VELLOSO et al., 1998). Duas principais vias são ativadas. A via 

da mitogen-activated protein kinase (MAPK)/extracellular signal-regulated kinase (ERK), que 

regula a expressão gênica e o crescimento celular, e a via da phosphatidylinositol 3-kinase 

(PI3K)/AKT, que está preferencialmente envolvida na maioria das ações metabólicas da insulina 

(MYERS; WHITE, 2002; SALTIEL; KAHN, 2001; TANIGUSHI; EMANUELLI; KAHN, 2006). 

A PI3K é um heterodímero composto de subunidades regulatórias e catalíticas. A maioria dos 

tecidos expressa duas formas das subunidades regulatórias, p85 e p85 e duas formas das 

subunidades catalíticas, p110 e p110 (SHEPHERD; WITHERS; SIDDLE, 1998). A ativação 

da PI3K estimulada pela insulina é iniciada quando proteínas IRS são fosforiladas em múltiplos 

resíduos de tirosina (Tyr), decorrentes da ativação do IR. Após a fosforilação em Tyr, os IRS 

funcionam como proteínas de ancoramento para moléculas contendo domínio Src homology 

(SH2), incluindo a PI3K. A interação entre os IRS e a PI3K ocorre através da subunidade 

regulatória p85 da enzima, e resulta no aumento da atividade catalítica da subunidade p110. A 

PI3K é essencial para diversos processos metabólicos induzidos pela insulina, principalmente 

através da ativação da proteína quinase B (PKB), também chamada de AKT. A AKT atua como 

um intermediário multifacetado entre os sinais advindos da ativação do IR, e os sinais a serem 

transmitidos à jusante até os efetores biológicos (SALE; SALE, 2008; SALTIEL; KAHN, 2001). 

  A adequada sinalização através da PI3K depende criticamente do adequado balanço 

estequiométrico entre as subunidades regulatórias e catalíticas. Foi demonstrado que quando a 

subunidade regulatória p85 é mais abundante do que a subunidade catalítica p110, ocorre uma 

piora na efetividade da via de sinalização devido à competição entre o monômero p85 e o dímero 

p85-p110 (UEKI et al., 2002). Por outro lado, a redução da expressão da subunidade regulatória 

p85 modula o balanço molecular entre esta e a subunidade catalítica p110, levando ao aumento 

da fosforilação e atividade da AKT, resultando em melhora da sensibilidade à insulina 

(MAUVAIS-JARVIS et al., 2001).  
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1.3 Mecanismos moleculares de sinalização da insulina no cérebro 

 

Assim como nos tecidos periféricos, a insulina atua no cérebro através de seu receptor IR 

ativando a via IRS/PI3K/AKT, bem como a via da MAPK/ERK (NISWENDER; BASKIN; 

SWARTZ, 2004; PLUM; BELGARDT; BRUNING, 2006). A sinalização pela PI3K é 

criticamente importante na mediação dos efeitos da sinalização da insulina no hipotálamo na 

regulação da PHG (OBICI et al., 2002). Além da insulina, a leptina também age no ARC, 

regulando a ingestão alimentar e o gasto energético (HALAAS et al., 1995; SCHARTZ et al., 

2000). De fato, a obesidade está fortemente relacionada à resistência insulínica, e observa-se 

marcante melhora na sensibilidade à insulina em ratos após a administração central de leptina 

(HALAAS et al., 1997).  

Diversas linhas de evidências sugerem que as ações centrais da leptina, assim como da 

insulina, regulam o balanço energético e a homeostasia glicêmica através de vias neurais que, ao 

menos em parte, se sobrepõem. A ligação da leptina ao seu receptor (LepR) leva à ativação da 

cascata de sinalização envolvendo a Janus kinase-2 (JAK-2) e a signal transducer and activator of 

transcription 3 (STAT3) (BATES; MYERS, 2004; BJORBAEK et al., 1997). Estudos um pouco 

mais recentes sugerem ainda que a leptina, assim como a insulina, ativa a via IRS-PI3K 

(NISWENDER et al., 2001, 2003). A ação da leptina no ARC leva a estimulação de neurônios 

produtores de proopiomelanocortina (POMC), e a inibição de neurônios positivos para o 

neuropeptídeo Y (NPY)/agouti-related peptide (AgRP) (NPY/Agrp positive neurons). Os efeitos 

centrais da leptina no fluxo hepático de glicose podem ser divididos naqueles que são mediados 

pela ativação da via da melanocortina, que causa aumento da gliconeogênese, e aqueles que são 

melanocortina-independentes, que levam a redução da glicogenólise (GUTIERRES-JUAREZ; 

OBICI; ROSSETTI, 2004).  

As vias neurais e moleculares da sinalização da leptina, envolvendo o circuito do 

hipotálamo até sua conexão com o fígado, ainda não foram totalmente esclarecidas. Tanto a 

leptina quanto a insulina ativam a PI3K no hipotálamo, e esta via de sinalização tem sido 

considerada importante tanto no controle do comportamento de ingestão alimentar quanto no 

controle da homeostasia glicêmica (NISWENDER et al., 2003; OBICI et al., 2002). A ativação da 

PI3K induz tanto efeitos de membrana, como efeitos genômicos (CARVALHEIRA et al., 2001; 

HARVEY et al., 2000; NISWENDER; SCHWARTZ, 2003; PORTE; BASKIN; SCHWARTZ, 
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2005). A insulina no hipotálamo se liga a seus receptores tanto em neurônios POMC/CART como 

em neurônios NPY/AgRP, ativando, em ambos, a via IRS/PI3K/AKT. A AKT ativada fosforila e 

inativa a proteína forkhead Box O1 (FOXO1). Em neurônios POMC isto leva ao aumento da 

expressão da POMC, enquanto que em neurônios AgRP, produz uma diminuição da transcrição 

de AgRP mediada pela FOXO1 (PLUM; BELGARDT; BRUNING, 2006).  

 

1.4 Resistência à insulina: cross-talk da via de sinalização da insulina com outras vias 

hormonais 

 

A resistência a insulina é definida como uma resposta biológica menor do que a esperada a 

uma dada concentração do hormônio. É uma condição clínica muito prevalente, e comumente 

observada na obesidade, no diabetes mellitus tipo 2 (DM2), na hipertensão arterial (HA), na 

síndrome metabólica, em quadros infecciosos, dentre outros (KAHN; FLIER, 2000; PESSIN;  

SALTIEL, 2000; REAVEN, 2004). A hiperinsulinemia compensatória pode ser observada na 

maioria dessas situações, como uma ação esperada do organismo em resposta a resistência às 

ações da insulina. Cabe aqui destacar que, quando consideramos mecanismos complexos em que 

o organismo se reajusta de forma a manter a homeostasia, é importante levar em conta os diversos 

fatores que se inter-relacionam para causar essas alterações. Em relação a resistência à insulina, 

devemos levar em consideração toda a complexidade de ações metabólicas e de crescimento deste 

hormônio, e ainda o fato de que a resistência à insulina per se, pode afetar essas funções de forma 

heterogênea (WANG; GOALSTONE; DRAZNIN, 2004). Além disso, a insulina interage com 

diversos outros hormônios, como, por exemplo, a angiotensina-II (Ang-II), a adrenalina, o 

hormônio do crescimento (GH), a leptina, a serotonina (5-HT), entre outros, que podem ainda 

modular os efeitos finais da ação da insulina (HSIUNG et al., 2003; MALBON, 2004; MULLER, 

2002).   

Em particular, o entendimento da interação entre as vias de sinalização de insulina e Ang-II 

têm despertado grande interesse de diversos grupos de pesquisadores, devido à freqüente 

associação clínica entre o DM2 e a HA. O DM2 representa uma das principais desordens 

metabólicas, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Caracteriza-se pela resistência à 

insulina e hiperglicemia, sendo que, devido a sua comum associação com a HA, nefropatias e 

doenças cardiovasculares, o sistema renina-angiotensina (SRA), tem sido considerado como 
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elemento-chave na fisiopatologia desses distúrbios (GIACCHETTI et al., 2005; SAVOIA et al., 

2006). 

O SRA classicamente exerce importante papel na fisiologia cardiovascular e 

neuroendócrina, na homeostasia e regulação dos fluídos corporais e na regulação da pressão 

arterial (PA). A Ang-II, principal hormônio efetor do sistema, causa vasoconstrição direta através 

de seus receptores do tipo1 (AT-1) presentes nos vasos, e indiretamente aumentando o tônus 

simpático vascular e a liberação de vasopressina (VP) que também produz vasoconstrição via 

receptor V1 (MICHELINI, 1999, 2004). Cronicamente, a Ang-II regula a PA também por facilitar 

a reabsorção renal de sódio e água mediada por receptores AT-1 no rim, por estimular a síntese e 

liberação de aldosterona pelo córtex das adrenais (HALL et al., 1984) e por estimular 

centralmente a sede, ação essa da Ang-II plasmática nos órgãos circunventriculares, desprovidos 

de barreira hemato-encefálica (HERBERT et al., 1992; MCKINLEY, 1990, 1997).  

A cascata enzimática clássica em que a Ang-II é produzida inicia-se com a liberação de 

renina (REN, uma aspartil protease) pelas células justaglomerulares renais, que cliva o 

angiotensinogênio (proteína plasmática produzida pelo fígado) para formar o decapeptídeo 

angiotensina-I (Ang-I). A Ang-I, por sua vez, sofre clivagem pela enzima conversora de 

angiotensina (ECA), uma dipeptidil carboxipeptidase produzida na borda em escova do endotélio 

de todos os vasos, produzindo o octapeptídeo Ang-II, um dos componentes fisiologicamente 

ativos mais importantes do sistema. Mais recentemente, descreveu-se um novo componente do 

sistema, a Ang-(1-7), um heptapeptídeo formado pela clivagem da Ang-I por endopeptidases e 

pela ECA-2. O efeitos da Ang-(1-7) são decorrentes de sua ligação com um receptor específico 

Mas (MasR), e se contrapõe aos da Ang-II, induzindo vasodilatação, diurese, natriurese e ainda 

inibindo o crescimento celular e a liberação de noradrenalina (FERRARIO et al., 1997; 

FERRARIO; TRASK; JESSUP, 2005; GIRONACCI et al., 2004; SANTOS et al., 2003, 2005). 

 As ações da Ang-II resultam de sua ligação a receptores específicos do tipo1 e 2 (AT-1 e 

AT-2), classificados por suas afinidades diferentes a vários antagonistas não peptídicos 

(TIMMERMANS et al., 1993). Esses receptores de membrana pertencem à superfamília de 

receptores ligados à proteína G, embora as vias utilizadas sejam diferentes e os efeitos 

aparentemente antagônicos. Por exemplo, os receptores AT-1 medeiam vasoconstrição, enquanto 

os receptores AT-2 parecem mediar resposta vasodilatadora (EGUSHI; INAGAMI, 2000; 

SAYESHI; BERNSTEIN, 2001). 
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Estudos farmacológicos utilizando antagonistas específicos demonstraram que a maior 

parte dos efeitos fisiológicos da Ang-II é mediada pelos receptores AT-1 (EGUSHI; INAGAMI, 

2000). Dois subtipos do receptor AT-1 foram identificados em diversas espécies, o AT-1a e o AT-

1b, embora em humanos seja geralmente aceito que exista apenas um tipo de receptor AT-1 da 

Ang-II (KONISHI et al., 1994). A ativação dos receptores AT-1, via proteína G, ativa a 

fosfolipase C-β (PLC-β) que hidrolisa o fosfatidilinositol bifosfato (PIP2), para gerar o trifosfato 

de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 abre canais de cálcio (Ca
2+

) do retículo 

endoplasmático, levando ao aumento da concentração intracelular deste íon. Adicionalmente, íons 

Ca
2+ 

também entram na célula pela abertura de canais específicos na membrana celular. O Ca
2+ 

liga-se a calmodulina e o complexo Ca
2+

/calmodulina ativa diversas enzimas intracelulares, como 

ATPases e quinases, que contribuem para resposta celular (LEE; SEVERSON, 1994; 

TIMMERMANS et al., 1993). Em adição às diversas respostas imediatas, a estimulação dos 

receptores AT-1 também provoca o crescimento celular, especialmente da musculatura vascular e 

cardíaca (BHAT et al., 1994). Uma série de tirosinas-quinases podem ser ativadas a partir da 

ativação do AT-1, desde tipos não receptores (Src, Fyn, Yes, Pyk2, FAK, e JAK2) até receptores 

(de EGF e PDGF). Essas tirosinas-quinases regulam vias efetoras intracelulares, incluindo a PLC-

gama, Ras-Raf-MAPK (MEK-ERK) e as STATS. (MARRERO et al., 1998; VENEMA et al., 

1998). Estudos realizados tanto in vivo quanto em culturas de células mostram que a Ang-II é 

capaz de inibir a sinalização da insulina através da via da PI3K (SAAD; VELLOSO; 

CARVALHO, 1995; VELLOSO et al., 1996). Este efeito é mediado, possivelmente, através da 

ativação do receptor AT1, já que o tratamento com antagonistas desse receptor é capaz de 

prevenir esse fenômeno (CARVALHO et al., 1997).   

