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RESUMO 

 

VENANCIO, J. C.; Efeito da dieta hiperlipídica sobre a responsividade de neurônios 

kisspeptidérgicos à leptina. 2015,122 f. Dissertação (Mestrado)- Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

O aumento da obesidade infantil tem sido correlacionado com a prevalência da puberdade 

precoce. Em animais pré-puberes verifica-se que a administração da dieta hiperlipídica induz a 

antecipação da puberdade. Estudos sugerem que a leptina pode influenciar o eixo reprodutivo por 

meio de sua ação em neurônios que expressam kisspeptina, no hipotálamo. Uma subpopulação de 

neurônios kisspeptidérgicos do núcleo arqueado coexpressa a dinorfina e neuroquinina B, que 

exercem uma ação autorreguladora sobre a secreção de kisspeptina. Considerando que a leptina, a 

kisspeptina, neuroquinina B e dinorfina são apontados como reguladores do início da puberdade e 

da função reprodutiva, este trabalho investigou como a dieta hiperlípidica (HFD) pode influenciar 

esses moduladores ao longo do início do desenvolvimento puberal e após a maturação sexual. 

Camundongos fêmeas Kiss1-hrGFP foram tratadas com a HFD ou dieta controle a partir do 

desmame e foram decapitadas aos 28, 32 e 63 dias (Diestro II) e o sangue coletado para dosagem 

plasmática de leptina, LH e estradiol. Um segundo grupo de fêmeas, tratadas com HFD ou dieta 

controle, receberam com 32 e 63 dias (Diestro I) uma injeção intraperitoneal de leptina (0,5 

mg/kg) ou de veículo,  45 minutos após a injeção foram anestesiadas e submetidas à perfusão 

cerebral. Cortes hipotalâmicos foram utilizados para realização da técnica de imunoistoquímica 

para dupla marcação: Kiss1-p-STAT3/ p-STAT3-CART/ Kiss1-Dyn e Kiss1-NKB. Verificamos 

que a HFD administrada após o desmame, quando comparada à dieta controle, antecipou a 

abertura vaginal, o primeiro estro e o ínicio da ciclicidade em fêmeas Kiss1-hrGFP. Como 

indicativo de ativação do eixo reprodutivo neste grupo, foi observado aumento do peso do útero e 

ovário, aos 32 dias. Esses efeitos estiveram associados com: a) o aumento da concentração 

plasmática de leptina; b) aumento da ativação de p-STAT3 no núcleo arqueado (ARC) e c) 

aumento de p-STAT3 em neurônios Kiss1-hrGFP e em neurônios CART do ARC em resposta ao 

estímulo da leptina.  A HFD não afetou a colocalização entre Kiss1-Dyn e Kiss1-NKB em fêmeas  

no início do desenvolvimento puberal. Em fêmeas Kiss1-hrGFP (63 dias) a administração da HFD 

por 6 semanas não alterou a regularidade do ciclo estral, houve elevação da leptina plasmática 

associada com diminuição da expressão da p-STAT3 no ARC em resposta ao estímulo com 

leptina, sem alterar a responsividade dos neurônios Kiss1-hrGFP a este hormônio. Em conclusão, 
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os resultados demonstram que a antecipação da puberdade induzida pela HFD está associada com 

o aumento da ação central da leptina, que ao estimular o sistema kisspeptidérgico, direta ou 

indiretamente, por meio de neurônios CART, pode aumentar o tônus excitatório sobre o eixo 

reprodutivo. A administração da HFD após o desmame (6 semanas) promoveu uma redução à 

resposta da leptina no ARC na vida adulta, porém não afetou a responsividade dos neurônios 

Kiss1-hrGFP a este hormônio e nem a regularidade do ciclo estral nas fêmeas Kiss1-hrGFP. Em 

conjunto, esses resultados indicam que as ações da leptina nesses neurônios foram preservadas, 

mesmo com a resistência parcial de suas ações no ARC. Estudos adicionais deverão ser realizados 

para se avaliar os efeitos a longo prazo da HFD sobre o eixo reprodutivo. 

 

Palavras Chaves: 1.  Leptina 2. Kisspeptina 3. Dieta Hiperlipídica 4. Maturação Sexual 5. 

Puberdade. 6. Núcleo Arqueado. 
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ABSTRACT 

 

VENANCIO, J. C.; Effect of high fat diet on the responsiveness of Kiss1-hrGFP neurons 

to leptin. 2015, 122f. Dissertation (Master) -Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

The increase of childhood obesity has been correlated with the early onset of puberty. 

In prepubertal animals it appears high fat diet (HFD) induces anticipation of puberty. Several 

studies have indicated that the effect of leptin on reproductive axis can be mediated by its 

action on Kiss1 neurons in the hypothalamus.A subpopulation of Kiss1 neurons in the arcuate 

nucleus also shows co-expression of neurokinin B and dynorphin A,presenting a self-

regulatory action  kisspeptin secretion. Since leptin, kisspeptin, neurokinin B and dynorphin 

are identified as regulators of puberty onset and reproductive function, this study investigated  

the influence of high fat diet on these modulators along puberty onset and after sexual 

maturation. A group of Kiss1-hrGFP-female mice received the HFD or regular chow  after 

weaning. The Kiss1-hrGFP females were decapitated at 28, 32 and 63 days old (Diestrus II) 

and blood was collected for measurement of plasma leptin, LH and estradiol. A second group 

of females, treated with HFD or chow after weaning, received at  32 and 63 days old (Diestrus 

I)  an intraperitoneal injection of leptin (0.5 mg / kg) or vehicle, and 45 minutes after they 

were anesthetized and subjected to cerebral perfusion. Immunohistochemistry was performed 

for double labeling: Kiss1-p-STAT3/ p-STAT3-CART/ Kiss1-Dyn and Kiss1-NKB  in the 

hypothalamus. It was found that, compared to controls; the HFD anticipated the vaginal 

opening, the first estrus and the beginning of cyclicity in Kiss1-hrGFP females. An increase in 

the uterine weight and ovaries, confirmed the activation of reproductive axis in the HFD 

group at  32 days old. These effects were associated with: a)  an increase in plasma leptin 

concentration; b) the activation of p-STAT3 in the arcuate nucleus (ARC) and c) the increase 

of p-STAT3 in Kiss1-hrGFP neurons and in CART neurons of the ARC in response to the 

stimulus of  leptin. HFD didn’t affect colocalization between  Kiss1-Dyn and Kiss1-NKB in 

females mice at hte pubertal onset . Kiss1-hrGFP female mice (63 days old), exposed to HFD 

for 6 weeks,exhibited regular estrous cycles, increased plasma levels of leptin associated with 

a decreased p-STAT3 expression in the ARC after leptin stimulation, with no changes in the 

responsiveness of Kiss1-hrGFP neurons to this hormone, compared to controls. In conclusion, 
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the results demonstrate that the early puberty induced by the HFD is associated with increased 

central leptin action, by stimulating the kisspeptidergic system, directly or indirectly, through 

CART neurons that can increase the excitatory tone in the reproductive axis. The 

administration of HFD after weaning (6 weeks) induced a decrease on the response to leptin 

in the ARC in adulthood, but without changes in the responsiveness of Kiss1-hrGFP neurons 

to this hormone and the  regularity of the estrous cycle in Kiss1-hrGFP females. Taken 

together, these results indicate that the actions of leptin in kisspeptin neurons were preserved 

after 6 weeks of HFD, despite the partial resistance to this hormone in the ARC. Additional 

studies should be conducted to evaluate the long-term effects of HFD in the reproductive axis. 

 

Key Words: 1. Leptin 2. Kisspeptin 3.High fat diet 4. Sexual Maturation 5. Puberty. 6. 

Arcuate nucleus. 
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A puberdade consiste no processo que conduz à maturação física e sexual, envolvendo 

o desenvolvimento das características sexuais secundárias, crescimento corporal, bem como, 

mudanças comportamentais (EBLING, 2005; TANAKA et al., 2008). As alterações físicas 

resultam do aumento da atividade do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal no início da 

puberdade. O aumento da atividade deste eixo evidencia-se pela reativação da secreção de 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), resultando em aumento do número e amplitude 

dos pulsos espontâneos de secreção das gonadotrofinas (hormônio luteinizante, LH, e o 

hormônio folículo estimulante, FSH), e também pelo incremento do pico de liberação do LH e 

FSH em resposta à estimulação pelo GnRH (OERTER et al., 1990). O LH e FSH atuam em 

células somáticas das gônadas para aumentar a biossíntese e liberação de hormônios 

esteroides sexuais que promovem o desenvolvimento puberal e da função reprodutiva 

(PLANT; BARKER-GIBB, 2004; PLANT e WITCHEL, 2006; TERASAWA et al., 2010).   

O início da puberdade é regulado por sistemas neurais que reativam a secreção de 

GnRH, no entanto, os fatores responsáveis por este evento ainda não foram bem estabelecidos  

(EBLING, 2005; PLANT AND BARKER-GIBB, 2004, PLANT AND WITCHEL, 2006, 

TERASAWA et al., 2010). Como descrito por Charles Darwin(1868 apud CHEUNG et al., 

1997), a disponibilidade de reservas energéticas no organismo é capaz de afetar a fertilidade e 

o início da puberdade em mamíferos. De acordo com estudos clássicos de Kennedy e Mitra, 

1963)e  Frisch et al. (1970), o tempo da maturação reprodutiva associa-se com o peso e 

composição corporal. Frisch (1980) defende que há um peso corporal crítico ou uma 

quantidade de tecido adiposo crítica que possibilitam o início da puberdade, de tal forma que 

alterações na dieta ou na prática de exercícios influenciam o tempo da maturação puberal 

(FRISCH; et al., 1980; WARREN, 1980).  Estudos demonstram que o início da puberdade 

tem ocorrido mais precocemente em meninas na Europa e nos Estados Unidos 

(AKSGLAEDE et al., 2009; BIRO; WIEN, 2010; EULING et al., 2008; SØRENSEN et al., 

2012). Paralelamente, existem evidências de uma crescente epidemia global de obesidade 

entre as crianças em idade escolar nos últimos 40 anos (WANG; LOBSTEIN, 2006). A 

observação de que meninas com peso acima da faixa correspondente da normalidade tendem a 

entrar na puberdade mais cedo do que meninas magras (GARN; HASKELL, 1959) sugere que 

a quantidade de adiposidade corporal pode promover eventos neuroendócrinos que dão início 

à maturação sexual (FRISCH; MCARTHUR, 1974).  
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Tem sido observada a relação entre o aumento da obesidade e a ocorrência da 

puberdade precoce nos últimos anos. Estudos epidemiológicos demonstram que a obesidade 

infantil ou no período peripuberdade associa-se com a puberdade precoce em meninas 

(AHMED; ONG; DUNGER, 2009; AKSGLAEDE et al., 2009; DAVISON; SUSMAN; 

BIRCH, 2003; HE; KARLBERG, 2001; KAPLOWITZ, 2008; LEE et al., 2007; MAISONET 

et al., 2010; ROSENFIELD; LIPTON; DRUM, 2009). Nos Estados Unidos da América a 

investigação de Herman-Giddens et al. (1997) revelou o aparecimento precoce de 

manifestações da puberdade em meninas, como o desenvolvimento das mamas, presença de 

pelos pubianos e menarca, o que foi correlacionado com o aumento da prevalência de 

sobrepeso entre os adolescentes no país. Em 1994, 25 % dos adolescentes nos EUA estavam 

acima do peso comparado com 15% em 1980 (TROIANO; FLEGAL, 1998). Estudo de 

Davison et al. (2003),  demonstrou que meninas que tinham maior peso corporal ou índice de 

massa corpórea apresentaram maior probabilidade de iniciar precocemente o  

desenvolvimento reprodutivo.  

A puberdade precoce está associada com redução da estatura final, aumento do risco 

de câncer de mama, doenças cardiovasculares, diabetes e disfunções reprodutivas na vida 

adulta (AHMED; ONG; DUNGER, 2009; CASTELLANO et al., 2011; DUNGER; AHMED; 

ONG, 2006; MONTE; LONGUI; CALLIARI, 2001). Além disso, a obesidade na transição da 

puberdade associa-se com o desenvolvimento da síndrome dos ovários policísticos em 

adolescentes (FRANKS, 2008). Em suma, tem sido preconizado que o início da puberdade e a 

maturação sexual dependem da sinalização da leptina, que tem sido amplamente estudada e 

reconhecida como um fator permissivo para o começo da puberdade (APTER, 2003; 

FAROOQI et al., 2002; GUEORGUIEV; GÓTH; KORBONITS, 2001; SCHNEIDER, 2004). 

Roedores alimentados com dieta obesogênica representam um modelo experimental que mais 

se aproxima da obesidade humana (ENRIORI et al., 2007b; TORTORIELLO; MCMINN; 

CHUA, 2004). Este modelo é uma condição poligênica, que semelhante à obesidade humana, 

reflete a interação da predisposição genética com o ambiente (TORTORIELLO; MCMINN; 

CHUA, 2004). Esses animais apresentam aumento simultâneo dos níveis circulantes de 

leptina e insulina, mas diminuição da sensibilidade aos efeitos fisiológicos desses hormônios 

relacionados com o metabolismo energético (VAN HEEK et al., 1997; WANG et al., 2001). 
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Puberdade, Dieta Hipercalórica e Leptina 

A prevalência da obesidade tem aumentado nos últimos anos e possivelmente resulta 

da complexa interação de fatores genéticos, dieta, atividade física e do ambiente (BIRO et al., 

2010). A obesidade infantil relaciona-se com a mudança dos hábitos alimentares que 

acompanharam o processo de industrialização, incluindo a ingestão de alimentos com maior 

quantidade de gordura (BOWMAN et al., 2004) e o aumento da frequência de pequenas 

refeições de alto conteúdo energético (JAHNS; SIEGA-RIZ; POPKIN, 2001; MCCONAHY 

et al., 2004).  