Diversos estudos têm demonstrado que a Ang-II tem importante papel no desenvolvimento 

tanto da HA essencial como da resistência à insulina (NATALI; FERRANNINI, 2004). Estudos 

em culturas de células de músculo liso de ratos mostraram que a Ang-II induz a fosforilação em 

serina tanto de IR quanto de IRS-1 (FOLLI et al., 1997). Tanto a redução da fosforilação em 

tirosina como o aumento da fosforilação em serina da sub-unidade β do receptor de insulina e do 

IRS-1 foram propostos como mecanismos moleculares de resistência à insulina (MOTHE; VAN 

OBBERGHEN, 1996; SYKIOTIS; PAPAVASSILIOU, 2001; TANTI et al., 1994). Ademais, o 

tratamento com inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e com antagonistas do 

receptor AT-1 tem se mostrado efetivo em reduzir os níveis de pressão arterial e produzir a 
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melhora da sensibilidade à insulina em indivíduos hipertensos e resistentes à insulina 

(FELDMAN, 2000; SCHEEN, 2004).   

 

1.5 O sistema renina-angiotensina cerebral 

 

 Diversos estudos têm demonstrado a existência de um SRA tecidual em que angiotensinas 

são geradas localmente no próprio tecido. Todos os componentes do SRA foram encontrados no 

cérebro, no coração, nos vasos, no tecido adiposo, nas gônadas, no pâncreas, na placenta, nos rins 

e em outros tecidos (BADER et al., 2001; ENGELI; NEGREL; SHARMA, 2000; MORIMOTO et 

al., 2002; MCKINLEY et al., 2003; NIELSEN; SCHAUSER; POULSEN, 2000; SERNIA, 2001). 

No cérebro, a síntese de angiotensinogênio ocorre em praticamente todas as áreas, sendo uma das 

proteínas mais abundantes no líquido cérebro-espinhal (HILGENFELD, 1984; LYNCH; 

HAWELU-JOHNSON; GUYENET, 1987). A maior proporção da síntese de angiotensinogênio 

no cérebro se dá em células gliais (DESCHEPPER, 1990; STORNETTA et al., 1988). Estudos 

realizados em animais transgênicos, em que a produção de angiotensinogênio pelas células gliais 

foi impedida, demonstraram redução de mais de 90% dos níveis de angiotensinogênio cerebral 

nestes animais, indicando que os astrócitos são sua maior fonte (SCHINKE et al., 1999). Foi 

sugerido ainda ser a síntese de angiotensinogênio em áreas específicas o passo limitante para 

ativação do sistema, assim como a liberação de renina é o passo limitante para a ativação do SRA 

clássico, periférico. 

Desde a década de 80, existem evidências da presença de renina (REN) no SNC, mas em 

concentrações muito baixas (DZAU et al., 1986). Estudos recentes com animais transgênicos 

demonstraram que a REN no cérebro participaria de vias de sinalização autócrinas e intrácrinas, 

cujas funções não estão suficientemente elucidadas (LAVOIE; SIGMUND, 2003; LAVOIE et al., 

2004). Centralmente, outras enzimas como a cathepsina D (principalmente), a tonina e o ativador 

de plasminogênio tecidual (t-PA) se demonstraram ativos na conversão do angiotensinogênio em 

Ang-I (LAVOIE; SIGMUND, 2003; MCKINLEY et al., 2003). A enzima conversora de 

angiotensina (ECA) é extensamente localizada no SNC, com altas concentrações detectadas nos 

órgãos circunventriculares tais como o órgão subfornical, (SFO), o órgão vasculoso da lâmina 

terminal (OVLT), a área postrema (AP) e a eminência mediana (ME) (SAAVEDRA; 

CHEVILLARD, 1982). Nessas regiões, a Ang-I proveniente da circulação periférica é convertida 
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a Ang-II exercendo sua função localmente ao se ligar aos receptores ali presentes (MCKINLEY et 

al., 1997; THURNHORST; FITTS; SIMPSON, 1989). Também em outras regiões cerebrais 

“protegidas” pela barreira hemato-encefálica (núcleo caudado, putâmen, substância nigra pars 

reticularis, NTS, DMV e núcleo pré-óptico mediano (MnPO), entre outros, a ECA está presente 

em alta concentração mediando a produção local de Ang-II (CHAI; MCKINLEY; 

MENDELSOHN, 1987; CHAI; MENDELSOHN; PAXINOS, 1989b; ROGERSON et al., 1995; 

SAAVEDRA; CHEVILLARD, 1982). A Ang-II cerebral pode ainda ser clivada pela 

aminopeptidase A, uma zinco metalopeptidase, que retira o N-terminal do resíduo aspartil da 

Ang-II formando o heptapeptídeo angiotensina III (Ang-III), o qual pode ainda ser degradado ao 

hexapeptídeo angiotensina IV (Ang-IV) pela aminopeptidase N (REUX et al., 1999b). Os 

receptores da Ang-II, também podem ser encontrados em diversas áreas cerebrais e da medula 

espinhal (ALLEN et al., 2000; LENKEI et al., 1997). O receptor AT1 está fortemente presente 

nos neurônios do ARC, onde estimula a liberação de dopamina em resposta a Ang-II, o que leva à 

redução da liberação de prolactina (PRL) (JOHREN et al., 1997). 

A hiperatividade do SRA cerebral tem sido fortemente correlacionada ao desenvolvimento 

e manutenção da HA em diversos modelos experimentais, como os ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR), ratos hipertensos DOCA-sal e animais transgênicos (AVERILL et al., 1996; 

BASSO et al., 1981; GANTEN et al., 1983). No entanto, são poucos os trabalhos na literatura 

sobre os possíveis efeitos do cross-talk da Ang-II sobre a via de sinalização de insulina em áreas 

centrais responsáveis pelo controle da homeostasia glicêmica, como é o caso do ARC, do VMH e 

do PVN (neurônios de segunda ordem) no hipotálamo. Possíveis alterações centrais nessas vias de 

sinalização poderiam contribuir para a resistência às ações da insulina. 

 

1.6 Homeostasia glicêmica na gestação e lactação: a gravidez como modelo de resistência à 

insulina 

 

A gestação é um período em que a fêmea é transitoriamente submetida a uma série de 

alterações em todo o organismo, que resultam num quadro semelhante à síndrome metabólica, 

mas que são cuidadosamente reguladas de modo a fornecer o suprimento adequado de substratos 

para a mãe e para o feto. Há, durante a gravidez, um importante redirecionamento da utilização de 

glicose, na medida em que se observa uma alta taxa de utilização de glicose pelo conceptus 



32 

 

  

(LETURQUE et al., 1986). Quando levados em consideração todos os tecidos responsivos à 

insulina, a captação de glicose pelo organismo materno diminui de 40 a 60% durante uma 

gravidez normal, tanto em humanos quanto em roedores (HORNNES, 1985; ROSSI et al., 1993). 

Sabe-se que os aumentos das concentrações plasmáticas materna de esteróides sexuais, PRL, 

lactogênio placentário e corticoesteróides estão relacionados ao quadro de resistência à insulina na 

gravidez (MASHARANI; KARAN, 2001). A gravidez caracteriza-se, portanto, como modelo 

fisiológico e temporalmente definido de resistência à insulina. Em ratos, mostrou-se que, 

perifericamente, esta resistência às ações da insulina ocorre em músculos compostos por fibras 

glicolíticas e no tecido adiposo, e caracteriza-se pela redução da fosforilação em tirosina do IRS e 

do IRS-1 (SAAD et al., 1997), bem como pelo aumento da fosforilação em serina (GONZALEZ 

et al., 2003). Já está bem estabelecido que a Ang-II é capaz de induzir a fosforilação em serina do 

IR e do IRS (FOLLI et al., 1997). No entanto, ainda não foi esclarecido se ocorrem alterações na 

via de sinalização da insulina em áreas do SNC responsáveis pelo controle da homeostasia 

glicêmica, como é o caso do núcleo arqueado (ARC) e do núcleo hipotalâmico ventromedial 

(VMH) durante a gestação, que poderia contribuir para o quadro de resistência à insulina nesta 

situação.  

Além disso, alterações cardiovasculares também podem ser observadas na gravidez, tais 

como aumento da freqüência cardíaca e do volume sanguíneo, diminuição da sensibilidade 

vascular a vasoconstritores endógenos, e a redução da resistência periférica total e, 

conseqüentemente, da pressão arterial (LINDHEIMER; KATZ, 1992). É sabido que durante a 

gravidez normal, assim como observado na hipertensão, também ocorre perifericamente uma 

hiperatividade do SRA, havendo aumentos na concentração plasmática e da atividade da REN e 

dos níveis circulantes de Ang-II, ainda que, neste caso, a resposta vascular a esta esteja diminuída 

(SHAH, 2006).  

Apesar de todas estas alterações, na gestação normal não ocorre aumento da pressão 

arterial. Diversas linhas de evidência sugerem que alterações no delicado equilíbrio do SRA na 

gravidez estão envolvidas na fisiopatologia da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia (LI et al., 2000; 

SHAH, 2006). No entanto, não há trabalhos na literatura que avaliem, centralmente, possíveis 

alterações no SRA durante a gravidez. 

Logo após o parto, apesar da alteração instantânea do consumo de glicose devido à 

ausência da placenta e do feto, a homeostasia glicêmica é mantida. Durante a lactação, observa-se 



33 

 

  

hipersensibilidade sistêmica à ação da insulina (BURNOL et al.,1983), embora a resistência à sua 

ação se mantenha em territórios como o tecido adiposo e músculos esqueléticos compostos por 

fibras glicolíticas (BURNOL et al.,1987). Perifericamente, o aumento da sensibilidade à insulina 

ocorre a partir do terceiro dia após o parto (ANHE et al., 2007). Há um aumento da captação 

máxima de glicose induzida pela insulina nas fibras oxidativas do músculo soleus. Esse efeito 

correlacionou-se com o aumento da expressão do transportador de glicose-4 (GLUT-4). Além 

disso, o aumento da expressão e fosforilação em Tyr do IR, do IRS-2 e sua associação com a 

PI3K refletiram a melhora na efetividade da via de sinalização da insulina no músculo soleus 

mostrando o importante papel deste tecido na manutenção da homeostasia glicêmica na lactação 

(ANHE et al., 2007). A lactação é caracterizada por mudanças dramáticas no eixo hipotálamo-

hipofisário-gonadal (MURATA et al., 1991). Em ratos, o estímulo de sucção aumenta a PRL 

plasmática, principalmente na primeira metade da lactação, atingindo seu pico no sétimo dia 

(TAYA; SASAMOTO, 1981); este efeito é devido, ao menos em parte, à supressão da atividade 

neural dopaminérgica no ARC (DEMAREST et al., 1983; DEMAREST; MOORE; RIEGLE, 

1985; HOFFMAN et al., 1994). A Ang-II parece ter duplo efeito sobre a secreção de PRL 

(MYERS; STEELE, 1989). De fato, na hipófise anterior, a Ang-II estimula diretamente a secreção 

de PRL pelo lactotrofo (AGUILERA; HYDE; CATT, 1882; STEELE; NEGRO-VILAR; 

MCCANN, 1981), enquanto no ARC exerce um efeito inibitório (AGUILERA; HYDE; CATT, 

1882; MYERS; STEELE, 1989; STEELE; MCCANN; NEGRO-VILAR, 1982). Em ratas, após o 

décimo dia de lactação observa-se significativa redução da expressão de receptores AT-1 da Ang-

II e do RNAm de Angiotensinogênio no ARC, quando comparadas com fêmeas no diestrus 

(SPETH et al., 1999; SPETH; SMITH; GROVE, 2001). Isto sugere que a habilidade da Ang-II 

cerebral em inibir a liberação de PRL está diminuída em ratas lactantes. No entanto, em relação à 

gravidez, não há trabalhos na literatura mostrando o papel do SRA central. Ainda, não há relato 

sobre o cross-talk entre as vias de sinalização da insulina e da Ang-II em áreas hipotalâmicas 

responsáveis pelo controle da homeostasia glicêmica que poderiam contribuir para o quadro de 

resistência à insulina gestacional. 
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Visto que a gestação é uma condição fisiológica de resistência à insulina e que a Ang-II 

participa do desenvolvimento deste fenômeno em outros tecidos/condições, é possível que as 

ações centrais da Ang-II na gestação e lactação também estejam relacionadas ao controle da 

homeostasia glicêmica mediada pelas ações centrais da insulina.  

Assim, torna-se razoável propor que alterações do SRA, da via de sinalização da insulina e 

o cross-talk entre elas no SNC poderiam contribuir para o quadro de resistência insulínica na 

gravidez. O melhor entendimento dessas vias, centralmente, pode vir a contribuir para a 

prevenção e/ou tratamento de condições clínicas importantes como o desenvolvimento do diabetes 

gestacional e da pré-eclâmpsia/eclâmpsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 OBJETIVOS 
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Com a finalidade de identificar os possíveis efeitos da gravidez e da lactação sobre as vias de 

sinalização da insulina e da Ang-II no hipotálamo, e a interação entre elas, o presente trabalho tem 

como objetivos: 

 

3.1 Avaliar e comparar em ratas controles, grávidas e lactantes a expressão e/ou fosforilação 

de proteínas intracelulares destas vias, tais como: IRS-1, IRS-2, PI3K(p85, P55, P50), p-

Ser
473

AKT(1,2,3), e a expressão dos receptores IR e AT1a em hipotálamo total isolado. 

 

3.2 Avaliar e comparar entre os grupos a expressão dessas mesmas proteínas em áreas 

específicas do hipotálamo, tais como o núcleo arqueado (ARC) e hipotálamo ventromedial 

(VHM), responsáveis pelo controle da homeostasia glicêmica, bem como o núcleo 

paraventricular (PVN), importante núcleo de modulação cardiovascular e de controle da 

homeostasia glicêmica. 

 

3.3  Avaliar e comparar no hipotálamo (total e nos núcleos citados anteriormente) de ratas 

grávidas o efeito do tratamento crônico com losartan (antagonista AT1a) sobre a expressão do 

receptor AT1 e da PI3K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 Animais 

 

  Foram utilizadas ratas Wistar controle (virgens), grávidas e lactantes, separadas para 

cruzamento a partir dos 3 meses de idade, fornecidas pelo Biotério do Instituto de Ciências 

Biomédicas da USP (SP), alimentadas com ração padronizada para roedores Nuvilab CR1 

(Nuvital Nutrientes S.A.), água ad libitum e mantidas em ciclo claro/escuro de 12:12 horas e 

temperatura ambiente de 23 °C. A verificação do ciclo estral das ratas foi realizada por esfregaço 

vaginal, por pelo menos duas semanas antes do acasalamento. As ratas com ciclo normal e regular 

foram então mantidas na proporção de 2 fêmeas por macho por gaiola por um período de 5 dias. 

Após as 48 horas seguintes, foi realizado lavado vaginal para verificação da presença de 

espermatozóides (indicativo do 1º dia de gestação).  

  Após o parto, as ratas foram mantidas na proporção de uma mãe por oito filhotes lactentes 

até no máximo 8 dias após o nascimento. As ratas foram utilizadas para os experimentos no 19º 

dia de gestação (G19), no 3º e no 8° dias de lactação (respectivamente L3, L8). 

  Para avaliação do cross-talk entre as vias da insulina e Ang-II, na gravidez realizamos 

num grupo, separadamente, o tratamento crônico com losartan (antagonista AT1) na dose de 

10mg/kg/dia por 5 dias, através de gavagem. As ratas foram submetidas ao cruzamento, conforme 

descrito acima, e separadas em quatro grupos experimentais. Ratas controle que receberam 

veículo (CTL + VE), controle tratadas com losartan (CTL+LOS), grávidas com 19 dias que 

receberam veículo (G19+VE) e finalmente grávidas tratadas com losartan (G19+LOS). O veículo 

utilizado foi água de beber no mesmo volume que seria administrado o losartan, através da 

gavagem, isto com o intuito de submeter os animais à igual condição de estresse. O tratamento foi 

iniciado no 14
o 
dia de gestação e terminou no 19

o 
dia, quando os animais foram eutanasiados. 

  Foram observados os princípios éticos na experimentação animal adotados pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal (CEEA) do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Declaração CEEA.009.08 

(07/03/08) em adendo ao Certificado 063/06/CEEA de 02/06/06. 

 

  

 



40 

 

  

4.2 Isolamento do tecido e Western blot  

 

Ao final do protocolo experimental, os animais foram anestesiados com CO2, 

eutanasiados por decapitação e o hipotálamo rapidamente dissecado e retirado. As amostras 

foram imediatamente homogeneizadas com o uso de um Polytron em tampão de extração (1% de 

dodecil sulfato de sódio, 100 mM de Tris [pH 7,4], 100 mM de pirofosfato de sódio, 100 mM de 

fluoreto de sódio, 10 mM de EDTA e 10 mM de ortovanadato de sódio), incubadas por 10 

minutos a 96 °C e em seguida centrifugadas para a remoção do material insolúvel (10.000 x g  

por 10 minutos a 4 °C). Parte do sobrenadante foi utilizada para determinação do conteúdo 

protéico por espectrofotometria com reagente Bradford (Biorad, CA, USA); o restante foi diluído 

em tampão Laemmli (1:5 v/v) contendo ditiotreitol 100 mM, incubados por 10 minutos a 96°C. 

Quantidades iguais de proteína das diferentes amostras foram submetidas à separação 

eletroforética em gel de poliacrilamida 6 - 10% (%T) com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 

em aparelho para minigel (Mini Protean III, Bio-Rad, CA, USA). Após a separação eletroforética 

no gel, as proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Biorad, CA, USA). 

As membranas foram incubadas em solução bloqueadora contendo 5% (g/mL) de leite desnatado 

em solução basal (10 mM de Tris, 150 mM de NaCl e 0,02% de Tween) por 2 horas a 

temperatura ambiente. Após o bloqueio, as membranas foram incubadas por 4 horas a 

temperatura ambiente em solução basal com 3% de albumina de soro bovino (BSA) com os 

seguintes anticorpos: anti AT1a, anti IR, anti IRS-1, anti IRS-2 (Santa Cruz Biotechnology, 

USA) e AKT1,2,3, anti-p(Ser473) AKT e PI3-kinase (p85α, p55α e p50α) (Upstate 

Biotechnology, USA). Após a marcação com anticorpo primário, as membranas foram incubadas 

por 1 hora com anticorpo secundário apropriado (anti-mouse ou anti-rabbit) conjugado à 

peroxidase (Amershan Pharmacia, UK) em solução basal com 1% de leite desnatado. Após 3 

lavagens de 10 minutos da membrana, foram adicionados os reagentes de detecção do kit de 

quimioluminescência (ECL, Amershan Pharmacia, UK). As membranas foram, então, expostas 

durante tempos variados a filmes de raios-X. Depois de revelados, esses filmes foram submetidos 

à análise de densitometria óptica pelo software Scion Image (Scioncorp, NIH, USA). 
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4.3 Imunofluorescência 

 

  Os animais foram anestesiados (Ketamina, Xilazina e Acepromazina 0,7: 0,2: 0,1v/v, 0,08 

ml/100g peso, i.m) e perfundidos via ventrículo esquerdo com PBS 0.1M, pH 7,4 ou solução 

salina tamponada, seguida do fixador (paraformaldeído 4% em tampão fosfato a 0,1 M ~300 ml 

por 40-50 min). A perfusão (bomba peristáltica, ~10 ml/min), sob pressão, foi realizada em níveis 

semelhantes aos registrados nos animais conscientes. Em seguida, foi removido o cérebro, e pós-

fixado em paraformaldeído 4%+sacarose 20% (2 dias) e paraformaldeído 4%+sacarose 30% (2 

dias)  e a seguir blocado (hipotálamo) e armazenado em freezer -80 
o
C, até a realização dos 

experimentos. 

 Cortes seqüenciais do hipotálamo (Bregma -1.32 a -3.12), de 30 μm (Leica, CM 305), 

abrangendo os núcleos de interesse (ARC, VMH e PVN) foram coletados ordenadamente em 

diferentes 'poços' de placa de cultura (Falcon 3047) contendo PBS a 0.1M, pH 7,4 (método free 

floating). Os tecidos foram lavados com PBS 0,1M (2x), seguida de 1x PBS + 0,1M de Glicina 

(para bloquear os radicais aldeídos livres) e mais 2x PBS 0,1M.  Após a lavagem, os cortes 

foram incubados com PBS 0,1M + Bovin Serum Albumin (BSA) 1% + Saponina 0,1% por 10 

minutos para bloqueio e permeabilização da membrana celular. Os tecidos foram então incubados 

para dupla marcação, com anticorpo primário policlonal anti-AT1a IgG produzido em cabra (SC-

1173-G) + anticorpo primário anti-p85α IgG produzido em coelho (SC-423) diluídos 1:50 em 

PBS 0,1M + 0,1% saponina + 1% BSA, overnight em câmara fria (4 
o
C), sob agitação branda.  

 Após seguiu-se nova lavagem dos tecidos, com PBS 0,1M + 1% BSA + 0,01% saponina 

(2x), seguida de 3 lavagens com PBS 0,1M + 0,01% saponina. Os cortes foram então incubados 

com anticorpo secundário anti-IgG de coelho produzido em camundongo, conjugado com 

AlexaFluor 488, na diluição de 1:200 em solução de PBS 0.1M + saponina 0,1% por 2 horas a 

temperatura ambiente sob agitação branda. Após nova lavagem do tecido (4x PBS + 0,01% 

saponina), os tecidos foram incubados com anticorpo secundário anti-IgG de cabra produzido em 

burro, conjugado com AlexaFluor 647 na diluição de 1:200 + DAPI na diluição de 1:1000 em 

PBS 0,1M + saponina 0,1% por mais 2 horas em temperatura ambiente, sob agitação branda. Os 

tecidos foram finalmente lavados (6x) em PBS 0,1M + saponina 0,01%. As lâminas previamente 

lavadas e preparadas com Poli-L-Lisina foram usadas para montagem dos tecidos. Após ser 
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realizada a montagem das lâminas e colocação da lamínula com meio de montagem anti-fade 

Vect Shield (Vector Labs Burlingame CA), as lâminas foram seladas nas laterais com esmalte 

incolor e colocadas em caixa plástica escura, embrulhada em papel alumínio e guardadas em 

geladeira (4 
o
C) até a aquisição das imagens. Foram realizados experimentos-controle omitindo-

se os anticorpos primários, de modo a verificar a especificidade da imunomarcação. Além disso, 

realizamos também marcações simples para verificar o padrão de marcação de cada um dos 

anticorpos primários antes de realizarmos a dupla-marcação. As imagens de imunofluorescência 

foram adquiridas e capturadas em microscópio confocal (Leica SP5) em objetiva de 20x e 63x 

(óleo) com parâmetros idênticos para todos os grupos de forma a permitir a comparação entre 

eles. As imagens/fotomicrografias de imunofluorescência foram analisadas no software livre 

Image J (NIH, USA), para quantificação da imunorreatividade. 

 

4.4 Avaliação da Ingestão Alimentar e do Peso dos Animais 

  

 O cruzamento dos animais, bem como o tratamento crônico com losartan ou veículo foi 

realizado como descrito acima no item 4.1. A avaliação da ingestão alimentar e do peso foi 

realizada nos grupos CTL+VE, CTL+LOS, G19+VE e G19+LOS, no primeiro dia de gestação 

(G1), bem como no décimo quarto (G14), início do tratamento com losartan ou veículo, e 

finalmente no décimo nono dia de gestação (G19). Os animais foram alocados em gaiola 

individual com água ad libitum e com uma quantidade conhecida de ração (por exemplo 30 

gramas). Após 24 horas a ração remanescente era pesada para verificação da quantidade de 

alimento ingerida. A ingestão hídrica e as eliminações não foram avaliadas. 

 

4.5 Análise estatística 

 

 Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) e analisados 

estatisticamente por análise de variância (ANOVA de uma via ou duas vias quando apropriado), 

seguido de pós-teste de Tukey. O software GraphPad Prism 5 foi utilizado para análise dos dados 
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e confecção dos gráficos. Em todos os resultados apresentados adotou-se 5% como limite de 

significância estatística (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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5.1 Avaliação da expressão hipotalâmica das proteínas da via de sinalização da insulina e do        

AT1a, na gravidez e na lactação 

 

  As condições de gravidez (G19) e de lactação, tanto no terceiro (L3) como no oitavo dias 

(L8), não produziram alterações significativas na expressão/conteúdo do receptor da insulina (IR) 

no hipotálamo, quando comparadas com as ratas controle (Figura 1).  

 

Figura 1- Expressão/conteúdo do receptor de insulina (IR) no hipotálamo.  

 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-IR. B- Gráfico da expressão de IR, (n = 5). Ratas controle 

(CTL), grávidas (G19) e lactantes no 3º e no 8º dias, L3 e L8, respectivamente. As barras representam as 

médias ± EPM, ANOVA. 
FONTE: Felix (2012) 

 

 A Figura 2 demonstra a expressão/conteúdo do substrato do receptor da insulina-1 (IRS-1) 

no hipotálamo. Observa-se que tanto na gravidez quanto na lactação (L3 e L8), não houve 

alterações significativas na expressão desta proteína. No entanto, observa-se que ao mesmo 

tempo, houve uma redução significativa da expressão de IRS-2 hipotalâmico na gravidez 

(1.6±0.13 vezes vs controle, p<0.01), condição esta que foi rapidamente revertida já no início da 

lactação (L3) e mantida em L8 (Figura 3). 

 

 



46 

 

  

Figura 2- Expressão/conteúdo do substrato do receptor de insulina-1 (IRS1) no hipotálamo.  

 

 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-IRS-1. B- Gráfico da expressão de IRS-1, (n = 4). Ratas 

controle (CTL), grávidas (G19) e lactantes no 3º e no 8º dias, L3 e L8, respectivamente. As barras 

representam as médias ± EPM, ANOVA. 