Em roedores, a composição da dieta foi correlacionada com a antecipação da 

puberdade, evidenciada pela abertura vaginal e pelo início do ciclo estral (BRILL; 

MOENTER, 2009; FRISCH; HEGSTED; YOSHINAGA, 1975, 1977; KIRTLEY; MAHER, 

1979). Ratas que receberam dieta hiperlipídica após o desmame apresentaram antecipação da 

abertura vaginal e do início do ciclo estral, em relação ao grupo de ratas que recebeu a dieta 

com baixo teor de lipídeos (KIRTLEY e MAHER, 1979). Frisch et al. (1975) também 

verficaram que a administração da dieta hiperlipídica (com substituição isocalórica de lipídeos 

por carboidratos) promoveu antecipação da abertura vaginal e do primeiro estro em ratas em 

relação ao grupo controle. Em camundongos da linhagem C57Bl6/J, a administração de dieta 

hiperlipídica após o desmame, antecipou a abertura vaginal; indicando a antecipação da 

puberdade (BRILL E MOENTER, 2009). Nesse sentido, os autores desses estudos sugerem 

que existem sinais metabólicos relacionados com a adiposidade corporal que podem estar 

envolvidos com o início da puberdade. Dentre os sinais metabólicos, a leptina tem sido 

amplamente estudada e reconhecida como um fator permissivo para a maturação puberal 

(APTER, 2003; FAROOQI et al., 2002; GUEORGUIEV; GÓTH; KORBONITS,2001).  

Participação da Leptina na Fertilidade 

A inibição da função reprodutiva em situações de balanço energético negativo foi 

demonstrada em roedores e primatas que, sob jejum, apresentaram diminuição da fertilidade, 

dos níveis de hormônios esteróides e da secreção pulsátil de LH (CAGAMPANG et al., 1990; 

PARFITT; CHURCH; CAMERON, 1991; WEIGLE et al., 1997). No entanto, a 

administração de leptina promove melhoria na fertilidade, demonstrando que este hormônio 

pode atenuar os efeitos do balanço energético negativo na atividade reprodutiva (GONZALEZ 
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et al., 1999).  Uma das maiores evidências da associação da leptina com o eixo reprodutivo é 

constatada em camundongos com mutações no gene que codifica a leptina (ob/ob) ou o 

receptor da leptina (db/db), os quais são inférteis (CHEN et al., 1996; ZHANG et al., 1994). A 

influência da leptina no eixo reprodutivo é mediada por receptores de isoforma longa LepRb, 

e relaciona-se ao aumento da liberação de LH que ocorre em várias espécies e em ambos 

sexos em resposta a este hormônio (LEBRETHON et al., 2000; PARENT et al., 2000; 

WÓJCIK-GŁADYSZ et al., 2009; YU et al., 1997). Sugere-se que a leptina estimule o eixo 

reprodutivo por aumentar a liberação de GnRH, no entanto, essa ação deve ser indireta, uma 

vez que a maioria dos neurônios GnRHérgicos não expressa receptores para leptina 

(DONATO et al., 2011a; LOUIS et al., 2011; QUENNELL et al., 2011). Como a deleção dos 

receptores para leptina no prosencéfalo de camundongos resulta em infertilidade, é possível 

que a leptina atue sobre aferências dos neurônios GnRHérgicos para regular a função 

reprodutiva  (QUENNELL et al. 2009). A administração crônica de leptina promove elevação 

da secreção de LH e impede o atraso do estro em camundongos fêmeas, que ficaram 48 horas 

em privação alimentar (período no qual observou-se diminuição dos níveis de LH) (AHIMA 

et al., 1996). Ratas sob jejum não apresentaram diminuição da secreção de LH após a 

administração crônica de leptina, além disso, a manutenção da concentração de leptina 

circulante nos níveis fisiológicos normais permitiram o surgimento dos picos pré-ovulatórios 

de LH (NAGATANI et al., 1998; WATANOBE et al., 1999). A administração aguda de 

leptina em ratos sob privação alimentar induz rápido aumento na amplitude e na frequência de 

pulsos de LH (DONATO et al., 2009; GONZALEZ et al., 1999).   

Camundongos ob/ob e db/db além de desenvolverem hiperfagia, obesidade  e diabetes, 

não entram na puberdade, são inférteis e apresentam desenvolvimento incompleto dos órgãos 

reprodutivos (COLEMAN, 1978; TARTAGLIA et al., 1995; ZHANG et al., 1994). A 

administração de leptina para camundongos ob/ob induz o início da puberdade e a maturação 

dos órgãos reprodutivos, aumentando a secreção de LH e restaurando a fertilidade (BARASH 

et al., 1996; CHEHAB; LIM; LU, 1996; MOUNZIH; LU; CHEHAB, 1997). Em indivíduos 

deficientes de leptina, o tratamento com este hormônio induz um aumento nos níveis de 

gonadotrofinas e de esteróides sexuais, bem como, desenvolvimento das gônadas e 

desenvolvimento puberal (FAROOQI et al., 1999, 2002). Além disso, altos níveis circulantes 

de leptina em crianças obesas são correlacionados com um início precoce da puberdade 

(AHIMA et al., 1997; CONSIDINE et al., 1996; MAFFEI et al., 1995; YURA et al., 2000), 
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por outro lado, estudos também demonstraram que o excesso de leptina pode suprimir a 

função reprodutiva. Camundongos fêmeas transgênicos que superexpressam leptina 

apresentam puberdade precoce e hipogonadismo hipotalâmico em fases mais tardias da vida 

(YURA et al., 2000). Mulheres obesas têm baixos níveis séricos de gonadotrofinas e 

estrógenos e apresentam diminuição da secreção em resposta à administração crônica de 

GnRH exógena (SANTORO et al., 2004). A obesidade em camundongas da linhagem 

DBA/2J induzida por dieta hiperlipídica promove hiperleptinemia e diminuição da taxa de 

fecundidade, com normalização da função reprodutiva após a estimulação com GnRH 

exógeno (TORTORIELLO; MCMINN; CHUA, 2004). Esses autores sugeriram que a 

disfunção do eixo reprodutivo na obesidade seja causada pela resistência à leptina 

(TORTORIELLO; MCMINN; CHUA, 2004). 

Diante desses estudos, atualmente, considera-se que o papel da leptina em sinalizar o 

estado energético do organismo, regula não só a ingestão alimentar, como também a função 

reprodutiva. 

 

Participação da leptina no controle da ingestão alimentar 

A descoberta da leptina em 1994 por Zhang e colaboradores possibilitou a 

identificação do fator periférico envolvido primariamente na homeostase energética. O núcleo 

arqueado do hipotálamo é o alvo da leptina melhor descrito, porém recentes pesquisas 

demonstram que a leptina atua em diferentes locais dentro do sistema nervoso central (SNC) 

para influenciar o peso corporal e o comportamento alimentar (OSWAL; YEO, 2009). A 

leptina consiste em um hormônio produzido e secretado principalmente pelo tecido adiposo 

branco, de forma que a concentração de leptina circulante é proporcional aos depósitos de 

tecido adiposo no organismo (CONSIDINE et al., 1996). Os níveis de leptina circulante, além 

de serem proporcionais às reservas de tecido adiposo branco, são também correlacionados 

com o estado alimentar, aumentando após uma refeição e diminuindo durante o jejum. Isso 

ocorre, pois a síntese e liberação de leptina pelo tecido adiposo dependem do estado alimentar 

(BECKER et al., 1995; HARDIE et al., 1996; TRAYHURN; BING, 2006). Assim, baixos 

níveis de leptina podem sinalizar que há um balanço energético negativo, promovendo 

respostas contra-regulatórias para preservar e acumular energia, aumentando o apetite e 
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diminuindo a termogênese, por exemplo (AHIMA, 2006). Além disso, nessas condições há 

ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, inibição do eixo tiroidiano e da função 

reprodutiva (AHIMA, 2006).    

A leptina é codificada pelo gene Lep/LEP (previamente chamado de gene ob, de 

obeso) e circula no plasma livremente ou ligada a transportadores (TARTAGLIA et al., 

1995). Receptores de leptina estão presentes em vários tecidos, mas estão expressos em maior 

nível em neurônios da região mediobasal do hipotálamo, incluindo o núcleo arqueado (ARC), 

núcleo dorsomedial hipotalâmico (DMH) e núcleo ventromedial hipotalâmico (VMH) 

(BALTHASAR et al., 2005; BASKIN et al., 1999; ELMQUIST et al., 1998; STERNSON; 

SHEPHERD; FRIEDMAN, 2005). Entre os outros alvos hipotalâmicos está o núcleo 

paraventricular (TUNG et al., 2008). No núcleo arqueado, o receptores de leptina localizam-

se em neurônios que coexpressam proopiomelanocortina (POMC) e transcrito regulado pela 

cocaína e anfetamina (CART) e em neurônios que coexpressam neuropeptído Y e proteína 

relacionada à proteína Agouti (AgRP) (HOHMANN et al., 2000; VAN DE WALL et al., 

2008), os quais se relacionam com a função da leptina no controle da ingestão alimentar. No 

ARC a leptina estimula a expressão e secreção de peptídeos anorexígenos derivados da pró-

opiomelanocortina, ao passo que, bloqueia a síntese e secreção do peptídeo orexígeno 

relacionado à agouti (AgRP) e neuropeptídeo Y (NPY) em neurônios específicos do ARC que 

expressam esses peptídeos (BATES; MYERS, 2003). Dessa forma, a leptina aumenta a 

expressão de fatores anorexígenos e diminui os orexígenos, resultando em menor ingestão 

alimentar, aumento do gasto energético e diminuição do peso corporal (COWLEY et al., 

2001; ELIAS et al., 1999; SCHWARTZ et al., 2000).  

A função da leptina no controle da homeostase energética não ocorre somente no 

núcleo arqueado, mas também em outras regiões encefálicas. No tronco encefálico, a leptina 

atua no núcleo do trato solitário, onde há integração de uma variedade de sinais referentes à 

alimentação pelas aferências vagais e hormônios gastrointestinais (COLL et al., 2008). 

Adicionalmente, a leptina atua no hipotálamo lateral regulando mecanismos de recompensa 

associados com a alimentação.  Também, a leptina influencia o sistema dopaminérgico 

mesolímbico, inibindo a busca de recompensa por meio da ingestão alimentar (FULTON; 

WOODSIDE; SHIZGAL, 2000; FULTON et al., 2004; YAMANAKA et al., 2003). A leptina 

também tem um papel importante em modificar as conexões sinápticas entre os neurônios. 

Estudo de Pinto et al, (2004), demonstrou que a leptina induz mudanças nas aferências 



20 

 

sinápticas excitatórias e inibitórias de neurônios que expressam pró-opiomelanocortinas e 

aqueles que expressam neupeptídeo Y, o que poderia contribuir para diminuir o limiar de 

resposta desses neurônios à outros estímulos, contribuindo para seus efeitos a longo prazo na 

regulação do peso corporal. Sua influência em conexões sinápticas também foi demonstrada 

por trabalhos que apontam um importante papel da leptina na potenciação sináptica a longo 

prazo, que relaciona-se com mecanismos de aprendizagem e memória dentro do hipocampo 

(HARVEY; SOLOVYOVA; IRVING, 2006; MOULT; MILOJKOVIC; HARVEY, 2009). 

Ressalta-se também, que o pico de secreção deste hormônio no período pós natal (dos 8 aos 

12 dias em camundongos) (AHIMA; PRABAKARAN; FLIER, 1998) está envolvido no 

desenvolvimento peri- e neonatal  de circuitos neurais específicos no hipotálamo envolvidos 

com a homeostase energética, como o desenvolvimento de projeções do núcleo arqueado para 

o núcleo paraventricular (BOURET, 2013; OSWAL; YEO, 2009). Além disso, a leptina tem 

ação neurogênica no desenvolvimento de circuitos neuronais no hipocampo e córtex 

(O’MALLEY et al., 2007; UDAGAWA et al., 2006).  

  

Resistência à Leptina 

 

Atualmente, estima-se que um bilhão de adultos esteja com sobrepeso e cerca de 475 

milhões sejam obesos (IASO; 2012). A obesidade caracteriza-se por um estado de aumento 

excessivo do tecido adiposo associado ao aumento do ganho de peso corporal, e se constitui 

um importante fator de risco para carga global de doenças, tornando-se assim um problema de 

saúde pública (SPIEGELMAN et al., 2001;WHO, 2003).  

O desenvolvimento da obesidade é influenciado pela interação de fatores genéticos, 

fisiológicos, ambientais e psicossociais, que atuam alterando o balanço entre a ingestão e 

gasto de energia (SPIEGELMAN et al., 2001). No contexto dos estudos sobre a patogênese da 

obesidade, verifica-se a evolução da resistência à leptina em humanos e roedores obesos, de 

tal forma que, embora obesos apresentem altos níveis de leptina circulante, os efeitos deste 

hormônio na redução do apetite, aumento do gasto energético e diminuição do ganho de peso 

corporal são atenuados (ENRIORI et al., 2007a). Este estado pode ser decorrente de uma falha 

da leptina circulante em atingir seus alvos no sistema nervoso central por um defeito no seu 

transporte (BANKS, 2003); ou de defeitos na cascata de sinalização intracelular desencadeada 

pela ligação da leptina em seu receptor de membrana (LepR) (MÜNZBERG; MYERS, 2005). 
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A leptina acessa o cérebro por mecanismos que incluem um transporte específico pela barreira 

hemanoencefálica, difusão pelos órgãos circunventriculares (como na eminência mediana), e 

acesso direto do sangue para neurônios neuroendócrinos. O transporte da leptina através da 

barreira hematoencefálica envolve um sistema saturável (BANKS, 2004), de forma que, em 

roedores que receberam uma dieta obesogênica, há diminuição da atividade deste sistema 

(LEVIN; DUNN-MEYNELL; BANKS, 2004). No entanto, como o núcleo arqueado 

encontra-se próximo de uma região não protegida pela barreira hematoencefálica, a eminência 

mediana, a resistência à leptina, característica dessa região, deve envolver outros mecanismos 

(KRISCH; LEONHARDT, 1978; PERUZZO et al., 2000). 