FONTE: Felix (2012) 

 

 

A gravidez foi acompanhada de aumento significativo na expressão das subunidades 

regulatórias da PI3K, respectivamente, P85α (2.9 ± 0.34 vezes; p<0.001 vs controle), P55α (1.55 

± 0.23 vezes; p<0.05 vs controle) e P50α (1.6 ± 0.30 vezes p<0.05 vs controle). Não foram 

observadas alterações significativas destas proteínas na lactação, em L3 e L8 (Figuras 4, 5 e 6, 

respectivamente).  
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Figura 3- Expressão do substrato do receptor de insulina-2 (IRS-2) no hipotálamo.  

 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-IRS-2. B- Gráfico da expressão de IRS-2. Ratas controle 

(CTL, n=14), grávidas (G19, n=12) e lactantes no 3º e no 8º dias, L3 (n=5) e L8 (n=4), respectivamente.  

As barras representam as médias ± EPM. ANOVA,* P<0.01 vs controle. 

FONTE: Felix (2012) 

 

 

A ausência de alterações na expressão da p85α e da p55α logo no início da lactação indica 

que este fenômeno é rapidamente revertido.  No entanto, a expressão da subunidade p50α em L3 

e L8 foi significativamente menor do que a do grupo controle (1873±411 em L3 e 1706±314 em 

L8 vs 5386±738 no CTL, p<0,05, Figura 6) 
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Figura 4- Expressão da subunidade P85α da PI3K no hipotálamo. 

 

  

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-pam PI3K(p85,55,50). B- Gráfico da expressão de PI3K 

(p85). Ratas controle (n= 14), grávidas (G19, n=6) e lactantes no 3º e no 8º dias, L3 (n=4) e L8 (n=7), 

respectivamente. As barras representam as médias ± EPM. ANOVA * P<0.001 vs controle. 

FONTE: Felix (2012) 

 

Figura 5- Expressão da subunidade P55α da PI3K no hipotálamo. 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-pam PI3K (p85,55,50). B- Gráfico da expressão de PI3K 

(p55). Ratas controle CTL, n= 14), grávidas (G19, n=6) e lactantes no 3º e no 8º dias, L3 (n=4) e L8 

(n=7), respectivamente.  As barras representam as médias ± EPM.  ANOVA* P<0.05 vs controle. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 6- Expressão da subunidade P50α da PI3K no hipotálamo. 

 
 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-pam PI3K (p85,55,50). B- Gráfico da expressão de 

PI3K(p50). Ratas controle (CTL, n= 14), grávidas (G19, n=6) e lactantes no 3º e no 8º dias, L3 (n=4) e 

L8 (n=7), respectivamente. As barras representam as médias ± EPM. ANOVA * P<.0.05 G19 vs CTL; + 

P<0.05 vs controle. 

FONTE: Felix (2012) 

 

 

Observou-se redução significativa da expressão da AKT total na gravidez (G19: 1,7 ± 0,2 

vezes; p<0.05 vs controle), condição esta que foi revertida, novamente, logo após o início da 

lactação, não havendo alterações significativas nas L3 e L8 quando comparadas ao grupo 

controle (Figura 7). A avaliação da fosforilação da AKT em resíduos de Serina 473 (p-Ser
473

AKT 

(1,2,3), mostrou que na gravidez ocorre não apenas a redução da AKT total (Figura 7), mas 

também uma significativa redução (1,5 ± 0,13 vezes; p<0.05 vs controle) da fosforilação da p-

Ser
473

AKT (1,2,3), refletindo possivelmente na redução de sua atividade (Figura 8). 
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Figura 7- Expressão da AKT total no hipotálamo. 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-AKT (1,2,3). B- Gráfico da expressão de AKT (1,2,3). Ratas 

controle (CTL, n= 6), grávidas (G19, n=9) e lactantes no 3º e no 8º dias, L3 (n=3) e L8 (n=3), 

respectivamente.  As barras representam as médias ± EPM. ANOVA * P<0.05 vs controle. 

FONTE: Felix (2012) 

 

Figura 8- Fosforilação em Serina (p-Ser
473

) da AKT-1,2,3 no hipotálamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Immunoblotting com anticorpo anti-p-Ser
473

AKT-1,2,3. B- Gráfico da expressão de p-Ser
473

AKT-1,2,3. 

Ratas controle (CTL, n=7) e grávidas (G19, n=5). As barras representam as médias ± EPM. teste T 

*P<0.05 vs controle. 

FONTE: Felix (2012) 
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A gravidez também foi acompanhada de aumento significativo na expressão do receptor 

AT1a da Angiotensina-II no hipotálamo (G19: 2.13±0.27 vezes vs controle; p<0.05),  novamente 

sem alterações observadas nas L3 e L8 (Figura 9).  Esse aumento observado na gravidez reflete 

uma possível hiperatividade do sistema renina-angiotensina cerebral nesta condição. 

 

Figura 9- Expressão/conteúdo do receptor AT1a da ANG-II no hipotálamo. 

 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-AT1a. B- Gráfico da expressão de AT1a. Ratas controle 

(CTL, n= 4), grávidas (G19, n=5) e lactantes no 3º e no 8º dias, L3 (n=3) e L8 (n=3), respectivamente. As 

barras representam as médias ± EPM. ANOVA * P<0.05 vs controle. 

FONTE: Felix (2012) 
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5.2 Efeito do Tratamento Crônico com Losartan sobre a expressão de AKT, PI3K e AT1a 

no hipotálamo, na gravidez  

 

Figura 10- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) sobre a 

expressão/conteúdo do receptor AT1a da ANG-II no hipotálamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Immunoblotting com anticorpo anti-AT1a. B- Gráfico da expressão de AT1a. Ratas controle tratadas 

com veículo (n= 4) e com losartan (n=3), e grávidas (G19) tratadas com veículo (n=7) e com losartan 

(n=3). As barras representam as médias ± EPM. ANOVA* P<0.01 vs controle + veículo; +P<0.05 vs  

G19 + veículo. 

FONTE: Felix (2012) 

 

O tratamento crônico com losartan foi capaz de reverter o aumento da expressão do 

receptor AT1a no hipotálamo, observado na gravidez. O efeito do antagonismo AT1a produziu 

nas grávidas uma significativa redução da expressão deste receptor no hipotálamo (1.6±0.12vezes 

vs controle; p<0.05), levando-a praticamente aos valores basais. Esta redução, fez com que não 

houvesse diferença estatisticamente significativa entre as grávidas tratadas com losartan e o 

grupo controle (Figura 10). 

Em seqüência, avaliamos o efeito do tratamento crônico com losartan sobre a expressão 

das subunidades regulatórias da PI3K no hipotálamo durante a gravidez. Observamos que o 

tratamento com antagonista AT1, não produziu quaisquer alterações significativas na 

expressão/conteúdo das subunidades p85α, p55α e p50α tanto no grupo controle (5077±242 
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[CTL+Los] vs 4830±763 [CTL+Veh]) como nas grávidas tratadas com losartan (7160±951 

[G19+Los] vs 7444±334 [G19+Veh]). As expressões dessas subunidades permaneceram elevadas 

na gravidez, quando comparadas às ratas controle (7444±334 vs 4830±763) (Figuras 11, 12 e 13, 

respectivamente). 

 

Figura 11- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) sobre a 

expressão/conteúdo da subunidade P85α da PI3K no hipotálamo. 

 

 

 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-pam PI3K(p85,55,50). B- Gráfico da expressão de PI3K 

(p85). Ratas controle tratadas com veículo (n= 3) e com losartan (n=5), e grávidas (G19) tratadas com 

veículo (n=5) e com losartan (n=5). As barras representam as médias ± EPM. ANOVA * P<0.05 vs 

controle. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 12- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) sobre a 

expressão/conteúdo da subunidade P55α da PI3K no hipotálamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-pam PI3K(p85,55,50). B- Gráfico da expressão de PI3K 

(p55). Ratas controle tratadas com veículo (n= 3) e com losartan (n=5), e grávidas (G19) tratadas com 

veículo (n=5) e com losartan (n=5). As barras representam as médias ± EPM. ANOVA * P<0.05 vs 

controle. 

FONTE: Felix (2012) 

 

 

 

Com relação à expressão da AKT total no hipotálamo, após o tratamento crônico com 

losartan, não houve alterações significativas tanto no grupo controle (8268±268 [CTL+Los] vs 

8276±341 [CTL+Veh]) como nas grávidas tratadas (5113±502 [G19+Los] vs 5120±640 

[G19+Veh]). A expressão/conteúdo da AKT total no hipotálamo permaneceu significativamente 

reduzida nas grávidas, quando comparadas com o grupo controle (5120±640 vs 8276±341, p< 

0.001, Figura 14). 
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Figura 13- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) sobre a 

expressão/conteúdo da subunidade P50α da PI3K no hipotálamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-pam PI3K(p85,55,50). B- Gráfico da expressão de PI3K 

(p50). Ratas controle tratadas com veículo (n= 3) e com losartan (n=5), e grávidas (G19) tratadas com 

veículo (n=5) e com losartan (n=5). As barras representam as médias ± EPM. ANOVA * P<0.05 vs 

controle. 

FONTE: Felix (2012) 

 

Figura 14- Efeito do tratamento crônico com Losartan (10mg/kg/dia, por 5 dias, via gavagem) sobre a 

expressão/conteúdo da AKT total no hipotálamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Immunoblotting (IB) com anticorpo anti-AKT (1,2,3). B- Gráfico da expressão de AKT (1,2,3). Ratas 

controle tratadas com veículo (n= 5) e com losartan (n=5), e grávidas (G19) tratadas com veículo (n=5) e 

com losartan (n=4). As barras representam as médias ± EPM, ANOVA. * P<0.001 vs controle.  

FONTE: Felix (2012) 
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5.3 Imunofluorescência 

 

 Utilizamos a imunofluorescência para avaliar especificamente no núcleo arqueado do 

hipotálamo (ARC) e no núcleo hipotâlamico ventromedial (VMH) a expressão do receptor AT1a 

da Ang-II, bem como a subunidade regulatória p85α da PI3K nos grupos controle e grávidas 

tratadas cronicamente com veículo ou losartan (10mg/kg por 5 dias via gavagem). 

 A Figura 15 mostra as fotomicrografias representativas do padrão de marcação de 

imunofluorescência, encontrado no ARC, para o receptor AT1a (Figura 15: A1), bem como para 

a subunidade regulatória p85α (Figura 15: A2) e a co-localização (merge) de ambas (Figura 15: 

A3), no grupo controle tratado cronicamente com veículo. Na figura 15: B1, B2 e B3, observam-

se essas mesmas marcações (AT1, p85α e merge, respectivamente) sobrepostas ao núcleo dos 

neurônios em azul, marcados com DAPI. É possível verificar que há uma expressão basal 

bastante significativa tanto do receptor AT1 quanto da p85α no ARC do grupo controle, e ainda 

que essas proteínas se co-localizam em neurônios nesta região (Figura 15: A3; B3). As Figuras 

16, 17 e 18, ilustram o padrão de marcação dessas mesmas proteínas, observadas no ARC dos 

grupos controle tratado com losartan, grávida (G19) tratadas com veículo ou G19 tratada com 

losartan, respectivamente. 

 As Figuras 19, 20, 21 e 22 mostram as fotomicrografias representativas da 

imunomarcação encontrada no núcleo hipotalâmico ventromedial porção dorsomedial (VHMdm) 

para o receptor AT1a e para  subunidade p85α da PI3K, bem como a colocalização de ambas,  

respectivamente nos grupos controle tratados com veículo, ou com losartan, e nas grávidas 

tratadas com veículo ou losartan.  
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Figura 15- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo arqueado do 

hipotálamo no grupo controle tratado com veículo. 

 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 630x (objetiva 63x-óleo). 3V: terceiro ventrículo; ARC: núcleo arqueado; ME: 

eminência mediana. Barra branca: 75µm. Localização: Bregma - 2.64. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 16- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo arqueado do 

hipotálamo no grupo controle tratado com losartan. 

 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 630x (objetiva 63x-óleo). 3V: terceiro ventrículo; ARC: núcleo arqueado; ME: 

eminência mediana. Barra branca: 75µm. Localização: Bregma - 2.64. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 17- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo arqueado do 

hipotálamo, nas grávidas (G19) tratadas com veículo. 

 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3. Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 630x (objetiva 63x-óleo).  3V: terceiro ventrículo; ARC: núcleo arqueado; ME: 

eminência mediana. Barra branca: 75µm. Localização: Bregma - 2.64. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 18- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo arqueado do 

hipotálamo, nas grávidas (G19) tratadas com losartan. 

 

 
 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 630x (objetiva 63x-óleo). 3V: terceiro ventrículo; ARC: núcleo arqueado; ME: 

eminência mediana. Barra branca: 75µm. Localização: Bregma - 2.64. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 19- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência, observadas no núcleo hipotalâmico 

ventromedial porção dorsomedial, no grupo controle tratado com veículo. 

 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 630x (objetiva 63x-óleo).  D- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios em aumento de 200x (objetiva 20x). 3V: terceiro ventrículo; ARC: núcleo arqueado;  VMHdm 

(hipotálamo ventromedial porção dorsomedial), ME: eminência mediana. Barra branca em C: 75µm. 

Localização: Bregma - 2.76. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 20- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência, observadas no núcleo hipotalâmico           

ventromedial porção dorsomedial, no grupo controle tratado com losartan. 

 

 

 
 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 630x (objetiva 63x-óleo).  Barra branca em C: 75µm. Localização: Bregma - 2.76. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 21- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência, observadas no núcleo hipotalâmico 

ventromedial porção dorsomedial, nas grávidas (G19) tratadas com veículo. 

 

 

 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 630x (objetiva 63x-óleo). Barra branca em C: 75µm. Localização: Bregma - 2.76. 
FONTE: Felix (2012) 
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Figura 22- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência, observadas no núcleo hipotalâmico 

ventromedial porção dorsomedial, nas grávidas (G19) tratadas com losartan. 
 

 

 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo)  AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 630x (objetiva 63x-óleo). Barra branca em C: 75µm. Localização: Bregma - 2.76. 
FONTE: Felix (2012) 
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A gravidez foi, de fato, acompanhada de aumento significativo (de 1,72 vezes) na 

expressão do receptor AT1a (12,66±1.1 vs 7.22±1.43, p<0.05) no núcleo arqueado do hipotálamo 

(ARC, Figura 23). Observou-se também, aumento significativo na expressão do AT1a, embora 

menos expressivo (0,6 vezes) no hipotálamo ventromedial porção dorsomedial (VMHdm) das 

grávidas quando comparadas ao grupo controle (8,3±0,6 vs 5,0±1,0;  p<0.05; Figura 24). Ainda 

que este aumento tenha sido qualitativamente visível e perceptível nas grávidas (Figura 21), 

quando quantificado, mostrou-se um tanto quanto discreto, embora significativo (Figura 24). 

 O tratamento crônico com losartan produziu uma significativa redução da expressão do 

receptor AT1a no ARC das ratas grávidas quando comparada ao tratamento com veículo (7,65± 

1.21 vs 12,66±1.1, p<0.05; Figura 23). Essa redução fez com que não houvesse diferença 

significativa entre as grávidas tratadas com losartan e o grupo controle tratado com esta mesma 

droga (7,5± 1.6 vs 7,7±1,1; Figura 23). No grupo controle, o tratamento com losartan não 

produziu alterações significativas quando comparado ao grupo tratado apenas com veículo 

(7,7±1,1 vs 7,2±1.5; Figura 23). 

 Da mesma forma, observamos no VMHdm uma significativa redução na expressão do 

receptor AT1a nas grávidas após o tratamento crônico com losartan, quando comparadas ao 

tratamento com veículo (5,2±0.7 vs 8,3±0.6, p<0.05; Figura 24). E ainda, no grupo controle, 

novamente, não foi observado diferença significativa na expressão do AT1a no VMHdm após o 

tratamento com losartan (5,5±0,74 vs 5,0±1,0; Figura 24). 

 O tratamento com losartan normalizou/preveniu o aumento da expressão do receptor 

AT1a tanto no ARC, como no VMHdm durante a gravidez (Figura 23 e 24, respectivamente). 
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Figura 23- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão do receptor AT1a no ARC. 

 

 

 

 

A- Fotomicrografias ilustrativas da imunomarcação/expressão do receptor AT1a no ARC nos 4 grupos 

experimentais, aumento de 630 vezes (objetiva 63x a óleo). B- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico 

com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a expressão do receptor AT1a no ARC em ratas  

controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan (CTL+LOS, n=3), grávidas tratadas com 

veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). Média EPM. ANOVA *p <0.05 vs CTL+VE; 

+ p<0.05 vs G19+VE.  

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 24- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão do receptor AT1a no VMHdm.   

 

 

 

 

A- Fotomicrografias ilustrativas da imunomarcação/expressão do receptor AT1a no VMHdm nos 4 grupos 

experimentais, aumento de 630 vezes (objetiva 63x a óleo). B- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico 

com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a expressão do receptor AT1a no VMHdm em 

ratas  controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan (CTL+LOS, n=3), grávidas tratadas 

com veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). Média EPM. ANOVA *p <0.05 vs 

CTL+VE; + p<0.05 vs G19+VE. 

FONTE: Felix (2012) 
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 Ao avaliarmos a subunidade regulatória p85α da PI3K, verificamos que há durante a 

gravidez um aumento bastante significativo (5,48 vezes) de sua expressão no ARC quando 

comparado com o grupo controle (15,9±2,3 vs 2,9±1,0; p<0.001; Figura 25). Esse aumento, 

embora ligeiramente mais discreto, também foi bastante significativo (3,7 vezes) no VMHdm 

durante a gravidez (9,7± 2,3 vs 2,6± 0,7; p<0.05; Figura 26). 

 Quando avaliamos a expressão da p85α, na gravidez, após o tratamento crônico com 

losartan, verificamos que, de fato, este não produziu quaisquer alterações significativas no ARC 

deste grupo quando comparado às grávidas tratadas somente com veículo (15,9±2,3 vs 13,8±1,8; 

Figura 25), bem como também não foram observadas alterações no grupo controle (3,9± 0,5 vs 

2,9±1,0; Figura 25). 

 Semelhante ao observado no ARC, o tratamento crônico com losartan não produziu 

qualquer alteração significativa na expressão da p85α no VMHdm, tanto no grupo controle 

(3,3±0,3 vs 2,6±0,7) como nas grávidas (9,7±2,3 vs 8,8±1,3) quando comparados aos seus 

respectivos grupos tratados somente com veículo (Figura 26). 

 As Figuras 27 e 28, mostram a quantificação da co-localização da expressão do AT1a e da 

p85α no ARC e no VMHdm, respectivamente, comparando-as entre os quatro grupos 

experimentais. Observa-se que, mesmo no grupo controle tratado com veículo, onde espera-se 

uma expressão basal tanto do AT1a quanto da p85α, há uma co-localização dessas proteínas tanto 

no ARC (2,0% de  área)  como no VMHdm (1,4% de área) (Figuras 27 e 28, respectivamente). 
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Figura 25- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão da subunidade p85 no ARC. 

 

 

 

A- Fotomicrografias ilustrativas da imunomarcação/expressão da subunidade p85 no ARC nos 4 grupos 

experimentais, aumento de 630 vezes (objetiva 63x a óleo). B- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico 

com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a expressão da subunidade p85 no ARC em ratas  

controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan (CTL+LOS, n=3), grávidas tratadas com 

veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). Média EPM. ANOVA *p <0.001 vs 

CTL+VE; +p<0.01 vs CTL+LOS. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 26- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão da subunidade p85 no VMHdm. 

 

 

 

 

A- Fotomicrografias ilustrativas da imunomarcação/expressão da subunidade p85 no VMHdm nos 4 

grupos experimentais, aumento de 630 vezes (objetiva 63x a óleo). B- Efeitos da gravidez e do tratamento 

crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a expressão da subunidade p85 no 

VMHdm em ratas  controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan (CTL+LOS, n=3), 

grávidas tratadas com veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). Média EPM. ANOVA 

*p <0.05 vs CTL+VE; +p<0.05 vs CTL+LOS. 

FONTE: Felix (2012) 
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 Observou-se nas grávidas, aumento significativo na co-localização do AT1a e da p85α, no 

ARC (3,6± 0,18 vs 2,1±0,35; p<0.01) e no VMHdm (4,1±0,6 vs 1,4± 0,43; p<0.05; Figuras 27 e 

28, respectivamente). 

 Devido ao fato do tratamento crônico com losartan ter produzido, nas grávidas redução 

significativa na expressão do AT1a no ARC e no VMHdm (Figuras 23 e 24), observou-se, 

conseqüentemente, redução na co-localização (AT1a+ p85α) tanto no ARC (2,0±0,10 

[G19+LOS] vs 3,6 ± 0,18 [G19+VE]; p<0.01; Figura 27), como no VMHdm (2,2+0,20 

[G19+LOS] vs 4,1± 0,6 [G19+VE]; p<0.05; Figura 28) de ratas grávidas tratadas com losartan. 

Não foram observadas alterações significativas na co-localização AT1a + p85α no ARC e no 

VMHdm do grupo controle tratado com losartan (Figuras 27 e 28, respectivamente). 
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Figura 27- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a co-localização da subunidade p85 e do receptor AT1a no ARC. 

 

 

 

 

A- Fotomicrografias ilustrativas da co-localização da subunidade p85 e do receptor AT1a, no ARC nos 4 

grupos experimentais, aumento de 630 vezes (objetiva 63x a óleo). B- Efeitos da gravidez e do tratamento 

crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a co-localização dessas proteínas no ARC 

em ratas  controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan (CTL+LOS, n=3), grávidas 

tratadas com veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). Média EPM. ANOVA *p <0.01 

vs CTL+VE; +p<0.05 vs G19+VE. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 28- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a co-localização da subunidade p85 e do receptor AT1a no VMHdm. 

 

 

 
 

 

A. Fotomicrografias ilustrativas da co-localização da subunidade p85 e do receptor AT1a, no VMHdm 

nos 4 grupos experimentais, aumento de 630 vezes (objetiva 63x a óleo). B. Efeitos da gravidez e do 

tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a co-localização dessas 

proteínas no VMHdm em ratas  controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan 

(CTL+LOS, n=3), grávidas tratadas com veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). 

Média EPM. ANOVA *p <0.05 vs CTL+VE; +p<0.05 vs G19+VE.  

FONTE: Felix (2012) 
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Avaliamos também pela imunofluorescência, especificamente no núcleo paraventricular 

do hipotálamo (PVN) a expressão do receptor AT1a da Ang-II, bem como da subunidade 

regulatória p85α da PI3K nos grupos controle e grávidas tratadas cronicamente com veículo ou 

losartan. 

 A Figura 29 mostra as fotomicrografias representativas do padrão de marcação de 

imunofluorescência, encontrado no PVN, para o receptor AT1a (Figura 29: A1), bem como para 

a subunidade regulatória p85α (Figura 29: A2) e a co-localização (merge) de ambas (Figura 29: 

A3), no grupo controle tratado cronicamente com veículo. Na figura 29: B1, B2 e B3, observam-

se essas mesmas marcações (AT1, p85α e merge, respectivamente) sobrepostas ao núcleo dos 

neurônios em azul, marcados com DAPI. É possível verificar que assim como observamos 

anteriormente no ARC e no VMHdm, há também uma expressão basal bastante significativa 

tanto do receptor AT1a quanto da p85α no PVN do grupo controle, e ainda que essas proteínas 

novamente se co-localizam em neurônios nesta região (Figura 29: A3; C).  

As Figuras 30, 31 e 32, ilustram o padrão de marcação dessas mesmas proteínas, 

observadas no PVN dos grupos controle tratado com losartan, grávidas (G19) tratadas com 

veículo ou G19 tratadas com losartan, respectivamente. A quantificação da imunomarcação do 

AT1a, da subunidade regulatória p85α e a co-localização (merge) de ambas  no PVN nos quatro 

grupos experimentais, podem ser observadas nas figuras 33, 34 e 35, respectivamente. 
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Figura 29- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo paraventricular 

do hipotálamo, no grupo controle tratado com veículo. 

 

 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 200x (objetiva 20x).  3V: terceiro ventrículo; PVN: núcleo paraventricular; Barra 

branca: 250µm. Localização: Bregma - 1.72. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 30- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo paraventricular 

do hipotálamo, no grupo controle tratado com losartan. 

 

 

 

 

 

 

A1. Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2. Imunomarcação da subunidade p85α 

da PI3K (em verde). A3. Co-localização de ambas (em amarelo). B1. AT1a em vermelho + DAPI em azul 

evidenciando o núcleo dos neurônios. B2. p85α (verde) + DAPI (azul). B3. Co-localização (em amarelo) 

AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1. Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos neurônios. 

Aumento de 200x (objetiva 20x).  3V: terceiro ventrículo; PVN: núcleo paraventricular; Barra branca: 

250µm. Localização: Bregma - 1.72. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 31- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo paraventricular 

do hipotálamo, no grupo grávidas (G19) tratadas com veículo. 
 

 
 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 200x (objetiva 20x).  3V: terceiro ventrículo; PVN: núcleo paraventricular; Barra 

branca: 250µm. Localização: Bregma - 1.72. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 32- Fotomicrografias representativas da imunofluorescência observadas no núcleo paraventricular 

do hipotálamo, no grupo grávidas (G19) tratadas com losartan. 

 

 

 

 

A1- Imunomarcação do receptor AT1a da Ang-II (em vermelho). A2- Imunomarcação da subunidade 

p85α da PI3K (em verde). A3- Co-localização de ambas (em amarelo). B1- AT1a em vermelho + DAPI 

em azul evidenciando o núcleo dos neurônios. B2- p85α (verde) + DAPI (azul). B3- Co-localização (em 

amarelo) AT1a + p85α + DAPI (em azul). C1- Marcação com DAPI, evidenciando o núcleo dos 

neurônios. Aumento de 200x (objetiva 20x). 3V: terceiro ventrículo; PVN: núcleo paraventricular; Barra 

branca: 250µm. Localização: Bregma - 1.72. 