Os receptores para leptina (LepR) são do tipo transmembrana, pertencentes à classe I 

de receptores de citocinas (FRÜHBECK, 2006) e apresentam seis isoformas expressas em 

uma variedade de órgãos e tipos celulares, como nas ilhotas pancreáticas, tecido adiposo, 

ósseo, muscular e hepático (MORRIS; RUI, 2009). De acordo com os domínios 

intracelulares, esses receptores são classificados como curtos ou longos. A isoforma longa do 

receptor de leptina parece ser o receptor que medeia as ações fisiológicas mais relevantes da 

leptina (BJØRBAEK et al., 1997; FEI et al., 1997; LEE et al., 1996a). O LepR não contém 

atividade enzimática intrínseca, mas associa-se à enzima tirosina quinase da família JAK 

quinase (JAK2) (IHLE; KERR, 1995; TANIGUCHI, 1995). Uma vez que a leptina liga-se a 

este receptor ocorrem alterações conformacionais em sua estrutura que permitem a 

transfosforilação e ativação da JAK quinase associada, que então fosforila resíduos 

específicos de tirosina do complexo LepR /JAK2, promovendo o recrutamento de proteínas 

sinalizadoras (BANKS et al., 2000; COUTURIER; JOCKERS, 2003; DEVOS et al., 1997; 

TARTAGLIA, 1997; WHITE et al., 1997). A fosforilação dos resíduos de tirosina na posição 

985 (Tyr985) em LepR recruta a tirosina fosfatase 2 (SHP-2), a qual é mediadora de uma via 

de ativação ERK (BJORBAK et al., 2000). A fosforilação de Tyr 1077 promove a ativação da 

proteína transdutora de sinal e ativadora de transcrição, STAT 5, que também atua na 

regulação gênica estimulada pela leptina  (BANKS et al., 2000). A fosforilação do resíduo de 

tirosina na posição 1138 (Tyr1138) resulta no recrutamento do fator de transcrição STAT3 

(transdutor de sinal e ativador de transcrição) ao complexo LepR/JAK2, resultando em 

fosforilação e subsequente translocação nuclear de STAT3 para regular a transcrição gênica 

(WHITE et al, 1997; BANKS et al., 2000).  Entre os genes regulados por STAT3 está o gene 

para SOCS3, supressor inibitório de sinalização de citocinas 3 (BANKS et al., 2000; 
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BJØRBAEK et al., 1998). A proteína SOCS3 está envolvida em um mecanismo de 

retroalimentação negativa da sinalização da leptina, pois liga-se à JAK2 e à Tyr 985 do LepR 

e mediando a inibição da via de STAT3 (BJORBAK et al., 2000; SASAKI et al., 1999, 2000).  

Sugere-se que a via inibitória de SOCS3 seja um mecanismo envolvido na resistência 

à leptina, na obesidade (BJØRBAEK; KAHN, 2004). Estudos demonstram que capacidade da 

leptina em desencadear a sinalização celular em núcleos hipotalâmicos é diminuída na 

indução da obesidade pela dieta (EL-HASCHIMI et al., 2000; MÜNZBERG; FLIER; 

BJØRBÆK, 2004; VAN HEEK et al., 1997). A inibição da sinalização celular pelo LepR foi 

demonstrada, e in vivo, pela ação dasproteínas SOCS3 (supressor de sinalização de citocina 

3)e  PTP1B(fosfatase de tirosina proteica) (BJORBAK et al., 2000; CHENG et al., 2002; 

MORI et al., 2004).  

A PTP1B está envolvida com a contraregulação da sinalização da insulina, modulando 

a sensibilidade a este hormônio e o metabolismo energético (ELCHEBLY et al., 1999). Além 

disso, alguns estudos mostram que a PTP1B pode participar no desenvolvimento da 

resistência à leptina (CHENG et al., 2002; KASZUBSKA et al., 2002; ZABOLOTNY et al., 

2002). Kaszubska et al., (2002) demonstrou em cultura de células que a PTP1B influencia a 

via de sinalização da leptina pois desfosforila a JAK2 e assim diminui a sinalização via 

LepRb. A deleção da PTP1B em camundongos, em todo organismo ou somente em 

neurônios, resulta em um fenótipo magro, aumento da sensibilidade à leptina, e resistência à 

indução da obesidade pela dieta (BENCE et al., 2006; ZABOLOTNY et al., 2002). No 

entanto, como somente os níveis de SOCS 3 e não os de PTP1B são aumentados em modelos 

de obesidade induzida pela dieta (BJØRBAEK et al., 1998), a ação da SOCS 3  pode explicar 

a diminuição da efetividade da leptina nessa condição (MÜNZBERG; MYERS, 2005).  

A ativação de STAT3 pela sinalização da leptina tem papel importante na homeostase 

energética (MORRIS; RUI, 2009). Defeitos na sinalização mediada pela via da STAT3 

resultam em severa hiperfagia e obesidade (BATES; MYERS, 2003; CUI et al., 2004; GAO 

et al., 2004; JIANG et al., 2008) além de diminuir a expressão da proteína pró-

opiomelanocortina em camundongos (MÜNZBERG et al., 2003; XU et al., 2007),  indicando 

que a ativação da via LEPRb/JAK2/STAT3 tem importante papel nos efeitos anorexígenos da 

leptina. O sinal da ativação de LepR pela leptina estimulando a fosforilação de STAT3 é 

necessária para o controle da alimentação e do gasto energético, no entanto, outras vias de 
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sinalização ativadas pela leptina, independentes de STAT3, parecem estar envolvidas na 

regulação deste hormônio sobre o crescimento, a reprodução, função imunológica e controle 

glicêmico (BATES; MYERS, 2003; BATES et al., 2005). Estudos utilizando células em 

cultura sugerem que altos níveis de ativação do receptor LepR estimula uma diminuição da 

intensidade de seu sinal por um processo de retroalimentação negativa, o que limita a eficácia 

de altas concentrações de leptina em uma exposição crônica (BJORBAEK et al., 1998; 2000).  

A retroalimentação negativa da sinalização de LepR depende da via STAT3, que estimula a 

expressão de SOCS3,  e também, pela expressão de SOCS3 independente da via STAT3 

(DUNN et al., 2005). A expressão aumentada da molécula SOCS3, decorrente da maior 

sinalização desencadeada pelos altos níveis de leptina, resultam em aumento da ação de 

SOCS3 em se ligar-se à JAK2 e à Tyr 985 do LepR, causando inibição da  via de sinalização 

LepR/JAK2/ STAT3 (BJORBAK et al., 2000; SASAKI et al., 1999, 2000).  

A resistência central à leptina, induzida pela administração da dieta hiperlipídica, pode 

acontecer especificamente em determinadas regiões do sistema nervoso central, como por 

exemplo, o núcleo arqueado e a área tegmental ventral (MÜNZBERG; FLIER; BJØRBÆK, 

2004; MATHENY et al., 2011). O núcleo arqueado é a região mais sensível à resistência à 

leptina induzida pela dieta, demonstrado pela redução significativa da expressão de STAT3 

após a administração de leptina em camundongos que receberam dieta obesogênica 

(ENRIORI et al., 2007a; MÜNZBERG; FLIER; BJØRBÆK, 2004). No estudo de Enriori  et 

al.(2007), a obesidade induzida pela dieta em camundongos da linhagem C57BL/6J aumentou 

a adiposidade e os níveis de leptina circulantes, no entanto, a hiperleptinemia falhou em 

impedir a progressão da obesidade. Além disso, verificou-se insensibilidade, central e 

periférica, uma vez que os animais não apresentam nem diminuição de peso nem diminuição 

da ingestão alimentar após injeção de leptina (ENRIORI et al., 2007a). O desenvolvimento de 

obesidade e de resistência à leptina em camundongos C57BL/6J alimentados com dieta 

hiperlipídica pode ser dividida em três estágios, no estágio inicial, há ganho de peso mas 

manutenção da resposta ao efeitos anorexígenos da leptina; no estágio intermediário, 

desenvolve-se resistência periférica à leptina; e no último estágio desenvolve-se também a 

resistência central à leptina (EL-HASCHIMI et al., 2000).  
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Leptina e  Kisspeptinas 

Estudos sugerem que a influência da leptina no eixo reprodutivo possa ser mediada 

pela expressão das kisspeptinas (CASTELLANO et al., 2005; LUQUE; KINEMAN; TENA-

SEMPERE, 2007; SMITH et al., 2006; WAHAB et al., 2011).  Condições que afetam os 

níveis circulantes de leptina no organismo exercem efeitos na expressão de Kiss 1 do 

hipotálamo. Condições em que há diminuição dos níveis de leptina ou ausência total deste 

hormônio, como no balanço energético negativo ou em camundongos ob/ob, conduzem à uma 

diminuição na expressão de RNAm de Kiss1 no hipotálamo (CASTELLANO et al., 2005; 

LUQUE; KINEMAN; TENA-SEMPERE, 2007; SMITH et al., 2006; WAHAB et al., 2011) 

enquanto que a administração exógena de leptina aumenta a expressão de RNAm para Kiss1 

(LUQUE; KINEMAN; TENA-SEMPERE, 2007; SMITH et al., 2006). No entanto, ainda não 

se investigou se a recuperação da expressão de Kiss1 pela administração exógena de leptina 

nesses modelos ocorre por uma sinalização direta ou indireta da leptina sobre neurônios 

Kiss1.  

Kisspeptinas são produtos do gene Kiss 1 (LEE et al., 1996b) e exercem um papel 

essencial na regulação neuroendócrina da reprodução (SMITH; CLARKE, 2007). Estudos 

indicam a presença de receptor para kisspeptina em neurônios GnRHérgicos (CLARKSON; 

HERBISON, 2006; IRWIG et al., 2004; MESSAGER et al., 2005) e em outras áreas do 

hipotálamo (BRAILOIU et al., 2005; LEE et al., 1999; MUIR et al., 2001; WAHAB et al., 

2011), o que sugere que a kisspeptina afeta esses neurônios direta e indiretamente 

(PATTERSON et al., 2006; PIELECKA-FORTUNA; CHU; MOENTER, 2008). A expressão 

do gene Kiss1 no sistema nervoso central ocorre em altos níveis nos núcleos hipotalâmicos do 

arqueado, no periventricular ântero-ventral (AVPV), e periventricular anterior (PeN), e em 

baixos níveis no núcleo medial da amigdála e no núcleo pré-óptico anterodorsal, bem como 

no neocórtex (CRAVO et al., 2011; GOTTSCH et al., 2004). A expressão hipotalâmica do 

gene Kiss-1 está sob o controle de esteroides sexuais, visto que apresentam receptores para 

estrógenos tipo α (ER α) e para andrógenos; assim neurônios Kiss-1 podem se constituir 

mediadores dos efeitos dos esteroides sexuais na retroalimentação positiva e negativa da 

secreção de GnRH e gonadotrofinas (SMITH et al., 2005b, 2005a). Mutações nos receptores 

de kisspeptina (GPR54), estão associadas com um fenótipo de hipogonadismo 

hipogonadotrófico em humanos e camundongos (DE ROUX et al., 2003; SEMINARA et al., 
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2003). Além disso, a administração de kisspeptina intracerebroventricular estimula a liberação 

de GnRH em roedores, ovelhas e primatas (GOTTSCH et al., 2004; IRWIG et al., 2004; 

MESSAGER et al., 2005; NAVARRO et al., 2005; SHAHAB et al., 2005). Smith et al.( 

2006) sugeriram  que a leptina atua diretamente em neurônios Kiss1 do ARC regulando a 

expressão de RNAm para Kiss1 em camundongos adultos e,  dessa forma, os neurônios Kiss 

1 representariam mediadores entre fatores metabólicos e o eixo reprodutivo, regulando a 

reprodução em função do estado energético do organismo. No entanto, estudos sobre a ação 

da leptina em neurônios Kiss 1 do arqueado são controversos,  Smith et al.( 2006) verificaram 

que há colocalização de receptores para leptina em 40% dos neurônios Kiss1 do arqueado. Em 

cobaias 80% dos neurônios Kiss1 expressam receptores para leptina (QIU et al., 2011a). Por 

outro lado, True et al.(2011) verificaram ausência de  colocalização  de receptores para 

leptina em neurônios Kiss1, em ratas. Em camundongas expressando proteína fluorescente 

verde (GFP), sob o controle transcricional da enzima CRE, em neurônios Kiss1, a 

colocalização foi menor que 10%, e em camundongas ovariectomizadas foi de 15% (CRAVO 

et al., 2011, 2013; LOUIS et al., 2011). Elias e Purohit ( 2013) discutem que as diferenças 

entre os estudos de colocalização entre receptores de leptina e neurônios Kiss1 podem estar 

relacionadas com uma resposta diferenciada dos neurônios Kiss1 à leptina entre gêneros ou 

com as diferentes técnicas empregadas em cada estudo.   

Donato et al., (2011b) utilizando camundongos com deleção seletiva de receptores 

para leptina em neurônios Kiss1 verificaram que tanto machos como fêmeas não tinham a 

maturação sexual ou a reprodução afetadas, demonstrando assim, que a sinalização direta da 

leptina sobre os neurônios Kiss1 pode não ser essencial para a função reprodutiva normal. 

Além disso, esses autores demonstraram também, que o papel da leptina em induzir o início 

da puberdade pode ser mediado por neurônios do núcleo pré- mamilar ventral (PMV), não 

envolvendo a sinalização da leptina em neurônios Kiss-1. Outro estudo recente indica que os 

neurônios kisspeptidérgicos não são alvos diretos da leptina no período pré-puberdade em 

camundongos (CRAVO et al., 2013), de forma que o papel permissivo da leptina no início da 

puberdade pode estar relacionado com a estimulação dos neurônios kisspeptidérgicos, por 

uma via indireta. Cravo et al. (2013) sugerem que a ação da leptina sobre neurônios 

kisspeptidérgicos torna-se relevante, somente após a maturação sexual .  
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A demonstração de que a ação da leptina sobre os neurônios Kiss1 não seja essencial 

para a maturação sexual, sugere não só que a leptina possa influenciar a atividade de 

neurônios Kiss1 por interneurônios, como também, a presença de mecanismos redundantes 

que manteriam a função reprodutiva mesmo na ausência da sinalização da leptina nos 

neurônios Kiss1.  