FONTE: Felix (2012) 
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Assim como observado anteriormente no ARC e no VMHdm, a gravidez foi novamente 

caracterizada por um aumento bastante significativo (de 3,8 vezes) na expressão do receptor 

AT1a (10,49±3,79 vs 2,76±0,95, p<0.05) no núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN, Figuras 

31 e 33). O tratamento crônico com losartan produziu uma redução significativa da expressão do 

receptor AT1a no PVN das ratas grávidas quando comparada ao tratamento com veículo (4,083± 

1,32 vs 10,49±1,32, p<0.05; Figura 33). Essa redução fez com que, mais uma vez, não houvesse 

diferença significativa entre as grávidas tratadas com losartan e o grupo controle tratado com esta 

mesma droga (4,083± 1,32 vs 2,17±0,49; Figura 33). No grupo controle, o tratamento com 

losartan não produziu alterações significativas quando comparado ao tratamento apenas com 

veículo (2,017±0,49 vs 2,74±0,95; Figura 33). 

 Ao avaliarmos a expressão da subunidade regulatória p85α da PI3K no PVN, verificamos 

que há durante a gravidez um aumento significativo (2,7 vezes) de sua expressão quando 

comparado com o grupo controle (18,02±5,47 vs 6,7±1,66; p<0.05; Figura 34). Quando 

avaliamos a expressão da p85α, na gravidez, após o tratamento crônico com losartan, verificamos 

que, mais uma vez, este não produziu quaisquer alterações significativas no PVN deste grupo 

quando comparado às grávidas tratadas somente com veículo (19,69±2,04 vs 18,02±5,47; Figura 

34), bem como também não foram observadas alterações no grupo controle (5,74±1,1 vs 

6,70±1,66; Figura 34). 
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Figura 33- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão do receptor AT1a no PVN. 

 

 

   

 

A- Fotomicrografias ilustrativas da imunomarcação/expressão do receptor AT1a no PVN nos 4 grupos 

experimentais, aumento de 200 vezes (objetiva 20x). B- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com 

losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a expressão do receptor AT1a no PVN em ratas  

controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan (CTL+LOS, n=3), grávidas tratadas com 

veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). Média EPM. ANOVA *p <0.05 vs CTL+VE; 

+ p<0.05 vs G19+VE. 

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 34- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a expressão da subunidade p85  no PVN. 

 

 

 

 

A. Fotomicrografias ilustrativas da imunomarcação/expressão da subunidade p85 no PVN nos 4 grupos 

experimentais, aumento de 200 vezes (objetiva 20x). B. Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com 

losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a expressão da subunidade p85  no PVN em ratas  

controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan (CTL+LOS, n=3), grávidas tratadas com 

veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). Média EPM. ANOVA *p <0.05 vs CTL+VE; 

+ p<0.05 vs CTL+LOS.  

FONTE: Felix (2012) 
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Figura 35- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

sobre a co-localização da subunidade p85 e do receptor AT1a no PVN. 

 

 

 

 

A- Fotomicrografias ilustrativas da co-localização da subunidade p85 e do receptor AT1a, no PVN nos 4 

grupos experimentais, aumento de 200 vezes (objetiva 20x). B- Efeitos da gravidez e do tratamento 

crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) sobre a co-localização dessas proteínas no PVN 

em ratas  controle tratadas com veículo (CTL+VE, n=3),  ou com losartan (CTL+LOS, n=3), grávidas 

tratadas com veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). Média EPM. ANOVA *p 

<0.001 vs CTL+VE; +p<0.05 vs G19+VE; **p<0.05 vs  CTL+LOS. 

FONTE: Felix (2012) 
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A Figura 35 mostra a quantificação da co-localização da expressão do AT1a e da p85α no 

PVN, comparando-as entre os quatro grupos experimentais. Observamos aumento significativo 

(2,64 vezes) da co-localização do AT1a e da p85α no PVN na gravidez (4,13±0,22 vs 1,56±0,18, 

p<0,001). O tratamento crônico com losartan produziu nas grávidas redução da co-localização do 

AT1a e da p85α no PVN (2,9±0,27 vs 4,13±0,22, p<0,05; Figura 35).  No entanto, verificamos 

que apesar da redução significativa da co-localização do AT1a e da p85α no PVN das grávidas 

tratadas com losartan, esta permaneceu ainda significativamente mais elevada quando comparada 

ao grupo controle tratado com a mesma droga (2,9±0,27 vs 1,48±0,23, p<0,05, Figura 35).  

A Tabela 1 mostra conjuntamente os dados da expressão do AT1a, p85α e sua co-

localização (merge) no ARC, no VMHdm e no PVN, apresentados anteriormente nas figuras 23 a 

28 e 33 a 35. A expressão dessas proteínas, bem como sua co-localização também foi avaliada na 

eminência mediana (ME), onde pode-se observar que os efeitos da gravidez e do tratamento 

crônico com losartan foram semelhantes aos observados nas regiões descritas anteriormente. 

Assim observamos aumento significativo da expressão do AT1a e da p85α na ME das grávidas, 

com redução na expressão da primeira e manutenção do aumento da segunda, após tratamento 

com losartan (Tabela 1). Também foi possível observar que existe co-localização dessas proteínas 

na ME, que foi reduzida nas grávidas tratadas com losartan (Tabela 1). 
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Tabela 1- Expressão do AT1, da p85 e a co-localização de ambas no ARC, VMHdm, PVN e na ME nos 

quatro grupos experimentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos controle tratados com veículo (CTL+VE, n=3) ou com losartan (CTL+LOS, n=3) e grávidas 

tratadas com veículo (G19+VE, n=3) ou com losartan (G19+LOS, n=3). ARC: núcleo arqueado; 

VMHdm: hipotálamo ventromedial porção dorsomedial; PVN: núcleo paraventricular do hipotálamo; ME: 

eminência mediana. MédiasEPM. ANOVA. 
*
p<0.05 vs CTL+VE; 

+
p<0.05 vs G19+VE;

 ##
p<0.001 vs 

CTL+VE; 
# 
p<0.01 vs G19+VE; 

*+
p<0.05 vs CTL+LOS; 

#+
p<0.01 vs CTL+VE; 

**
p<0.05 vs CTL+LOS. 

FONTE: Felix (2012) 
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5.4. Avaliação do Peso e da Ingestão alimentar  

 

Avaliamos a evolução do peso corporal nas grávidas tratadas com veículo ou com 

losartan. O peso dos animais foi aferido no dia zero (início do protocolo), no décimo quarto dia 

(início do tratamento com veículo ou losartan) e no final da gravidez/tratamento (décimo nono 

dia). Verifica-se que com o decorrer da gravidez ocorre um ganho de peso progressivo em ambos 

os grupos, atingindo níveis de significância no 14
o
 dia (275±5,4 [G+VE, 14

o 
dia]) vs 256±4,5 

[G+VE, dia zero], p<0,05; 297,5±5,5 [G+LOS, 14
o 

dia] vs 280±6,1 [G+LOS, dia zero], p<0,05; 

Figura 36 A). 

 

Figura 36- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) ou 

veículo sobre a evolução do peso corporal. 
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A- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) ou 

veículo sobre a evolução do peso corporal nas grávidas tratadas com veículo (G+VE, n=4) ou com 

losartan (G+LOS, n=6). B- Comparação do ganho de peso corporal durante todo o protocolo experimental 

(dia 19 – dia zero) nas grávidas tratadas com veículo (G+VE, n=4) ou com losartan (G+LOS, n=6). + 

p<0.001 (G+LOS, dia 14 vs dia zero); * p< 0.05 (G+VE, dia 14 vs dia zero);  ++p<0.0001(G+LOS, dia 19 

vs dia zero); ** p<0.0002 (G+VE, dia 19 vs dia zero); #p<0,05 vs G+VE. 
FONTE: Felix (2012) 
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 No décimo nono dia, podemos observar um ganho de peso ainda maior em ambos os 

grupos quando comparado ao início do protocolo (334,5±56,7 [G+VE, 19
o 

dia]) vs 256±4,5 

[G+VE, dia zero], p<0,0002; 353,±11,6 [G+LOS, 19
o 

dia] vs 280±6,1 [G+LOS, dia zero], 

p<0,0001; Figura 36 A). Ainda que desde o início do protocolo o grupo G+LOS tenha 

apresentado peso maior do que o grupo G+VE (280±6,1 vs 256±4,5, p<0,05), diferença essa que 

se manteve até o final do protocolo, o ganho de peso foi similar em ambos os grupos (80±8,6 vs 

78±5,8), de modo que o tratamento crônico com losartan  não produziu alterações significativas 

com relação ao ganho de peso na gravidez (Figura 36 B). 

 Observamos no grupo G+VE, aumento progressivo na ingestão alimentar, atingindo 

valores significativamente maiores no décimo quarto dia (25,7±1,7 vs 21,7±0,35, p<0,05) e ainda 

mais elevados no décimo nono dia, ao final da gestação (30±1,4 vs 21,7±0,35, p<0,05; Figura 37 

A), quando comparados ao dia zero/início do protocolo. No grupo G+LOS houve aumento 

progressivo na ingestão alimentar semelhante ao observado no grupo G+VE até o décimo quarto 

dia (26,7±1,4 vs 22,6±1,2, p<0,05). A partir de então, com o início do tratamento crônico com 

losartan observamos redução significativa na ingestão alimentar (quando comparada ao grupo 

G+VE), que continuou progressivamente até atingir a redução máxima ao final do protocolo, no 

décimo nono dia (24,5±1,9 vs 30±1,4, p<0,05; Figuras 37A  e 37 B). O consumo de alimento foi 

significativamente menor nas ratas grávidas tratadas com losartan ao final do protocolo, quando 

comparado às ratas grávidas tratadas somente com veículo (24,5±1,9 vs 30±1,4, p<0,05; Figura 

37 A e 37 B). 
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Figura 37- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) 

ou veículo sobre evolução da ingestão alimentar. 

 

 

A B

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

20

22

24

26

28

30

32

+*

**

++

G+Veículo

G+Losartan

Dias

In
g

e
s
tã

o
 a

li
m

e
n

ta
r
 (

g
)

G19+VE G19+LOS
0

5

10

15

20

25

30

35

*

C
o

n
s
u

m
o

 (
g

)
 

 

A- Efeitos da gravidez e do tratamento crônico com losartan (10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) ou 

veículo sobre evolução da ingestão alimentar nas grávidas tratadas com veículo (G+VE, n=4) ou com 

losartan (G+LOS, n=6). B- Efeito do tratamento crônico com losartan sobre a ingestão alimentar 

(consumo) nas grávidas tratadas com veículo (G19+VE, n=4) ou com losartan (G19+LOS, n=6). *p<0.05 

vs G19+VE. 
FONTE: Felix (2012) 

 

  

Ao avaliarmos a ingestão alimentar ou consumo de alimento expresso na razão consumo 

(g)/peso (kg), verificamos que não houve diferença significativa entre os grupos G+VE e G+LOS 

no início da gestação e no décimo quarto dia, Figuras 38 A e 38 B, respectivamente. No entanto, 

ao final do tratamento crônico com losartan (décimo nono dia), observamos redução significativa 

na razão consumo (g)/peso (kg) quando comparado ao grupo tratado apenas com veículo 

(0,0712±0,004 vs 0,0895±0,003, p<0,05; Figura 38 C).  
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Figura 38- Efeito do tratamento crônico com losartan ou veículo sobre o consumo de alimento, expresso 

na razão consumo (g)/peso (kg). 
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A- Efeito do tratamento crônico com losartan ou veículo sobre o consumo de alimento, expresso na razão 

consumo (g)/peso (kg) nas grávidas tratadas com veículo (G+VE, n=4) ou com losartan (G+LOS, n=6) no 

dia zero/início da gestação. B- Idem A, no décimo quarto dia/início do tratamento crônico com losartan 

(10mg/kg, por 5 dias, via gavagem) ou veículo. C- Idem A, no décimo nono dia, final do 

tratamento/protocolo. *p<0,05 vs G19+VE. 

FONTE: Felix (2012) 
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 A insulina age no sistema nervoso central através de seu receptor IR, ativando a via de 

sinalização IRS/PI3K/AKT (NISWENDER; SWARTZ, 2003; PLUM; BELGARDT; 

BRUNNING, 2006). Esta via, operando no hipotálamo é também ativada pela leptina, está 

implicada na regulação da ingestão alimentar, e possui grande importância no cross-talk com a 

via de sinalização da insulina no controle da homeostasia energética (NISWENDER; SWARTZ, 

2003; NISWENDER; BASKIN; SWARTZ, 2004). O hipotálamo possui importante papel tanto 

no controle do balanço energético, como no balanço glicêmico. A ação eficiente da insulina no 

SNC é necessária para a regulação da homeostasia glicêmica. Um intacto mecanismo 

hipotalâmico de sinalização de insulina é necessário para a total inibição sistêmica da produção 

endógena de glicose pelo fígado (PHG) (PRODI; OBICI, 2006). 