Leptina e CART 

O transcrito regulado por cocaína e anfetamina (CART) foi inicialmente descrito por 

ter sua produção aumentada pelo estímulo cerebral com cocaína e anfetamina, em roedores 

(DOUGLASS; MCKINZIE; COUCEYRO, 1995). O gene do CART codifica peptídeos de 

129 ou 116 aminoácidos que resulta em peptídeos de CART longos ou curtos, com 102 ou 89 

resíduos, respectivamente (DOUGLASS; MCKINZIE; COUCEYRO, 1995). Posteriormente, 

demonstrou-se que o CART era expresso tanto em tecidos periféricos como em regiões 

cerebrais, em especial no hipotálamo (COUCEYRO; KOYLU; KUHAR, 1997; KOYLU et 

al., 1997). No cérebro, o RNAm de CART e o CART são encontrados no núcleo 

paraventricular, no núcleo supra-óptico, na área hipotalâmica lateral, no núcleo dosomedial do 

hipotálamo (DMH), no núcleo arqueado(ARC), no núcleo periventricular (Pe) e no núcleo 

pré-mamilar ventral (PMV) (ELIAS et al., 2001).  No núcleo arqueado, esses neurônios 

coexpressam RNAm para pró-ópiomelanocortina (POMC) (ELIAS et al., 1998).  

Tendo em vista a ampla distribuição de grupos neuronais que expressam CART e a 

complexa circuitaria em que estes estão envolvidos, o CART tem sido apontado como um 

regulador de diversos processos fisiológicos, como a ingestão de alimentos, a reprodução, dor, 

recompensa, estresse, regulação dos eixos hipotálamo-hipófise e tireóide/gônada (ELIAS et 

al., 2001; KRISTENSEN et al., 1998; VRANG, 2006). 

A expressão de CART no hipotálamo é influenciada pelo status energético do 

organismo e depende dos níveis de leptina circulante. Evidências de que o CART seja um 

importante inibidor do apetite originam-se de estudos que mostram que a injeção i.c.v. de 

CART inibe a alimentação e a administração i.c.v de anti-soro para CART tem efeito oposto 

(LAMBERT et al., 1998). Há redução da expressão de RNAm de CART no núcleo arqueado 

de camundongos deficientes de leptina (ob/ob) sendo normalizada pela reposição com este 

hormônio (KRISTENSEN et al., 1998).  Além disso, neurônios CART hipotalâmicos do 
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ARC, DMH e PMV são sensíveis à leptina circulante, uma vez que expressam RNAm de 

LepR e SOCS-3 em resposta à administração diária de leptina, por 5 dias (ELIAS et al., 

2001).  Ademais, o RNAm de CART é coexpresso em neurônios hipotalâmicos que contém 

neuropeptídios envolvidos no controle da ingestão alimentar e peso corporal, como o 

hormônio liberador de tireotrofina, o hormônio concentrador de melanina, dinorfina e 

neurotensina (ELIAS et al., 2001).  

A dieta hiperlipídica induz aumento dos níveis plasmáticos de leptina e resulta no 

aumento da expressão hipotalâmica de CART em roedores (ROHNER-JEANRENAUD et al., 

2002; WANG et al., 1999), assim a expressão de RNAm de CART estimulada pela HFD pode 

refletir um aumento na liberação de leptina (WANG et al., 1999). 

Considerando que a leptina estimula a expressão de CART no hipotálamo, há estudos 

que apontam este peptídeo como um possível mediador de suas das ações no eixo reprodutivo 

(LEBRETHON et al., 2000b, 2000a, 2007; LESLIE et al., 2001; PARENT et al., 2000; 

RONDINI et al., 2004; TRUE et al., 2013). Em ratos, neurônios CART do ARC e PMV 

projetam-se para áreas que contém neurônios GnRHérgicos (núcleo pré-óptico mediano, 

núcleo pré-óptico medial, e nos arredores do órgão vasculoso da lâmina terminal) e para o 

AVPV, também envolvido com a reprodução (RONDINI et al., 2004) Em hamsters, fibras 

CART são encontradas nas proximidades dos corpos celulares de neurônios GnRH na área 

pré-óptica (LESLIE et al., 2001). Em explantes hipotalâmicos, autores têm demonstrado que 

CART e leptina podem reduzir o intervalo de pulsos de GnRH em ratos pré-puberes e pode 

aumentar  a amplitude de pulsos de GnRH em ratas fêmeas ciclando normalmente, eventos 

que são abolidos quando há administração de antissoro anti-CART (LEBRETHON et al., 

2000b, 2000a; PARENT et al., 2000). Além disso, o CART aumenta a frequência de pulsos 

de GnRH em explantes  hipotalâmicos de ratos deficientes do receptor de leptina (fa/fa) 

(LEBRETHON et al., 2000a) e registros eletrofisiológicos demonstram que o CART 

despolariza neurônios GnRHérgicos (TRUE et al., 2013) 

O CART também pode mediar as ações da leptina sobre os neurônios 

kisspeptidérgicos e desta forma, sobre o eixo reprodutivo, uma vez que recentemente, True et 

al. (2013) demonstraram que, em ratos,  40% dos neurônios kisspeptidérgicos do AVPV e 

65% do ARC possuem inervações de fibras CART, sendo que grande parte dessas fibras são 
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oriundas do núcleo arqueado. Além disso, o CART estimula a despolarização pós-sináptica de 

neurônios kisspeptidérgicos do núcleo arqueado, demonstrando que estes neurônios são mais 

sensíveis ao CART do que neurônios GnRHérgicos (TRUE et al., 2013).  

 

Leptina, Kisspeptina, Dinorfina e Neurokinina B na Função Metabólica e 

Reprodutiva 

A neurokinina B (NKB) e seu receptor (NK3R), são codificados respectivamente pelos 

genes TAC3 e TACR3, genes humanos ortólogos dos genes Tac2 e Tacr3 em roedores 

(NAVARRO et al., 2012); mutações nesses genes são relacionadas com comprometimento da 

liberação de GnRH e consequente fenótipo de hipogonadismo  hipogonatrófico em humanos, 

o que sugere a participação da NKB na regulação da maturação sexual e fertilidade 

(TOPALOGLU et al., 2009). O papel da sinalização da neurokinina B na função reprodutiva 

parece ser mediado pelo seu papel na regulação dos neurônios Kiss1 do núcleo arqueado 

(LEHMAN; COOLEN; GOODMAN, 2010; NAVARRO et al., 2011a; WAKABAYASHI et 

al., 2010) e é dependente da preservação do sistema de sinalização kisspeptidérgica 

(GARCÍA-GALIANO et al., 2012). Navarro et al. (2012) verificaram que ratas pré-púberes 

respondem com elevação dos níveis de LH após administração de um agonista de NKB. A 

expressão hipotalâmica dos genes Tac2 e Tacr3 aumentam durante o início da puberdade, ao 

passo que o bloqueio da sinalização pela NKB induz um pequeno atraso no início da 

puberdade  (NAVARRO et al., 2012). Adicionalmente, estudo de Gill et al. (2012) demonstra 

que ao longo do desenvolvimento pós-natal de camundongos há um aumento da expressão de 

NKB que antecede a puberdade, sugerindo que a NKB possa ser um marcador da ativação 

puberal. A interação da neurokinina B com o estado metabólico, foi investigada por Li et al. 

(2012). Estes autores relacionaram a antecipação da puberdade obsevada em animais que 

recebem dieta hiperlipídica, com o aumento precoce dos níveis, não só da kisspeptina, como 

também da neurokinina B no núcleo arqueado. Por outro lado, a expressão dos genes Tac2 e 

Tacr3 no arqueado, diminuem em fêmeas púberes submetidas ao jejum de 48 h, e a 

administração de um agonista da neurokinina B recupera parcialmente indicadores da 

progressão puberal, como a abertura vaginal e a secreção de LH, que são comprometidas em 

condições de subnutrição crônica (NAVARRO et al., 2012). Assim, é possível que a 
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sinalização mediada pela NKB ao longo da progressão da puberdade seja influenciada por 

fatores metabólicos, e a regulação que exerce sobre a expressão de kisspeptina no núcleo 

arqueado podem estar relacionadas com o início da puberdade. Porém, há maior ênfase da 

influência de sinais metabólicos sobre a expressão da kisspeptina do que para neurokinina B, 

sendo amplamente investigado o papel da leptina sobre a atividade dos neurônios Kiss1 

(CASTELLANO et al., 2006; LUQUE; KINEMAN; TENA-SEMPERE, 2007; QUENNELL 

et al., 2011; SMITH et al., 2006). 

A dinorfina é um peptídeo opióide endógeno, seu papel na reprodução foi 

demonstrado em camundongos, com deleção do gene para dinorfina ou de seu receptor, que 

apresentaram redução da secreção de LH (GOODMAN et al., 2004; NAVARRO et al., 2009). 

A dinorfina, além de ter sua expressão diminuída pela ação do estradiol, também parece 

mediar a retroalimentação negativa da progesterona sobre a secreção de GnRH (GOODMAN 

et al, 2004). A dinorfina é um potente inibidor da secreção de GnRH e portanto, pode ter um 

papel em  impedir o início da puberdade (NAVARRO et al., 2009; SCHULZ et al., 1981). 

Tendo em vista que a dinorfina também está envolvida na regulação da atividade dos 

neurônios kisspeptidérgicos (NAVARRO et al., 2009), torna-se importante investigar 

componentes que regulam a expressão da dinorfina e seu papel na regulação da puberdade 

(OJEDA et al., 2010). 

Uma subpopulação de neurônios kisspeptidérgicos do núcleo arqueado coexpressa a 

dinorfina e neurokinina B (NKB) (GOODMAN et al., 2007; NAVARRO et al., 2009). Essa 

subpopulação, também denominada de “neurônios KND”, foi observada no núcleo arqueado 

de diferentes espécies de mamíferos, como em roedores (BURKE et al., 2006; NAVARRO et 

al., 2009), ovinos (GOODMAN et al, 2007) e caprinos (WAKABAYASHI et al.,2010).  A 

coexpressão da dinorfina e neuroquinina B em neurônios kisspeptidérgicos também ocorre no 

AVPV de camundongos, demonstrada por hibridização in situ, porém, em menor grau do que 

ocorre no núcleo arqueado (NAVARRO et al., 2009).   

Um modelo proposto por Navarro et al. (2009) sugere que os neurônios  KND do 

arqueado apresentam uma atividade oscilatória rítmica, responsável pela liberação pulsátil de 

GnRH. Neurônios KND do núcleo arqueado enviam projeções axonais para a eminênica 

mediana, além de apresentarem projeções colaterais e dendritos que permitem interconexões 



30 

 

entre esses neurônios (NAVARRO et al., 2009; WAKABAYASHI et al.,2010). Eles 

influenciam a atividade de neurônios GnRHérgicos por uma ação direta no pericário desses 

neurônios ou sobre seus terminais neurosecretórios na eminência mediana (LEHMAN et 

al.,2010).  A ativação dos neurônios KND seria proporcionada por aumento dos estímulos de 

NKB, ao passo que, a dinorfina teria um efeito inibitório sobre esses neurônios (NAVARRO 

et al., 2009). Essa atuação da NKB e Dyn seria um mecanismo de autorregulação sobre a 

liberação pulsátil de kisspeptina, que então, modularia a secreção de GnRH (NAVARRO et 

al., 2009). Estudos morfológicos mostram que a maioria dos neurônios kisspeptidérgicos do 

núcleo arqueado expressa receptores para neurokinina B (NK3R) e em menor número, 

receptores para dinorfina (BURKE et al., 2006), corroborando o mecanismo de 

autorregulação exercido pela NKB e Dyn. Navarro et al. (2009) propuseram que os neurônios 

KND regulam a secreção basal de GnRH e LH pois medeiam a retroalimentação negativa 

exercida por esteroides sexuais sobre a secreção desses hormônios. Neurônios KND 

respondem ao aumento dos níveis de estradiol ou andrógenos diminuindo a expressão de 

neurokinina B (DELLOVADE; MERCHENTHALER, 2004; KAUFFMAN et al., 2009; 

NAVARRO et al., 2011a; RANCE; BRUCE, 1994) e de kisspeptina no ARC (SMITH; 

CLIFTON; STEINER, 2006), diminuindo assim, a secreção de kisspeptina direta e 

indiretamente.   

Assim, diante do que foi exposto pela revisão da literatura, experimentalmente 

verifica-se que a administração da dieta hiperlipídica além de promover antecipação da 

puberdade em modelos animais, a longo prazo também promove resistência à leptina no 

sistema nervoso central e em tecidos periféricos. Considerando a participação da leptina, 

kisspeptina, neurokinina B, dinorfina e do CART sobre a função reprodutiva, este trabalho 

investigou a influência da dieta obesogênica sobre esses moduladores durante o início da 

puberdade e após a maturação sexual. 
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2. OBJETIVOS 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica sobre a responsividade de neurônios 

kisspeptidérgicos à leptina em camundongos fêmeas Kiss1-hrGFP.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ingestão alimentar, peso corporal,  índices 

da maturação puberal e sobre a concentração plasmática de leptina, estradiol e LH em 

camundongos-fêmeas Kiss1-hrGFP.  

 

2) Avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ativação de STAT3 em neurônios 

kisspeptidérgicos e neurônios CART de camundongos-fêmeas Kiss1-hrGFP em resposta ao 

estímulo com leptina, no início da puberdade.  

 

3.) Avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica sobre a coexpressão de neurokinina B e dinorfina 

em neurônios kisspeptidérgicos de camundongos-fêmeas Kiss1-hrGFP, no início da 

puberdade. 

 

4.) Avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ativação de STAT3 em neurônios 

kisspeptidérgicos de camundongos-fêmeas Kiss1-hrGFP em resposta ao estímulo com leptina, 

após a maturação sexual.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Animais 

Foram utilizados camundongos fêmeas Kiss1-hrGFP (21 dias), oriundos de ninhadas com 

6 a 7 filhotes, mantidos em estantes ventiladas no Biotério do Departamento de Fisiologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e aclimatados à temperatura ambiental controlada 

(23±2°C), em regime de luz com ciclo claro-escuro de 12h (luz 7:00-19:00h). Os animais 

foram mantidos em duplas em cada caixa e tratados com ração específica do grupo 

experimental e água ad libitum, exceto nos protocolos especificados abaixo.  Os 

procedimentos experimentais, aos quais os animais foram submetidos, foram aprovados pela 

Comissão de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, USP (nº107/2013).  