 O bloqueio da ação da insulina no ARC através de anticorpos contra insulina, ou a 

redução das ações da insulina através de oligonucleotídeos antisense contra o IR, ou ainda a 

inibição farmacológica das ações da PI3K levam a uma diminuição na habilidade da insulina 

circulante em produzir a inibição da PHG (PRODI; OBICI, 2006). Nossos resultados 

demonstraram pela primeira vez que na gravidez tardia, modelo fisiológico de resistência à 

insulina, ocorre a diminuição da expressão do IRS-2 no hipotálamo total, sem alterações 

observadas na expressão do IR e do IRS-1. A redução da expressão do IRS-2 tem sido um dos 

mecanismos moleculares propostos de resistência às ações da insulina. A diminuição da 

expressão do IRS-2 no hipotálamo resulta no aumento da ingestão alimentar e da massa corporal, 

levando a resistência à insulina e finalmente ao Diabetes (LIN et al., 2004). 

 O IRS-2 é extensamente localizado no hipotálamo e sua expressão foi claramente 

demonstrada anteriormente em diversos núcleos tais como o ARC, VMH (dorsomedial, central e 

ventrolateral) e PVN (PARDINI et al., 2006). Das quatro isoformas dos IRS (1-4), apenas o IRS-

2 tem sido implicado no controle neural da homeostasia energética (WITHERS, 2001). A deleção 

específica do IRS-2 neuronal em camundongos leva a um fenótipo de animais obesos e 

hiperfágicos, o que estabelece um papel crucial desta proteína nos mecanismos centrais 

envolvidos no controle da homeostasia energética (CHOUDHURY et al., 2005).  Há durante a 

gravidez um aumento da ingestão alimentar e alterações nos mecanismos de controle, onde é 

gerada uma situação de balanço energético positivo (GRATTAN; LADYMAN; AUGUSTINE, 

2007; LADYMAN, 2008). Essas modificações são consideradas adaptativas e tem a função de 
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preparar o organismo materno para as demandas metabólicas necessárias ao desenvolvimento 

fetal e à lactação subseqüente.  

 A hiperfagia observada na gravidez é causada por diversas alterações hormonais 

observadas nesta condição. Dentre elas, o desenvolvimento da resistência hipotalâmica às ações 

anorexígenas da leptina tem sido a mais extensamente descrita e estudada (LADYMAN; 

AUGUSTINE; GRATAN, 2010). No entanto, o papel da via de sinalização da insulina no 

hipotálamo durante a gravidez tem sido menos estudado, embora acredite-se que a resistência a 

leptina possa contribuir também para o estado de resistência à insulina na gravidez (LADYMAN; 

AUGUSTINE; GRATAN, 2010). A redução da expressão hipotalâmica de IRS-2 na gravidez 

aqui demonstrada sugere uma possível contribuição desta proteína na hiperfagia nesta condição, 

bem como uma possível piora/menor efetividade da via de sinalização da insulina. 

 Além disso, observamos também na gravidez (19 dias em ratas, correspondendo ao 

terceiro trimestre em humanos), aumento da expressão das subunidades regulatórias (p85, p55 

e p50) da PI3K no hipotálamo, o que implicaria numa menor atividade da subunidade catalítica 

(p110) da PI3K. Em concordância, houve subseqüente redução da expressão da AKT total e da 

fosforilação da AKT em resíduo de serina (p-Ser
473

AKT), necessária para sua ativação. Diversos 

estudos demonstraram que o aumento da subunidade P85 é um potente regulador negativo da 

via de sinalização da insulina, perifericamente, e tem importante papel na resistência insulínica 

(BARBOUR et al., 2004, 2005; MAUVAIS-JARVIS et al., 2002).  

 A produção de glicose hepática está aumentada durante a gravidez normal e a resistência 

periférica à insulina ocorre na maioria dos tecidos maternos, enquanto que a captação de glicose 

na placenta e nos tecidos fetais é elevada (NOLAN et al., 1994; RYAN et al., 1985). Tendo em 

vista que o intacto mecanismo hipotalâmico de sinalização de insulina através da via 

IRS/PI3K/AKT é necessário para efetiva inibição sistêmica da PHG (PRODI; OBICI, 2006), 

nossos resultados sugerem fortemente que além dos mecanismos periféricos que levam à 

resistência insulínica durante a gravidez, o aumento da expressão da subunidade p85da PI3K, 

especificamente no ARC e no VMHdm, também deve contribuir efetivamente para este quadro, 

através de uma menor inibição da PHG, aumentando assim a disponibilidade de glicose 

circulante para o conceptus. É interessante notar que a concentração plasmática de glicose na 

gravidez normal encontra-se até 39% abaixo dos valores basais encontrados nos animais controle, 

mesmo com a captação de glicose reduzida nos tecidos periféricos. No entanto a PHG está 
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aumentada (cerca de 21%) e a normoglicemia (ou até mesmo hipoglicemia) é mantida devido ao 

maior consumo de glicose pela placenta e pelo feto (NOLAN et al., 1994). 

 A eficaz ativação da PI3K no ARC já foi demonstrada necessária, como elemento-chave 

para que a insulina exerça seu efeito anorexígeno (NISWENDER et al., 2001). Nesse sentido e 

baseado em nossas observações de aumento da subunidade regulatória p85da PI3K no ARC, 

refletindo possivelmente em menor ativação da PI3K, podemos também supor que este fato esteja 

contribuindo para um menor efeito anorexígeno da insulina na gravidez, levando ao aumento do 

apetite e da ingestão alimentar observado nesta condição.           

 Diversos estudos demonstraram que a Angiotensina-II (Ang-II) desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento tanto da hipertensão arterial quanto no da resistência à insulina 

(NATALI; FERRANNINI, 2004). Estudos realizados in vivo e in vitro descreveram que a Ang-II 

é capaz de inibir a sinalização da insulina através da via PI3K, possivelmente através do receptor 

AT1 visto que o tratamento com antagonistas desse receptor mostrou-se capaz de prevenir esse 

fenômeno (CARVALHO et al., 1997; SAAD; VELLOSO; CARVALHO, 1995; SHEEN, 2004; 

VELLOSO et al., 1996). De fato, a Ang-II através de sua ação no receptor AT1a modula 

negativamente a via de sinalização da insulina em múltiplos níveis (CARVALHEIRA et al., 2003; 

CALEGARI et al., 2005; VELLOSO et al., 2006). A Ang-II estimula a fosforilação em serina do 

IR, IRS-1, IRS-2 e da subunidade regulatória p85 da PI3K, modulando negativamente a 

sinalização da insulina (FOLLI et al., 1997). Além disso, a Ang-II no hipotálamo também induz a 

fosforilação da JAK-2 e o recrutamento e ativação do STAT-5b, que medeia a expressão do 

Supressor of Cytokine Signaling-3 (SOCS-3) (CALEGARI et al., 2003; TORSONI et al., 2004). 

A SOCS-3 interage com as proteínas da via de sinalização da insulina, inibindo a fosforilação em 

tirosina do IRS-1 e do IRS-2 e a fosforilação em serina (Ser
473

) da AKT (CALEGARI et al., 

2005).  

Estudos demonstraram em modelos de hipertensão animal (SHR), que sabidamente 

possuem hiperatividade do Sistema Renina-Angiotensina (SRA) cerebral, aumento da subunidade 

regulatória p85 da PI3K no hipotálamo mediado pelas ações da Ang-II no receptor AT1a, sendo 

que o tratamento com captopril normalizou esta condição (VEERASINGHAM et al., 2005). 

Embora o SRA periférico esteja generalizadamente ativado (hiperatividade: aumento da renina, 

do angiotensinogênio e da Ang-II, exceto da ECA) na gravidez (HERSE et al., 2008; IRANI; 

XIA, 2008), nossos resultados demonstraram pela primeira vez, no tocante ao nosso 
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conhecimento, que centralmente este sistema também está hiperativado. Demonstramos durante a 

gravidez um aumento significativo da expressão do receptor AT1a no hipotálamo. Nossos 

experimentos de imunofluorescência confirmaram esses achados e demonstraram ainda que este 

aumento ocorre tanto no ARC como no VMHdm, no PVN e na ME. Com base no que foi exposto 

anteriormente, passamos a trabalhar com a hipótese de que este aumento da expressão do receptor 

AT1 no hipotálamo, e mais especificamente nas áreas responsáveis pelo controle da homestasia 

glicêmica (ARC, VMH e PVN), poderia contribuir para a piora da eficiência na via 

IRS/PI3K/AKT e, conseqüentemente, para o quadro de resistência insulínica observado na 

gravidez. Através da imunofluorescência demonstramos que há tanto no ARC como no VMHdm 

e no PVN, uma significativa co-localização da expressão do receptor AT1a e da subunidade 

regulatória p85α da PI3K, e ainda que esta co-localização está aumentada na gravidez devido ao 

aumento da expressão de ambas, o que reforçou nossa hipótese.  

Trabalhos anteriores demonstraram que após o décimo dia de lactação de ratas, observa-se 

significativa redução da expressão de receptores AT-1 da Ang-II e do RNAm de 

Angiotensinogênio no ARC, quando comparadas com fêmeas no diestrus (SPETH et al., 1999; 

SPETH; SMITH; GROVE, 2001). Nossos resultados não demonstraram essas alterações na 

lactação, mas devemos ressaltar que utilizamos lactantes no terceiro e oitavo dias, e extrato de 

proteínas totais do hipotálamo como um todo, sendo que as alterações descritas anteriormente 

ocorreram em núcleos específicos do hipotálamo, com ausência de alterações em diversos outros. 

Com relação às proteínas da via de sinalização da insulina aqui estudadas, não observamos 

alterações na lactação, o que indicam que logo após o parto este fenômeno é rapidamente 

revertido. Assim, optamos por concentrar nossos esforços em investigar as alterações observadas 

na gravidez. 

 É importante ressaltarmos que, na gravidez, o tratamento crônico com losartan 

(antagonista AT1a) foi capaz de reverter/prevenir o aumento da expressão deste receptor no 

hipotálamo total, e mais especificamente no ARC, no VMHdm, no PVN e na ME. A partir daí, 

procuramos avaliar o efeito deste tratamento na expressão das proteínas da via de sinalização da 

insulina, para verificarmos o cross-talk entre as vias, onde o aumento da atividade do SRA no 

hipotálamo poderia ser responsável, ao menos em parte, pelas alterações observadas na via 

IRS/PI3K/AKT. Ou ainda, se neste caso, o antagonismo AT1a seria capaz de reverter essas 

alterações. No entanto, nossos resultados demonstraram que o tratamento crônico com losartan 
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não produziu quaisquer alterações na expressão das subunidades regulatórias (p85α, p55α e 

p50α) da PI3K e na expressão da AKT total no hipotálamo. Da mesma forma, quando avaliamos 

especificamente a expressão da p85α no ARC, no VMHdm e no PVN, o tratamento com losartan, 

apesar de ter reduzido significativamente nas grávidas a expressão do receptor AT1a nessas 

regiões, não teve efeito algum sobre a expressão da subunidade p85α da PI3K, que permaneceu 

elevada. Assim, de modo oposto à nossa hipótese, nossos resultados demonstraram que a 

hiperatividade do SRA hipotalâmico na gravidez, não é diretamente responsável pelas alterações 

centrais observadas na via de sinalização da insulina nesta situação, visto que o tratamento com 

antagonista AT1a não produziu qualquer efeito nas proteínas da via de sinalização da insulina 

aqui estudadas. Deste modo, passamos a questionar quais poderiam ser os fatores que causariam 

alterações na via de sinalização da insulina hipotalâmica, na gravidez.  

Sabe-se que as concentrações plasmáticas materna de esteróides sexuais (estrógeno e 

progesterona), prolactina (PRL), lactogênio placentário e corticosteróides estão bastante elevados 

durante a gravidez e estão relacionados às alterações periféricas na captação de glicose 

(resistência à insulina) (MASCHARANI; KARAN, 2001). Trabalhos do nosso laboratório 

demonstraram que o tratamento com PRL produz alterações da expressão de diversos genes 

relacionados à sinalização intracelular, transcrição gênica e síntese protéica tanto “in vitro” 

(BORDIN et al., 2004) quanto ‘in vivo’ durante a gestação (AMARAL et al., 2004). Evidências 

sugerem que o estabelecimento da placenta e associação de elevados níveis circulantes de PRL e 

de lactogênio placentário contribuem para resistência hipotalâmica à leptina e para o aumento do 

apetite/ingestão alimentar (LADYMAN; AUGUSTINE; GRATAN, 2010).  