 

Geração de camundongos Kiss1-hrGFP  

Foram utilizados camundongos-fêmeas Kiss1-hrGFP (21 dias), cedidos gentilmente 

pela  Profa. Dra.  Carol  Elias,  Ph.D.,  (Associate  Professor  of  Molecular  &  Integrative  

Physiology), University  of  Michigan,  Ann  Harbor,  MI,  USA.  O modelo de camundongo 

transgênico utilizado nesse estudo foi gerado conforme descrito por Cravo et al.,(2013), este 

modelo de camundongo contém a região codificante do gene Kiss1  ligada à sequencia sinal 

da human renilla green fluorescent protein (hrGFP). A expressão da proteína hrGFP 

observada na região AVPV, núcleo periventricular anterior (Pe) e no núcleo arqueado (Arc) 

reflete a habilidade da sequência regulatória do promotor do gene Kiss1 em promover a sua 

transcrição. Assim, a expressão de kisspeptina pode ser detectada sem a necessidade de 

realização da técnica de imunoistoquímica.   Cravo et al., (2013) realizaram a validação de 

camundongos Kiss1-hrGFP demonstrando que há co-localização do RNAm de Kiss1 

(hibridização in situ) em neurônios imunorreativos a hrGFP no ARC e AVPV/PeN em 

camundongos fêmeas ovariectomizadas e fêmeas ovariectomizadas com reposição de 

estrógeno. Além disso, de modo coerente com as mudanças na expressão do gene Kiss1, 

observaram que a reposição de estrógeno resultou na diminuição da expressão de neurônios 

imunorreativos a hrGFP no ARC e aumento no AVPV/PeN (CRAVO et al., 2013).   
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3.2 Dieta 

Os animais, após o desmame, receberam dieta controle (RD) (Research Diets Inc.- 

3,85 kcal/gm sendo 10% lipídeos, 20% de proteína e 70% de carboidrato) ou dieta 

hiperlipídica (HFD) (Research Diets Inc. (D12492) – 5,24 kcal/g sendo 60% de lipídeos, 20% 

de proteína e 20% de carboidrato) durante todo o período experimental, após o desmame. 

 

3.3 Procedimentos cirúrgicos 

 

Perfusão cerebral  

Em animais anestesiados com ketamina (45mg/Kg de peso corporal)/xilazina (5 mg/kg 

de peso corporal) foi realizada a perfusão cerebral por meio da infusão, via aorta torácica, de 

20ml de solução salina isotônica estéril (NaCl 0,15M)/ heparina (diluição 1:80) seguida pela 

infusão de 40ml de paraformaldeído (PF) à 4%. O tecido foi pós-fixado em paraformaldeído 

4% por 1h e, após este período, foi estocado em uma solução de sacarose 30% à 4ºC por 

quatro dias, e posteriormente realizamos cortes histológicos de 30 μm em criostato, coletando 

3 séries de cortes por animal. Os cortes foram armazenados em solução anti-freezing à 4ºC até 

a realização dos procedimentos imunoistoquímicos.  

Coleta de sangue 

O sangue do tronco foi coletado por decapitação, em tubos contendo heparina, sob 

gelo. O plasma foi obtido após centrifugação por 30 minutos 3.000 rotações/min, à 4ºC e 

posteriormente estocado à -20ºC, até o momento das dosagens. 

3.4 Genotipagem de camundongos Kiss1-hrGFP 

Após o desmame da ninhada, cada filhote recebeu uma marca na orelha (utilizando um 

furador) e um número. Em seguida foi retirado um fragmento (5mm) da cauda de cada 

camundongo e este foi mantido em eppendorf numerado estéril. 

Extração do DNA da cauda dos camundongos: Utilizando o Kit REDE-extract-N-Amp 

Tissue PCR Kit (Sigma Aldrich Biotechnology), em cada eppendorf contendo o fragmento da 

cauda foi adicionado 100 μl da solução de extração e 12,5 µl da solução de prepação do 
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tecido. Os eppendorfs foram colocados em banho-maria a 94ºC por 12 min. Em seguida, 

foram centrifugados a 4ºC, 10.000 rpm, 2min. Ao final, foi adicionado 50 μl da solução de 

neutralização e os tubos foram agitados por 5 seg.  

Reação de PCR: a reação de PCR foi realizada pela adição de 5 μl do Mix REDE-

extract –N-Amp PCR, 2,5 μl de água estéril e 0,5 μl dos primers: 

M358:5’-GCTCTGGTGAAGTACGAACTCTGA-3’ (hrGFP promoter) 

M243:5’-AGGTGCGGTTGCCGTACTGGA-3’ (hrGFP) 

M176:5’-GGTCAGCCTAATTAGCTCTGTCAT-3’(wild type control) 

M117:5’-GATCTCCAGCTCCTCCTCTGTCT-3’ (wild type control) 

 

Em cada tudo de reação foram adicionados 2 ul do DNA em um  volume final de 10 μl 

e a reação de PCR foi programada conforme descrito abaixo: 

1 Ciclo – 94°C X 4 min 

35 ciclos- 94°C X  30 seg 

  62°C X  30 seg 

  72°C X  45 seg 

 

1 Ciclo - 72°C X 7 min 

1 Ciclo - 4°C X  infinito 

 

O tamanho das bandas esperadas para identificar animais Wild Type é de 619 pares de 

bases e animais Kiss1-hrGFP é 321 pares de bases.  

 

3.5 Imunoistoquímica 

 

Secções coronais de 30 µm desde a área pré-optica medial até o final do arqueado do 

encéfalo das fêmeas Kiss1-hrGFP perfundidas foram obtidas em criostato (Modelo Leica 

CM1850), segundo as coordenadas do atlas de Paxinos e Franklin (2004): -0,74mm até -2,8 

mm, em relação ao bregma e mantidos a -20°C em solução anti-freezing até o dia da 

realização da técnica de imunofluorescência/imunoistoquímica.    
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Citoarquitetura dos núcleos quantificados 

 As fotomicrografias cerebrais ilustrativas do núcleo arqueado (Arc) e núcleo 

anteroventral periventricular (AVPV) foram  identificadas e delimitadas de acordo com o 

atlas de Paxinos e Franklin (2004). As duplas marcações  p-STAT3-Kiss1 e pSTAT3-CART 

foram contadas nos níveis rostral e caudal  do Arc, correspondendo a uma distância a partir da 

bregma de -1,82 mm e -2,30/-2,54 mm, respectivamente. As duplas marcações Kiss1-Dyn e 

Kiss1-NKB foram quantificadas no nível rostral do Arc correspondendo a uma distância a 

partir da bregma de -1,82/-2,06 mm. A quantificação dos neurônios Kiss1-hrGFP  do AVPV 

foi realizada em uma área  correspondendo a uma distância a partir da bregma de 0,26 mm. 

 

Expressão de P-STAT3: Para avaliação da p-STAT3 os cortes do núcleo arqueado, 

foram lavados com TRIS 3x por 5 minutos. A seguir realizou-se o bloqueio da peroxidase 

(90% de metanol e 10% de peróxido de hidrogênio) por 10 minutos,e os cortes foram lavados 

com TRIS 3x por 5 minutos. Posteriormente realizamos o bloqueio das ligações inespecíficas 

(Soro normal de cavalo 5%, triton 0,4%, e Tris) por 1 hora e então os cortes foram incubados 

por 48 horas com o anticorpo primário (rabbit anti-p-STAT3; Cell signalling Technology) 

diluído 1:1000 em tampão TRIS, contendo triton (0,4%) e soro normal de cavalo 5%.  

Passadas as 48 h, os cortes foram incubados por 1 hora à temperatura ambiente com anticorpo 

secundário (Donkey anti-rabbit conjugado com Alexa Fluor 594, Jackson). Em seguida, os 

cortes foram lavados com tampão TRIS e montados em lâminas e cobertos com Fluoromount 

(Sigma). A visualização da proteína “repórter” hrGFP (neurônios Kiss-1) foi realizada 

utilizando-se o comprimento de onda de 394 nm (cor verde) e a marcação para STAT3 com 

comprimento de onda de 665 (vermelho). A análise das imunomarcações foi realizada 

utilizando-se um sistema computadorizado que inclui um microscópio Leica conectado a uma 

câmera digital Leica DC 200 para comparar as imagens. As duplas marcações ou marcações 

simples foram contadas manualmente, dentro de uma área padrão, usando o software NIH 

ImageJ (version 1.63). Quantificamos o número de neurônios Kiss1-hrGFP no ARC unilateral 

e no AVPV bilateralmente. No ARC rostral e caudal quantificamos o número de neurônios 

expressando p-STAT3, e quantificamos o número de duplas p-STAT3/Kiss1-hrGFP para 

calcular a porcentagem de neurônios Kiss1-hrGFP que expressam p-STAT3, definido como a 
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razão (%) entre duplas p-STAT3/Kiss1-hrGFP pelo número de neurônios Kiss1-hrGFP na 

mesma área. 

Duplas marcações Neurokinina B e dinorfina colocalizado com células Kiss1-hrGFP: 

Diferentes séries de cortes do ARC do encéfalo de camundongos-fêmeas Kiss-1-hrGFP foram 

utilizados para dupla marcação Neurokinina B/Kiss1-hrGFP ou dinorfina A/ Kiss1-hrGFP. Os 

tecidos foram inicialmente lavados com TRIS 3x, por 5 minutos e incubados em tampão 

Citrato (30 minutos) a 60ºC.  Os cortes foram novamente lavados 3 vezes no TRIS 1x, por 5 

minutos e foram incubados em solução para bloquear as ligações inespecíficas por 1 hora 

(Soro normal de cavalo 5%, triton 0,4%, e Tris). Em seguida, foram incubados com anticorpo 

primário anti NKB (rabbit anti-neurokinina B, 1:2500; Bachem) ou anticorpo primário 

antidinorfina diluído (guinea pig anti prodynorphin, 1:250; Neuromics) por 48 horas a 4˚C. 

Após a incubação com os anticorpos primários, os cortes foram incubados por 1 hora com 

anticorpo secundário biotinilado: donkey anti rabbit ou donkey anti guinea pig (1:500). Após 

o período de incubação, os cortes foram lavados com TRIS 3x, por 5 minutos e 

posteriormente incubados com Streptavidina conjugada com a peroxidase (1:250), por 1 hora. 

Os cortes foram então novamente lavados e realizamos a revelação utilizando a Tiramida 

conjugada com Alexa Fluor 594 (1:1000) para visualizar a NKB ou tiramida conjugada com 

Alexa Fluor 350 (1:1000) para visualizar a DYN. A captura das imagens e análise das 

imunomarcações no ARC para NKB e de DYN foram  realizadas pelo sistema da Zeiss LSM 

780, AxioObserver, utilizando a objetiva de 63X (óleo) foram obtidas séries de 35 planos 

ópticos individuais do núcleo arqueado de cada animal.  

As imagens de duplas marcações foram adquiridas pelo escaneamento sequencial de 

cada canal, afim de eliminar possíveis interferências entre eles e assegurar a confiabilidade da 

análise quantitativa de colocalização. A colocalização entre NKB e neurônios Kiss1-hrGFP, 

bem como entre DYN e neurônios Kiss1-hrGFP foi analisada em séries 35 planos ópticos 

individuais do núcleo arqueado de cada animal  pelo cálculo dos coeficientes de colocalização 

de Manders, usando o software NIH ImageJ (version 2.0). Os coeficientes de Manders variam 

de 0 a 1 e independem da intensidade dos pixel nos canais individuais (ZINCHUK; 

GROSSENBACHER-ZINCHUK, 2009). 

Todo o campo da imagem foi utilizado para obter os coeficientes de colocalização de 

Manders, M1 e M2, para os canais 1 e 2, respectivamente. O coeficiente de Manders M1 
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representa a fração da marcação em verde (GFP) que se sobrepõe espacialmente com a 

imunomarcação de DYN ou NKB, sendo descrito como GFP-DYN/GFP ou GFP-NKB/GFP. 

Já coeficiente de Manders M2 representa a fração da imunomarcação de DYN ou NKB, em 

azul ou vermelho, respectivamente, que se sobrepõe espacialmente com a marcação em verde 

(GFP) sendo descrito como DYN-GFP/DYN ou NKB-GFP/NKB.  A sobreposição espacial 

entre Kiss1-GFP/DYN e Kiss1-GFP/NKB foi confirmada pela reconstrução 3D usando a 

visão ortogonal das imagens obtidas em Z. 