 O hipotálamo é o centro crítico para regulação e integração de diversas funções 

autonômicas, endócrinas e comportamentais (KANDEL et al., 2000). Muitas dessas funções são 

afetadas/moduladas pelo estrógeno, e em especial e de nosso interesse, aquelas relacionadas com 

o controle da homeostasia energética/glicêmica e da ingestão alimentar (MILEWICZ et al., 2001; 

STEARNS et al., 2002). Os níveis plasmáticos de estrógenos mostraram-se diminuídos na 

situação de balanço energético negativo (BRONSON, 1986) e a deficiência de estrógeno ou 

perda da função de seu receptor (ER) levam ao aumento da ingestão alimentar e da adiposidade 

tanto em roedores como em humanos (HEINE  et al., 2000; SMITH et al., 1994). A ovariectomia 

resulta em aumento da ingestão alimentar e no ganho de peso, e o tratamento de reposição com 

estrógeno reverte estes efeitos, inibindo fortemente a ingestão alimentar (ASARIAN; GEARY, 
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2002, 2006). A ablação do receptor de estrógeno alpha (ER) no cérebro resulta em obesidade 

severa e síndrome metabólica (MUSATOV et al., 2007). A administração central de estrógeno 

tem efeito anorexígeno, demonstrando que, de fato o estrógeno age no cérebro, participando da 

regulação da ingestão alimentar (GAO et al., 2007).  Recentemente, foi demonstrado que o 

estrógeno exerce um efeito semelhante ao da leptina (leptin-like) modulando a densidade das 

sinapses de neurônios POMC (GAO et al., 2007). O fato do estrógeno estar paradoxalmente 

elevado na gravidez onde há aumento do apetite pode significar que haja centralmente uma 

situação de resistência aos efeitos deste hormônio. 

 Trabalhos demonstraram que os efeitos da sinalização da PI3K cerebral e hipotalâmica 

são mediados pelo estrógeno (MALYALA, et al., 2008; MANELLA; BRINTON, 2006). O 

tratamento agudo com estrógeno em ratas ovariectomizadas produz aumento na expressão da 

p55, no VMHdm, ARC e PVN, sendo que a expressão da p85 também foi significativamente 

aumentada no VMHdm, com forte tendência ao aumento no ARC e no PVN, embora não tenha 

atingido níveis de significância (MALYALA et al., 2008).  Este mesmo trabalho demonstrou que, 

quanto aos níveis de expressão basal, a p85 é mais expressa no ARC do que no VMH. Nossos 

resultados também confirmaram esse achado, onde observamos em valores absolutos (e 

principalmente qualitativamente) expressão basal ligeiramente maior da p85 no ARC do que no 

VMHdm. No entanto, demonstramos na gravidez que a expressão da p85 está de fato 

aumentada tanto no ARC como no VMHdm e no PVN e que o tratamento crônico com losartan 

não produziu qualquer efeito nessa expressão.  

 Do que foi exposto anteriormente, pode-se supor que o estrógeno, que sabidamente está 

aumentado na gravidez, poderia ser um dos fatores determinantes dessas alterações observadas 

por nós na expressão da p85 no ARC, no VMHdm e no PVN. Outro trabalho recente também 

demonstrou que a progesterona e seus metabólitos aumentam a expressão da subunidade 

regulatória p85 e também, em menor intensidade, da subunidade catalítica p110 em diversas 

regiões cerebrais tais como o cerebelo, hipocampo e especialmente no hipotálamo (GUERRA-

ARAIZA et al., 2009).  

 O ARC faz conexões recíprocas com diversos núcleos hipotalâmicos, incluindo o PVN, 

VMH e DMH (BERTHOUD, 2002, 2007) sendo que em todas essas regiões foi demonstrada a 

expressão do ERα (WAREMBOURG; LEROY, 2004). O ARC possui diversas populações de 

neurônios, incluindo os que expressam NPY/AgRP, cuja ativação tem efeito orexigênico, 
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estimulando fortemente a ingestão alimentar; e os neurônios que expressam POMC/CART, que 

quando ativados induzem resposta anorexígena (FUNAHASHI et al., 2003). Os neurônios do 

ARC são alvos para as ações da leptina e da insulina (PORTE; BASKIN; SCHWARTZ, 2002, 

2005). A administração intracerebroventricular de inibidores da PI3K bloqueiam as ações 

anorexígenas da leptina e da insulina sobre a ingestão alimentar e demonstram a importância do 

hipotálamo, e principalmente dos núcleos específicos como o ARC e o VMH em mediar essas 

ações (NISWENDER et al., 2001; NISWENDER; SCHWARTZ, 2003).  Uma das limitações do 

nosso estudo foi o fato de não termos identificado em quais populações específicas de neurônios 

do ARC ocorrem essas alterações observadas por nós. Infelizmente pela falta de anticorpos 

primários, não foi possível detectar se estas ocorriam primariamente nos neurônios 

POMC/CART, nos neurônios NPY/AgRP, ou em ambos. 

 O VMH foi uma das primeiras áreas do hipotálamo identificadas com importante papel no 

controle do peso corporal. Baseado na observação de que lesões desse núcleo resultam em 

obesidade severa, foi inicialmente proposto que o VMH seria o “centro de saciedade” do cérebro 

(ELMQUIST; ELIAS; SAPER, 1999). Embora o exato papel da via da PI3K no VMH ainda não 

tenha sido totalmente esclarecido, a presença de receptores da insulina (NUMAN; RUSSELL, 

1999) e da leptina (HUBSCHLE et al., 2001), bem como de neurônios sensíveis à glicose 

(KANG et al., 2004; SONG et al., 2001, 2005) nessa região sugerem que a sinalização pela via 

PI3K deve ser importante em mediar diversas funções incluindo o comportamento sexual, afetivo 

e a ingestão alimentar (BORSZCZ, 2006; DAVIDOWA; LI; PLAGEMANN, 2002; KOW et al., 

1994). O ER é altamente expresso no VMH porção ventrolateral (VMHvl) (TURCOTTE;  

BLAUSTEIN, 1999). De fato, esta região parece estar mais envolvida com o comportamento 

sexual do que com a ingestão alimentar, visto que lesões específicas no VMHvl inibem o 

comportamento de lordose em ratos (EMERY; MOSS, 1984; PFAFF; SAKUMA, 1979). Por 

outro lado, os receptores da leptina são mais expressos na porção dorsomedial (VMHdm) e 

excluídos do VMHvl (MCCLELLAN; PARKER; TOBET, 2006). O fato da PI3K ser um 

importante componente da via de sinalização tanto da leptina como da insulina sugere que as 

alterações na expressão da p85 no VMHdm demonstradas por nós devem realmente ser 

importantes em modular as ações da leptina e da insulina nesta região. 

 O PVN também é um importante núcleo hipotalâmico envolvido no controle da 

homeostasia energética. Ele serve de alvo primário para leptina, e expressa o receptor LepR tanto 
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em neurônios parvicelulares como em neurônios magnocelulares, incluindo os neurônios 

ocitocinérgicos e também aqueles que expressam hormônio liberador de corticotropina (CRH) e 

hormônio liberador de tireotropina (TSH) (HAKANSSON et al., 1998). Além disso, o PVN 

recebe conexões dos neurônios de primeira ordem do ARC, mais especificamente neurônios 

POMC e AgRP, que expressam altos níveis de receptores MC4 (MC4R) e NPY (NPYR), 

respectivamente (COWLEY et al., 1999; KISHI et al., 2003; MOUNTJOY et al., 1994).  

Interessantemente, a deficiência de ocitocina (OT) também causa obesidade (CAMERINO, 

2009). A liberação central de OT é aumentada pelo α-MSH (SABATIER et al., 2003) e a 

administração central de OT induz a efeitos anorexígenos semelhantes aos do α-MSH 

(ARLETTI; BENELLI; BERTOLINI, 1989). De fato, a administração central de antagonistas do 

receptor de OT (OTR) bloqueia o efeito da leptina sobre a ingestão alimentar (BLEVINS; 

SCHARTZ; BASKIN, 2004). Ao menos em parte, a resistência à leptina durante a gravidez é 

causada pela perda da resposta ao α-MSH, presumidamente no PVN (COWLEY et al., 1999; 

MOUNTJOY et al., 1994; WIRTH et al., 2001; ZANG; FELDER, 2004).   

Os receptores de prolactina (PRLR) são expressos nos neurônios ocitocinérgicos no PVN 

(KOKAY et al., 2006) e a PRL reduz agudamente a freqüência de disparos desses neurônios. 

Microinjeções de PRL especificamente no PVN aumentam o apetite e a ingestão alimentar 

(SAUVE; WOODSIDE, 2000). Desta forma é possível que prolactinemia elevada na gravidez 

possa atuar como um antagonista funcional da ação do α-MSH no PVN, resultando em 

resistência secundária à leptina. Há também evidências de que a PRL atuando centralmente 

contribui para hiperfagia observada na lactação (WOODSIDE, 2007). O aumento da expressão de 

NPY no DMH (mas não no ARC) induzida pela PRL durante a lactação parece aumentar os 

sinais orexígenos para o PVN (CHEN; SMITH, 2007; LI; CHEN; SMITH, 1999). 

 A administração central de Ang-II sabidamente inibe a ingestão alimentar e estimula a 

ingestão hídrica (PORTER; POTRATZ, 2004). De maneira inversa, a inibição do SRA no 

cérebro por oligonucleotídeos anti-sense contra angiotensinogênio nas células gliais resulta no 

aumento da ingestão energética (KASPER et al., 2005). Trabalho recente demonstrou que ratos 

tratados com captopril tiveram uma ingestão alimentar significativamente menor, mesmo com o 

aumento na expressão do NPY no ARC desses animais, e tiveram uma melhora no teste de 

tolerância à glicose, quando comparados com os animais controle que receberam alimentação à 

vontade (KLOET et al., 2009). O tratamento agudo ou crônico com antagonista AT1a, irbesartan, 
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melhora/diminui a resistência à insulina em ratos Zucker obesos, ao menos em parte devido ao 

aumento da expressão do transportador de glicose-4 (GLUT-4) na musculatura esquelética, 

produzindo aumento no transporte de glicose nesses tecidos (HENRIKSEN et al., 2001). 

 A hiperatividade do SRA tem sido associada à obesidade, devido ao fato deste sistema 

estar envolvido no controle da homeostasia glicêmica, dando base para uma importante 

correlação entre a obesidade, o diabetes e a hipertensão arterial (BOUSTANY et al., 2004;  

SCHMIEDER et al., 2007). Nossos resultados demonstraram que o tratamento crônico com 

antagonista AT1a foi capaz de reduzir a expressão deste receptor tanto no ARC como no 

VMHdm e no PVN das ratas grávidas. O tratamento crônico com losartan produziu na gravidez, 

leve redução da ingestão alimentar e da razão consumo (g)/peso (kg) sem causar alteração 

significativa no ganho de peso desses animais. Trabalho anterior demonstrou não haver diferença 

significativa na ingestão de sódio e água entre as ratas grávidas tratadas com losartan e as tratadas 

com veículo, sugerindo que o receptor AT1 não está diretamente envolvido com o aumento da 

ingestão de água e sódio observados na gravidez (BUTLER et al., 2002).  No entanto, este 

mesmo trabalho não investigou se o tratamento com esta mesma droga durante a gestação 

causaria alterações na ingestão alimentar.  

Já é conhecido que, perifericamente, na placenta e na decídua, ocorrem alterações na 

expressão do receptor AT1 na pré-eclâmpsia (HERSE et al., 2008; IRANI; XIA, 2008). Um 

possível desequilíbrio no SRA, representado aqui pelo aumento da expressão do receptor AT1a 

no hipotálamo durante a gravidez, também poderia contribuir para o desenvolvimento de 

condições clínicas importantes e bastante prevalentes na gravidez, como é o caso da 

eclâmpsia/pré-eclâmpsia. Os mecanismos pelos quais os componentes desse sistema interagem, 

na gravidez normal e anormal ainda não estão inteiramente compreendidos e novos estudos serão 

necessários para elucidar essas questões.  

 A interação entre os diversos mecanismos de sinalização intracelular é de fundamental 

importância para a regulação das mais variadas funções e adaptações fisiológicas que ocorrem no 

organismo. O estudo aprofundado desses mecanismos contribui para a compreensão dos 

processos fisiológicos celulares, bem como para o entendimento de diversas patologias que 

podem ocorrer devido à hipo ou hiperatividade dessas vias e sistemas em situações específicas.
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Algumas observações originais foram advindas deste trabalho. O aumento da expressão 

do AT1a e das subunidades regulatórias da PI3K, concomitante com a redução da do IRS-2 e da 

p-Ser
473

AKT, no hipotálamo, durante a gravidez, foram ambas demonstradas pela primeira vez. 

O aumento da expressão da p85 e do AT1a no ARC, no VMHdm e no PVN na gravidez tardia 

também não haviam sido descritos anteriormente. A disfunção das vias da Ang-II e da insulina 

em graus variados pode levar a duas condições patológicas de alta prevalência e que muitas vezes 

são concomitantes: diabetes mellitus e hipertensão arterial. Se por um lado, o cross-talk entre 

estas duas vias de sinalização parece contribuir para a associação clínica entre o diabetes e a 

hipertensão, a caracterização molecular dessa interação, tanto nas situações fisiológicas (por 

exemplo na gravidez) como nas situações patológicas, poderá revelar alvos para futuras 

intervenções terapêuticas para diversas condições clínicas como a obesidade, o diabetes, a 

hipertensão arterial, a pré-eclâmpsia/eclâmpsia, etc. 
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