Expressão de  CART e p-STAT3 e colocalizações em células Kiss1-hrGFP: Os cortes 

do ARC do encéfalo de camundongos-fêmeas Kiss-1-hrGFP foram utilizadas para a análise 

de expressão tripla (CART/p-STAT3/Kiss1-hrGFP). Os tecidos foram inicialmente lavados 

com TRIS 3x, por 5 minutos e realizou-se o bloqueio com Metanol (70% de metanol, 10% de 

peróxido de hidrogênio e 20% de TRIS 1X) por 10 minutos. Os cortes foram novamente 

lavados 3 vezes no TRIS 1x, por 5 minutos e foram incubados em solução para bloquear as 

ligações inespecíficas por 1 hora (Soro normal de cavalo 5%, triton 0,4%, e Tris). Em 

seguida, foram incubados com anticorpo primário anti p-STAT3(rabbit anti-p-STAT3; Cell 

signalling Technology; 1:1000) e anticorpo primário anti-CART (goat anti CART; Santa Cruz 

biotechnology ; 1:500) por 48 horas a 4˚C. Após a incubação com os anticorpos primários, os 

cortes foram incubados por 1 hora com anticorpo secundário: donkey anti rabbit 594 (1:250) e 

donkey anti goat biotinilado (1:500). Após o período de incubação, os cortes foram lavados 

com TRIS 3x, por 5 minutos e posteriormente incubados com Streptavidina conjugada com a 

peroxidase, por 1 hora. Os cortes foram então novamente lavados e realizamos a revelação 

utilizando a tiramida conjugada com Alexa Fluor 350 (1:1000) para visualizar o CART. A 

captura das imagens e análise das imunomarcações para CART, p-STAT3 e Kiss1-hrGFP  no 

ARC foram realizadas pelo sistema o sistema da Zeiss LSM 780, AxioObserver, utilizando a 

objetiva de 63X (óleo), sendo obtidas séries de 16 planos ópticos individuais do núcleo 

arqueado de cada animal 

Dupla marcação CART e p-STAT3: Os cortes do ARC do encéfalo de camundongos-

fêmeas Kiss-1-hrGFP foram utilizadas para dupla marcação (CART/p-STAT3). Os tecidos 

foram inicialmente lavados com TRIS 3x, por 5 minutos e realizou-se o bloqueio com 

Metanol (70% de metanol, 10% de peróxido de hidrogênio e 20% de TRIS 1X) por 10 

minutos. Os cortes foram novamente lavados 3 vezes no TRIS 1x, por 5 minutos e foram 
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incubados em solução para bloquear as ligações inespecíficas por 1 hora (Soro normal de 

cavalo 5%, triton 0,4%, e Tris 1X). Em seguida, foram incubados com anticorpo primário anti 

p-STAT3(rabbit anti-p-STAT3; Cell signalling Technology; 1:1000) por 48 horas a 4˚C. 

Posteriormente, os cortes foram incubados por 1 hora com o anticorpo secundário biotinilado 

donkey anti rabbit  (1:250). Após o período de incubação, os cortes foram lavados com TRIS 

3x, por 5 minutos e posteriormente incubados com o complexo Avidina-Biotina (Vectastain 

ABC; Vector Laboratories), por 1 hora. Depois, os cortes foram incubados com 3-3’ 

diaminobenzidina (DAB; Vector Laboratories), níquel e água oxigenada por 10 minutos. Os 

cortes foram novamente lavados 3 vezes no TRIS 1x, por 5 minutos e incubados em solução 

para bloquear as ligações inespecíficas por 1 hora (Soro normal de cavalo 5%, triton 0,4%, e 

Tris 1X). Em seguida, foram incubados com  anticorpo primário anti-CART (goat anti CART; 

Santa Cruz biotechnology ; 1:500) por 48 horas a 4˚C. Após esse período os cortes foram 

incubados por 1 hora com o anticorpo secundário biotinilado donkey anti goat (1:250). Os 

cortes, então, foram lavados com TRIS 3x, por 5 minutos e posteriormente incubados com o 

complexo Avidina-Biotina (Vectastain ABC; Vector Laboratories), por 1 hora. Por fim, os 

cortes foram incubados com 3-3’ diaminobenzidina (DAB; Vector Laboratories) e água 

oxigenada por 10 minutos.Os cortes foram montados em lâminas e analisados no microscópio 

Leica conectado a uma câmera digital Leica DC 200. O número de células p-STAT3, CART e 

colocalizações CART/p-STAT3 foram contados manualmente, dentro de uma área similar, 

usando o software NIH ImageJ (version 1.63). 

3.6 Dosagem de leptina, estradiol e LH no plasma 

 A dosagem plasmática de leptina e estradiol foi realizada por ELISA (Ensaio de 

Imunoabsorção Ligado a Enzima) utilizando o kit comercial Mouse Leptin (Millipore -Cat. # 

EZML-82K) para dosagem de leptina e o kit Estradiol SYM (Symbiosys Diagnóstica- Cat. 

#10181). Para dosagem plasmática de LH utilizamos o método Luminex xMAP, utilizando o 

kit comercial MILLIPLEX MAP Mouse Pituitary Magnetic Bead Panel (Millipore - Cat. # 

MPTMAG-49K).  

3.7 Análise da Ingestão Alimentar 

A ingestão alimentar (g) foi aferida semanalmente (por 6 semanas) pela pesagem da 

ração no período da manhã,  subtraindo a quantidade de ração residual do peso de ração 
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ofertado na semana anterior (peso da ração ofertada - peso ração residual na semana seguinte 

= ingestão alimentar(g)/caixa). Os animais foram pesados no mesmo dia da pesagem da ração.  

A ingestão alimentar e calórica semanal foram corrigidas pela somatória do peso corporal dos 

2 animais mantidos na mesma caixa, os valores foram expressos em gramas ou quilocalorias 

por 30 gramas de peso corporal, conforme calculado nas equações (I) e (II), abaixo: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 (
𝑔

30𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙
) =

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 (𝑔)𝑋 30

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 
     (𝐼) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑐𝑎𝑙ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

30𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙
) =

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 (𝑔)𝑋 30

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 
  (𝐼𝐼) 

 

Com base no conteúdo calórico de cada ração e na porcentagem de lipídios da dieta 

regular e da hiperlipídica, (3.2 Dieta) calculamos o total de calorias e o total de calorias em 

lipídeos ingeridas, em cada caixa (2 animais), ao longo das 6 semanas experimentais, bem 

como o ganho de peso do início até o fim desse período. Assim, foi possível medir a 

eficiência da ingestão alimentar de cada 2 animais da mesma caixa, dividindo o ganho de peso 

nesse período pelo total de caloria  ingerida.    

3.8 Análise do Ciclo Estral 

A abertura vaginal é um evento mediado por apoptose, dependente de estrógeno, em 

que há completa canalização da vagina. É um sinal usado com índice externo do início da 

puberdade em roedores, pois resulta de um aumento da secreção de estradiol e pode ser 

induzido pela injeção de estradiol em camundongos juvenis (RODRIGUEZ et al., 1997).  Em 

nosso estudo, a partir dos 25 dias de vida, a abertura vaginal foi monitorada diariamente, no 

período da manhã, pela examinação visual da vulva. O peso corporal foi aferido no dia da 

abertura vaginal.  

O esfregaço vaginal foi coletado entre 8h e 9h da manhã a partir do dia da abertura 

vaginal e analisado em seguida. A coleta do esfregaço vaginal foi realizada utilizando pipetas 

plásticas, com soro fisiológico (NaCl 0,9%), que foram superficialmente inseridas na vagina 

dos camundongos, lavando duas vezes e na terceira vez coletando o fluído vaginal em lâminas 

de vidro. O material foi analisado em microscópio para a avaliação citológica e determinação 
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da fase do ciclo de acordo com a predominância de determinados tipos celulares. 

(MARCONDES et al., 2002). O proestro foi caracterizado pelo predomínio de células 

epiteliais nucleadas, o estro pelo predomínio de células cornificadas e anucleadas, o diestro I 

pela presença de leucócitos e células cornificadas na mesma proporção e o diestro II pela 

predominância de leucócitos (COHEN et al., 2002). 

 O primeiro estro foi definido como o primeiro dia em que a fêmea apresentou 

esfregaço vaginal correspondendo ao estro. O início da ciclicidade foi definido como a idade 

em que a fêmea iniciou o primeiro ciclo regular menor ou igual a seis dias (NELSON et al., 

1990). A partir do início da ciclicidade, calculamos a duração do ciclo estral pelo número de 

dias entre o início de um estro e o início do estro do ciclo seguinte (SALIAN-MEHTA et al., 

2014). Analisamos a duração do ciclo estral entre os 40 e 63 dias de vida do animal. A 

duração de ciclos estrais consecutivos foi utilizada para o cálculo da média da duração do 

ciclo estral. Ciclos estrais com duração de 4 a 6 dias foram considerados ciclo regulares, já os 

ciclos menores que 4 e maiores que 6 dias foram considerados como ciclos irregulares 

(BERNSTEIN et al., 2014).  

 

3.9 Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada usando o programa Statistica (StatSoft,  

USA). Os testes estatísticos utilizados foram: ANOVA para medidas repetidas para as 

análises do peso corporal, ingestão alimentar e calórica que incluem o tempo como variável 

independente e a dieta, seguida do pós-teste Newman-Keuls; ANOVA two-way para as 

análises hormonais, peso dos orgãos e imunoistoquímica, seguido do pós-teste Newman-

Keuls. O pós-teste de Newman-Keuls foi realizado somente quando o teste do ANOVA (F) 

mostrou interações estatisticamente significantes.  O Teste t-Student não pareado foi utilizado 

para as análises da idade da abertura vaginal, primeiro estro, início da ciclicidade, análise do 

ciclo estral, ingestão calórica de lipídeos total, eficiência da ingestão alimentar, quantificação 

de neurônios Kiss1-hrGFP no AVPV, dos coeficientes de Manders e intensidade média de 

fluorescência, tendo como variável independente o tratamento com HFD. O tempo da abertura 

vaginal, primeiro estro e início da ciclicidade foram analisados por análise da curva de 
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sobrevivência e de teste (Mantel Cox) Rank logarítmico. O nível de significância adotado foi 

de 5% (α=5%). 

 

3.10 Protocolos Experimentais 

 

Estudo 1. Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ingestão alimentar, peso corporal e  

índices da maturação puberal 

Após o desmame, com 21 dias, as fêmeas Kiss1-hrGFP foram divididas em dois 

grupos:  

Grupo RD – Recebeu a dieta controle  

Grupo HFD - Recebeu a dieta hiperlipídica  

 Avaliamos a ingestão alimentar e peso corporal semanalmente. A partir dos 25 dias de 

vida, avaliamos diariamente o aparecimento do primeiro índice de maturação puberal, a 

abertura vaginal (sinal físico externo do início da puberdade Navarro et al., 2005). Após a 

abertura vaginal, coletamos diariamente o esfregaço vaginal, a fim de registrar a idade do 

primeiro estro e do início da ciclicidade. A partir do início da ciclicidade, também registramos 

diariamente o ciclo estral até as fêmeas completarem 63 dias de vida, concluindo 6 semanas 

de experimento.  

 

Figura 1. Representação esquemática do protocolo experimental do estudo 1. 
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Estudo 2. Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a concentração plasmática de leptina, LH e 

estradiol e peso do útero e ovário de camundongos Kiss1-hrGFP fêmeas. 

Após o estudo 1 definimos três momentos para coleta de sangue de fêmeas com a dieta 

regular e hiperlipídica: aos 28 dias (fêmeas consideradas pré-púberes),  aos 32 dias (fêmeas no 

início da puberdade) e no diestro II após completar 63 dias de vida (fêmeas do estudo 1). 

Neste protocolo experimental, das fêmeas com 28 dias, 100% das fêmeas com dieta regular e 

90% das fêmeas com dieta hiperlipídica não apresentavam abertura vaginal. Já das fêmeas 

com 32 dias, 100% das que receberam dieta hiperlipídica e somente 25%  das fêmeas que 

receberam dieta regular apresentavam abertura vaginal no dia do experimento.  

Nessas datas, as fêmeas foram eutanasiadas por decapitação, entre 10 a 12 horas da 

manhã, e o sangue truncal foi coletado em tubos de polipropileno, mantidos sob gelo para a 

dosagem hormonal de estradiol, LH e leptina; o útero e ovários foram removidos e dissecados 

para pesagem em balança de precisão. 

 

Figura 2 Representação esquemática do protocolo experimental do estudo 2. 
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Estudo 3 e 4- Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ativação de STAT3 em neurônios 

kisspeptidérgicos e neurônios CART em resposta ao estímulo com leptina e sobre a 

coexpressão de Neuroquinina B e Dinorfina em neurônios Kiss1-hrGFP de 

camundongos fêmeas Kiss1-hrGFP,  no início da puberdade.  

 

Camundongos fêmeas Kiss1-hrGFP, com 32 dias de vida, foram divididas em 4 

grupos: 

Grupo RD (A.V.) + Salina (salina estéril, 100µl, i.p.)  

Grupo RD (A.V.) + Leptina (0,5 mg/kg)  

Grupo HFD (A.V.) + Salina (salina estéril, 100µl, i.p.)  

Grupo HFD (A.V.) + Leptina (0,5 mg/kg)   

Aos 32 dias de vida, no dia do experimento final, retirou-se a dieta às 16 horas. Às 17 

horas, os animais receberam uma dose de leptina recombinante (Leptin, Mouse Recombinant; 

E.coli; Calbiochem


) intraperitoneal (0,5 mg/kg, 100µl , i.p.)  ou veículo (salina estéril, 100µl 

, i.p.). Quarenta e cinco minutos após a administração de leptina ou salina os animais foram 

anestesiados com Ketamina (45mg/Kg de peso corporal)/xilazina (5 mg/kg de peso corporal) 

e perfundidos com PF 4% (Item 3.3 M&M), para coleta do encéfalo das fêmeas Kiss1-hrGFP 

para posterior procedimento imunoistoquímico (Item 3.5 dos M&M). Neste protocolo 

experimental, 90% das fêmeas que receberam dieta hiperlipídica e somente 24 % das fêmeas 

que receberam dieta regular apresentavam abertura vaginal no dia do experimento.  
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Figura 3. Representação esquemática do protocolo experimental do estudo 3 e 4. 

 

Estudo 5- Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ativação de STAT3, em neurônios 

kisspeptidérgicos em resposta ao estímulo com leptina após a maturação sexual. 

Em outro grupo de fêmeas Kiss1-hrGFP, as fêmeas foram mantidas com a dieta 

normal ou hiperlipídica por um período de 6 semanas. (P.P.= pós- puberdade).  

Grupo RD (P.P.) + Salina (salina estéril, 100µl, i.p.)  

Grupo RD (P.P.) + Leptina (0,5 mg/kg)  

Grupo HFD (P.P.) + Salina (salina estéril, 100µl, i.p.)  

Grupo HFD (P.P.) + Leptina (0,5 mg/kg)  

Completadas as seis semanas com RD ou HFD, as fêmeas foram separadas para o 

experimento no dia em que apresentaram esfregaço vaginal correspondente ao diestro I A 

dieta foi retirada às 16 h e às 17h, os animais receberam uma dose de leptina recombinante 

(0,5 mg/kg , 100µl , i.p.)  ou salina estéril i.p (100µl , i.p.). Quarenta e cinco minutos após a 

administração de leptina ou salina os animais foram anestesiados Ketamina (45mg/Kg de peso 

corporal)/xilazina (5 mg/kg de peso corporal)  e perfundidos com PF 4% (Item 3.3 M&M), 

para coleta de tecido cerebral  e posterior procedimento de imunoistoquímico (Item 3.5 dos 

M&M). 
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Figura 4. Representação esquemática do protocolo experimental do estudo 5. 
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4. RESULTADOS 
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Estudo 1: Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ingestão alimentar, peso corporal e 

índices da maturação puberal. 

Tanto a idade como a administração de dieta hiperlipídica influenciaram o ganho de 

peso dos animais significativamente (HFD F1,34=16,99; p<0,001; idade F6,204=1069,88;  

p<0,0001; - Interação HFD x idade F6,204= 7,91 p<0,0001; n=17-19 ), sendo que a HFD 

promoveu maior ganho de peso a partir dos 28 dias, e este maior ganho de peso se manteve 

até os 63 dias de vida (Figura 5.A). 

 

Figura 5.Avaliação semanal do (A) peso corporal (g), n=17-19, (B) ingestão alimentar (g/30g de peso 

corporal), n=7-9, e (C) ingestão calórica (kcal/30 g de peso corporal), n=7-9. HFD: grupo dieta 

hiperlipídica  RD: grupo dieta regular; * p<0,05 em relação ao grupo RD no mesmo dia pelo Two way 

ANOVA , medidas repetidas, pós-teste Newman-Keuls. Os valores representam as médias ± erro 

padrão das médias.  

A ingestão alimentar (g/ 30g de peso corporal) (Figura 5.B) foi menor nos animais 

que receberam a dieta hiperlipídica ao longo das seis semanas experimentais (HFD: 
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F1,14=220,11, p <0,0001; semana F5,73=6,21, p<0,0001 ; interação HFD x Semana F5,73= 5,72 

p<0,001; n=7-9.).  

A ingestão calórica (kcal/ 30g de peso corporal) (Figura 5.C) passou a ser menor no 

grupo com dieta hiperlipídica a partir dos 35 dias (após duas semanas de administração da 

dieta) até os 63 dias de vida (HFD F1,48=14,61; p<0,01; Semana F5,48= 6,43, p<0,0001; 

interação HFD x Semana F5,48=5,61p<0,001; n=7-9.). 

A ingestão calórica total de lipídeos (Figura 6.A) foi maior no grupo que recebeu a 

dieta hiperlipídica (t(15)=20, p<0,0001, n=8-9). A eficiência da ingestão alimentar (Figura 

6.B), mensurada pela razão entre ganho de peso corporal e ingestão calórica total no período 

experimental, também foi maior no grupo HFD (t(15)=4,9, p<0,001, n=8-9).  
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Figura 6. Avaliação da (A) ingestão calórica de lipídeos total (g), n=8-9, (B) Eficiência da ingestão 

alimentar(Ganho de peso/Caloria ingerida) (g/kcal), n=8-9,. HFD: grupo dieta hiperlipídica RD: grupo 

dieta regular; * p<0,05 em relação ao grupo RD pelo teste T-student. Os valores representam as 

médias ± erro padrão das médias. 

 

A idade de abertura vaginal ocorreu entre os dias 31 e 44 nos animais com a dieta 

regular (38 ± 0,67 dias), já nos animais com a dieta hiperlipídica, a abertura vaginal ocorreu 

mais precocemente (t(52)=8,01 p<0,0001, n=25-29) entre os dias 28 a 37 (32 ± 0,53 dias) 

(Figura 7.A), sendo que 50% dos animais com dieta normal apresentaram abertura vaginal 

aos 38 dias, ao passo que com a HFD, 50% apresentaram abertura vaginal com 31 dias 

(Figura 7.C) (χ2
 (1) =41,82; p<0,0001, n=25-29).  O peso no dia da abertura vaginal não 

diferiu entre os grupos (Figura 7.B).  
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Figura 7. Avaliação da (A) Idade no dia da abertura vaginal (dias), n=25-29, (B) Peso no dia da 

abertura vaginal, n=11, (C) Porcentagem acumulativa de fêmeas que apresentaram abertura vaginal 

n=25-29. HFD: grupo dieta hiperlipídica RD: grupo dieta regular; * p<0,05 em relação ao grupo RD 

pelo teste T-student. * p<0,0001 na curva de sobrevivência pelo Log-rank. Os valores representam as 

médias ± erro padrão das médias.   

 

Houve também antecipação do primeiro estro no grupo HFD (36,43 ± 1,445) em 

relação ao grupo com dieta regular (46,40 ± 2,581) (t(10)=3,62; p<0,01, n=5-7) (Figura 8 A e 

B), sendo que 50% das fêmeas HFD apresentaram o primeiro estro com 36 dias e 50% das 

fêmeas com RD apresentaram o primeiro estro aos 47 dias (χ2
 (1) =6,21, p<0,05, n=5-7).  
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Figura 8. Avaliação da (A) Idade no dia primeiro estro (dias), n=5-7, (B) Porcentagem acumulativa de 

fêmeas que apresentaram o primeiro estro.  n=5-7. HFD: grupo dieta hiperlipídica RD: grupo dieta 

regular; * p<0,05 em relação ao grupo RD pelo teste T-student. * p<0,0001 na curva de sobrevivência 

pelo Log-rank.  Os valores representam as médias ± erro padrão das médias. 

 

O ciclo estral foi avaliado para determinar os efeitos da dieta na maturação 

reprodutiva. Fêmeas com dieta regular apresentam menor número de  ciclos estrais regulares, 

entre os 40 e 63 dias de vida, do que fêmeas com HFD (t(8)=3,3 p<0,05, n=4-6) (Figura 9.A). 

Nesse período, fêmeas com dieta regular exibiram a maior porcentagem do tempo do 

esfregaço vaginal correspondente ao diestro I e diestro II do que fêmeas com HFD (t (8) = 3,8 

p<0,01, n=4-6) (Figura 9.B). Dessa forma, avaliamos que o  início da ciclicidade, (definido 

como a idade em que o animal apresentou o primeiro ciclo menor ou igual a seis dias) ocorreu 

mais cedo em animais com HFD (44,20 ± 1,654) que em relação aos animais RD (57,00 ± 

1,8)  (t(13)=3,95; p<0,001, n=7-8) (Figura 10.A-C). Sendo assim, 50% das fêmeas HFD 

apresentaram o início da ciclicidade aos 44 dias e 50% das fêmeas RD com 57 dias (χ2
 (1) = 

10,28, p< 0,001; n=7-8) (Figura 10.C). Importante salientar que 30% das fêmeas RD não 

apresentaram o início da ciclicidade no período experimental, por isso não se observa na 

Figura 10.C 100% das fêmeas RD apresentando início da ciclicidade, ao completarem 63 

dias.  
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Figura 9. Comparação da ciclicidade de fêmeas com dieta regular (RD) e dieta hiperlipídica (HFD) 

entre os 40 e 63 dias experimentais. (A) Número de ciclos regulares  entre os 40 e 63 dias. (n=4-6)  

(B) Porcentagem do tempo  em que a fêmea apresentou esfregaço vaginal correspondendo ao diestro I 

e diestro II * p<0,05 em relação ao grupo RD pelo teste T-student. Os valores representam as médias ± 

erro padrão das médias. 

 

 

Figura 10. Avaliação da (A) Idade no início da ciclicidade (dias),(n=7-8), (B) Porcentagem 

acumulativa de fêmeas que apresentaram o início da ciclicidade.  (n=7-8). HFD: grupo dieta 

hiperlipídica RD: grupo dieta regular; * p<0,05 em relação ao grupo RD pelo teste T-student. . * 

p<0,0001 na curva de sobrevivência pelo Log-rank.  Os valores representam as médias ± erro padrão 

das médias.  

 

Estudo 2. Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a concentração plasmática de leptina, LH e 

estradiol e peso do útero e ovário de camundongos Kiss1-hrGFP fêmeas. 

Animais que receberam HFD apresentaram aumento do peso do útero (mg/g de peso 

corporal) em relação ao grupo RD, aos 28 e aos 32 dias (HFD F1,38=21,35 , p<0,0001; Idade 
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F2,38= 6,615, p<0,05; n=5-8) (Figura 11.A), e aumento do peso do ovário (mg/g de peso 

corporal) aos 32 dias de vida (Figura 11.B), (HFD F1,37=16,25, p<0,001; Idade F2,37= 30,98, 

P<0,00001, n=7-10). 

 

Figura 11. Avaliação do (A) peso do útero (mg/g de peso corporal), n=5-8, (B) peso do ovário (mg/g 

de peso corporal), n=7-10,  aos 28, 32 e 63 dias. HFD: grupo dieta hiperlipídica RD: grupo dieta 

regular; DII : Diestro II. Letras diferentes representam p<0,05 entre os grupos,  após teste de ANOVA 

Two-Way, pós-teste Newman Keuls . Os valores representam as médias ± erro padrão das médias.  
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Tanto a dieta como a idade influenciaram as concentrações plasmáticas de leptina 

circulante nos animais que receberam a dieta hiperlipídica (Figura 12) (HFD F1,38=98,99, 

p<0,00001; Idade F2,38=24,22, p<0,00001; interação HFD x Idade F2,38=24,26, p<0,00001; 

n=9).  Houve aumento da leptina plasmática em todas as idades nos animais HFD em relação 

aos animais RD, sendo que aos 63 dias, os animais que receberam HFD por 6 semanas, 

apresentaram a maior concentração plasmática de leptina circulante em relação aos outros 

grupos. 

 

Figura 12. Avaliação da concentração plasmática de leptina (ng/mL) aos 28, 32 e 63 dias n=9. HFD: 

grupo dieta hiperlipídica RD: grupo dieta regular; DII : Diestro II. Letras diferentes representam 

p<0,05 entre os grupos, após teste de ANOVA Two-Way, pós-teste Newman Keuls . Os valores 

representam as médias ± erro padrão das médias. 

 

Nível plasmático basal do hormônio luteinizante (LH) (ng/mL) não foi influenciado 

pela dieta, somente pela idade (Idade F2,39=3,98, p<0,05; n=6-8) (Figura 13.A), no entanto, o 

pós teste não revelou diferenças estatísticas entre os grupos.  Já o nível de plasmático de 

estradiol (pg/mL) foi influenciado somente pela idade (Idade F2,32=15,46; p<0,00001; n=5-7) 

(Figura 13.B), sendo que os animais com 63 dias de vida apresentaram menores níveis 

plasmáticos de estradiol.  
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Figura 13. Avaliação da (A) concentração plasmática de LH (ng/mL), n=6-8 e (B) de estradiol 

(pg/mL) aos 28, 32 e 63 dias, n=5-7 . HFD: grupo dieta hiperlipídica RD: grupo dieta regular; DII : 

Diestro II. Letras diferentes representam p<0,05 entre os grupos, após teste de ANOVA Two-Way, 

pós-teste Newman Keuls. Os valores representam as médias ± erro padrão das médias.  
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Estudo 3- Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ativação de STAT3 em neurônios 

kisspeptidérgicos e neurônios CART de camundongos fêmeas Kiss1-hrGFP em resposta 

ao estímulo com leptina  no início da puberdade. 

Aos 32 dias de vida, isto é, com a administração da dieta hiperlipídica por 11 dias, o 

estímulo com leptina e a HFD não alteraram o número de neurônios Kiss1-hrGFP no núcleo 

arqueado rostral e caudal (Figura 14.A e Figura 15.A). No AVPV a HFD também  não 

afetou o número de neurônios Kiss1-hrGFP aos 32 dias de vida pós natal (Figura 16. A-C). 

A HFD e o estímulo com leptina promoveram aumento da ativação da  p-STAT3 no 

núcleo arqueado rostral (Figura 14.B) (HFD F1,20=10,36 p<0,01; Leptina F1,20=184,40 

p=0,0001; n=5-7.) e no arqueado caudal (HFD F1,20=8,792, p<0,01; Leptina F1,20=636,9 

p<0,0001; n=5-7.) (Figura 15.B).  

A administração de dieta hiperlipídica associada com o estímulo de leptina promoveu 

aumento da porcentagem de neurônios Kiss1-hrGFP que responderam a este hormônio no 

núcleo arqueado rostral (Leptina F1,20=31,22, P<0,0001; interação HFD x Leptina F1,20= 4,537 

p<0,05; n=5-7.) (Figura 14.C) e no  núcleo arqueado caudal (Leptina F1,20=64,35 p<0,0001; 

HFD F1,20=10,99, p<0,01; HFD x Leptina F1,20 =5,23; p<0,05; n=5-7. ) (Figura 15.C) em 

relação aos animais tratados com RD nas respectivas áreas.    

As figuras 17 e 18 apresentam fotomicrografias representativas de 

imunofluorescência para p-STAT3 e neurônios Kiss1-hrGFP no núcleo arqueado rostral e 

caudal, respectivamente, de fêmeas com 32 dias.  
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Figura 14. Avaliação do efeito da dieta hiperlipídica na distribuição de neurônios Kiss1-hrGFP de 

fêmeas com 32 dias no arqueado rostral (A) Número de neurônios expressando Kiss1-hrGFP (B) 

Número de células p-STAT3 positivas, (C) porcentagem de duplas p-STAT3 com neurônios Kiss1-

GFP em relação ao total de neurônios Kiss1-hrGFP. HFD: grupo dieta hiperlipídica RD: grupo dieta 

regular; Letras diferentes representam p<0,05 entre os grupos, após teste de ANOVA Two-Way, pós-

teste Newman Keuls. Os valores representam as médias ± erro padrão das médias, n=5-7.  
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Figura 15. Avaliação do efeito da dieta hiperlipídica na distribuição de neurônios Kiss1-hrGFP de 

fêmeas com 32 dias no arqueado caudal (A) Número de neurônios expressando Kiss1-hrGFP (B) 

Número de células p-STAT3 positivas, (C) porcentagem de duplas p-STAT3 com neurônios Kiss1-

hrGFP em relação ao total de neurônios Kiss1-GFP aos 32 dias,. HFD: grupo dieta hiperlipídica RD: 

grupo dieta regular; Letras diferentes representam p<0,05 entre os grupos, após teste de ANOVA 

Two-Way, pós-teste Newman Keuls. Os valores representam as médias ± erro padrão das médias, 

n=5-7.  
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Figura 16. Fotomicrografia fluorescente (20X) mostrando a distribuição dos neurônios Kiss1-hrGFP 

na área periventricular anteroventral de camundongos fêmeas com 32 dias. (A) Animais tratados com 

dieta regular (B) Animais tratados com dieta hiperlipídica (C) Número de neurônios Kiss1-hrGFP no 

(n=5) AVPV 3V: Terceiro ventrículo; AVPV: área periventricular anteroventral. Escala de barra: 

80μm. 
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Figura 17. Fotomicrografia fluorescente (20X) mostrando o padrão de ativação da  p-STAT3 (núcleos 

vermelhos) e neurônios Kiss1-hrGFP no núcleo arqueado rostral de camundongos fêmeas com 32 dias. 

(A) Animais tratados com dieta regular e que receberam injeção de salina ip.; (B) Animais tratados 

com dieta regular e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg) (C) Animais tratados com dieta 

hiperlipídica e que receberam injeção de salina ip. (D) Animais tratados com dieta hiperlipídica e que 

receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg); Escala de barra: 80μm. No detalhe (40x), observa-se 

ausência de colocalização da p-STAT3/Kiss1-hrGFP em animais tratados com RD (A-B) e a presença 

em animais tratados com HFD (C-D) Escala de barra: 40μm; Setas indicam colocalizações p-

STAT3/Kiss1-hrGFP. 3V: Terceiro ventrículo; ARC: núcleo arqueado.  
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Figura 18. Fotomicrografia fluorescente (20X) mostrando o padrão de ativação da p-STAT3 (núcleos 

vermelhos) e neurônios Kiss1-hrGFP no núcleo arqueado caudal de camundongos fêmeas com 32 

dias. (A) Animais tratados com dieta regular e que receberam injeção de salina ip.; (B) Animais 

tratados com dieta regular e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg) (C) Animais tratados 

com dieta hiperlipídica e que receberam injeção de salina ip. (D) Animais tratados com dieta 

hiperlipídica e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg), Escala de Barra: 80μm; No detalhe 

(40x), observa-se ausência de colocalização da p-STAT3/Kiss1-hrGFP em animais tratados com RD 

(A-B) e a presença em animais tratados com HFD (C-D), Escala de Barra: 40μm ; Setas indicam 

colocalizações p-STAT3/Kiss1-hrGFP. 3V: Terceiro ventrículo; ARC: núcleo arqueado. 
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A Figura 19  apresenta fotomicrografias representativas de imunofluorescência para 

p-STAT3, CART e neurônios Kiss1-hrGFP. Observa-se que animais estimulados com leptina, 

tanto com a RD como com a HFD, apresentam colocalização da p-STAT3 com CART e que 

há fibras CART que circundam os neurônios Kiss1-hrGFP. 

Nem a dieta hiperlipídica, nem o estímulo com leptina afetaram o nº de neurônios 

CART no ARC (p>0,05;  n=4-5) (Figura 20.A) de fêmeas com 32 dias. A dieta hiperlipídica 

associada com o estímulo de leptina induziu aumento da expressão da p-STAT3 no ARC 

(HFD: F1,14=7,76, p<0,05; Leptina: F1,14=53,39, p<0,0001; interação HFD x Leptina: 

F1,14=8,08, p<0,05; n=4-5)(Figura 20.B). 

Além disso, a dieta hiperlipídica associada com o estímulo de leptina também induziu 

aumento da ativação da STAT3 em neurônios CART (HFD: F1,14=9,71, p<0,01; Leptina: 

F1,14=20,79, p<0,0001; interação HFD x Leptina: F1,14=9,71, p<0,01; n=4-5) (Figura 20.C) e 

da porcentagem de neurônios CART que expressaram p-STAT3 em resposta ao estímulo com 

leptina, expresso como a razão de duplas pelo total de neurônios CART, em porcentagem 

(Leptina: F1,14=19,12, p<0,001; interação HFD x Leptina: F1,14=5,41, p<0,01)(Figura 

20.D). 

A Figura 21 apresenta fotomicrografias representativas da imunomarcação para 

CART (citoplasma marrom) e o padrão de ativação da p-STAT3 (núcleos escuros) no núcleo 

arqueado de camundongos fêmeas Kiss1-hrGFP com 32 dias. 
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Figura 19.Fotomicrografias fluorescentes (63X) mostrando imunomarcação para CART (em azul), o 

padrão de ativação da p-STAT3 (núcleos vermelhos) e neurônios Kiss1-hrGFP no núcleo arqueado 

camundongos fêmeas com 32 dias. (A) Animais tratados com dieta regular e que receberam injeção de 

salina ip.; (B) Animais tratados com dieta regular e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg) 

(C) Animais tratados com dieta hiperlipídica e que receberam injeção de salina ip. (D) Animais 

tratados com dieta hiperlipídica e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg); Setas largas 

indicam colocalização p-STAT3/Kiss1-hrGFP , setas longas e estreitas indicam colocalização p-

STAT3/CART e setas curtas e estreitas indicam  fibras CART envolvendo neurônios Kiss1-

hrGFP;ARC: núcleo arqueado. As imagens são projeções de intensidade máxima de uma série de 16 

planos ópticos individuais. Escala de barra: 20 μm.  
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Figura 20. Avaliação quantitativa do efeito da dieta hiperlipídica na distribuição de neurônios CART 

e de células p-STAT3 positivas  no ARC de fêmeas com 32 dias (A) número de neurônios CART (B) 

número de células p-STAT3 positivas (C) Número de duplas (colocalização) entre CART e p-STAT3 

(D) Porcentagem de duplas CART e p-STAT3 em relação ao número total de neurônios CART  aos 32 

dias,. (n=4-5) HFD: grupo dieta hiperlipídica RD: grupo dieta regular; Letras diferentes representam 

p<0,05 entre os grupos, após teste de ANOVA Two-Way, pós-teste Newman Keuls. Os valores 

representam as médias ± erro padrão das médias.  
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Figura 21.Fotomicrografia de imunoistoquímica (20X) mostrando imunomarcação para CART 

(citoplasma marrom), o padrão de ativação da p-STAT3 (núcleos escuros) no núcleo arqueado 

camundongos Kiss1-hrGFP fêmeas com 32 dias. (A) Animais tratados com dieta regular e que 

receberam injeção de salina ip.; (B) Animais tratados com dieta regular e que receberam injeção de 

leptina ip. (0,5 mg/kg) (C) Animais tratados com dieta hiperlipídica e que receberam injeção de salina 

ip. (D) Animais tratados com dieta hiperlipídica e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg); 

Escala de barra: 80μm.  No detalhe (40x), setas indicam colocalizações p-STAT3/CART, ARC, Escala 

de barra: 40μm: núcleo arqueado; 3V : terceiro ventrículo.  
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Estudo 4. Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a coexpressão de Neuroquinina B e 

Dinorfina em neurônios Kiss1-hrGFP de fêmeas durante o início da puberdade. 

Os coeficientes de Mander para a imunomarcação de GFP-DYN/GFP e GFP-

NKB/GFP, representam a sobreposição de pixel colocalizados no canal verde (GFP) 

expressos como uma fração do número total de pixel desse canal. Já os coeficientes de 

Manders de DYN-GFP/DYN e NKB-GFP/NKB, representam a sobreposição de pixel 

colocalizados no canal azul e vermelho, respectivamente, expressos como uma fração do 

número total de pixel de cada canal.  

Não verificamos diferenças estatisticamente significativas (p>0,05; n=5-6) nos 

coeficientes de colocalização de Manders GFP-DYN/GFP (Figura 22.A), DYN-GFP/DYN 

(Figura 22.B), GFP-NKB/GFP (Figura 23.A), e NKB-GFP/NKB (Figura 23.B).  

 

 

Figura 22. Coefiente de Manders indicando o índice de colocalização de (A) GFP em relação à 

dinorfina (B) e de dinorfina em relação ao GFP em fêmeas com 32 dias. n=5-6. HFD: grupo dieta 
hiperlipídica RD: grupo dieta regular; DYN: dinorfina; NKB: neuroquinina B. Os valores representam 

as médias ± erro padrão das médias.  



68 

 

 

Figura 23. Coefiente de Manders indicando o índice de colocalização de (A) GFP em relação à 

neuroquinina B (B) e da neuroquinina B em relação ao GFP em fêmeas com 32 dias. n=5-6. HFD: 

grupo dieta hiperlipídica RD: grupo dieta regular ; DYN: dinorfina; NKB: neuroquinina B. Os valores 

representam as médias ± erro padrão das médias. 

 

A intensidade média de fluorescência da imunomarcação para dinorfina e 

neuroquinina B no ARC rostral (Figura 24.A e B) não diferiu entre os grupos com dieta 

regular e dieta hiperlipídica. 

A Figura 25 apresenta fotomicrografias representativas de fluorescência para 

dinorfina, pontos em azul, e neurônios Kiss1-hrGFP na região do ARC de animais com dieta 

regular e hiperlipídica. Fotomicrografias representativas de fluorescência para a neuroquinina 

B são apresentadas na  Figura 26, que demonstram uma intensa imunomarcação em vermelho 

no ARC de fêmeas com 32 dias, com dieta regular e hiperlipídica, bem como os neurônios 

Kiss1-hrGFP na mesma região. A visão ortogonal das imagens confocais confirmam a 

sobreposição espacial dos neurônios Kiss1-hrGFP com a dinorfina (Figura 27) e 

neuroquinina B (Figura 28) em fêmeas no início da puberdade, independente da dieta. 
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Figura 24. Intensidade média de fluorescência da (A) dinorfina (B) neuroquinina B no núcleo 

arqueado em fêmeas com 32 dias. n=5-6. HFD: grupo dieta hiperlipídica; RD: grupo dieta regular; 

DYN: dinorfina; NKB: neuroquinina B. Os valores representam as médias ± erro padrão das médias . 
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Figura 25 . Fotomicrografia fluorescente (63X) mostrando imunomarcação para Dinorfina em azul 

(C-D) e neurônios Kiss1-hrGFP (A-B) em verde e a sobreposição das imagens (E-F) do arqueado 

rostral de fêmeas (32 dias)  tratadas com (A-C-E) dieta regular (B-D-F) dieta hiperlipídica. As 

imagens são projeções de intensidade máxima de uma série de 35 planos ópticos individuais. Escala de 

barra: 20 μm.  
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Figura 26 . Fotomicrografia fluorescente (63X) mostrando imunomarcação para neuroquinina B em 

vermelho (C-D) e neurônios Kiss1-hrGFP (A-B) em verde e a sobreposição das imagens (E-F) do 

arqueado rostral de fêmeas (32 dias) tratadas com (A-C-E) dieta regular (RD) (B-D-F) dieta 

hiperlipídica (HFD). As imagens são projeções de intensidade máxima de uma série de 35 planos 

ópticos individuais. Escala de barra: 20 μm.  
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Figura 27. Imagens confocais representativas (63X) do núcleo arqueado rostral de cada grupo (A e F) 
e a visão ortogonal mostrando a sobreposição espacial de neurônios Kiss1-hrGFP com dinorfina 

(Azul) em fêmeas no início da puberdade (32 dias) que receberam dieta regular (RD) (A-E) e dieta 

hiperlipídica (HFD) (F-J). A relação espacial entre B-C-D e entre G-H-I são representadas nas figuras 

E e J, respectivamente. As linhas verdes , vermelhas e azuis indicam a posição em que as superfícies 
ortogonais se encontram. As barras representam  20 μm nas figuras A e F e 5 μm nas figuras B-D e G-

H. 
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Figura 28. Imagens confocais representativas (63X) do núcleo arqueado rostral de cada grupo (A e F)  
e a visão ortogonal mostrando a sobreposição espacial de neurônios Kiss1-hrGFP com a neuroquinina 

B (vermelho) em fêmeas no início da puberdade (32 dias) que receberam dieta regular (RD) (A-E) e 

dieta hiperlipídica (HFD) (G-J). A relação espacial entre B-C-D e entre G-H-I são representadas nas 
figuras E e J, respectivamente. As linhas verdes , vermelhas e azuis indicam a posição em que as 

superfícies ortogonais se encontram. As barras representam  20 μm nas figuras A e F e 5 μm nas 

figuras B-D e G-H. 
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Estudo 5- Efeitos da dieta hiperlipídica sobre a ativação de STAT3, em neurônios 

kisspeptidérgicos em resposta ao estímulo com leptina após a maturação sexual. 

A administração da dieta hiperlipídica por 6 semanas e o estímulo com leptina não 

afetaram o número de neurônios Kiss1-hrGFP no arqueado rostral e caudal (dieta p>0,05 ; 

estímulo p>0,05; n=4-6) (Figura 29.A e Figura 30.A). Além disso, a dieta hiperlipídica não 

influenciou o número de neurônios Kiss1-hrGFP na região AVPV (p>0,05; n=8) (Figura 31). 

Animais tratados com a HFD e estimulados com leptina ip. apresentaram menor 

número de células p-STAT3 positivas no núcleo arqueado rostral (Figura 29.B) (Leptina 

F1,17=24,63, p<0,0001; interação HFD x Leptina F1,17=5,48, p<0,05; n=4-6) e no núcleo 

arqueado caudal (Figura 30.B) (Leptina F1,15=21,17, p<0,001; interação HFD x Leptina 

F1,15=5,41, p<0,05; n=4-6). 

Somente o estímulo com a leptina influenciou a porcentagem de neurônios Kiss1-

hrGFP que expressaram p-STAT3 no núcleo arqueado rostral em relação aos animais que 

receberam salina ip. (Figura 29.C) (Leptina F1,14= 8,99, p<0,01) e caudal (Figura 30.C) 

(Leptina F1,15= 17,24 p<0,001; n=4-6). 

As figuras 32 e 33 apresentam fotomicrografias representativas de 

imunofluorescência para p-STAT3 e neurônios Kiss1-hrGFP no núcleo arqueado rostral e 

caudal, respectivamente, de fêmeas com 63 dias. Qualitativamente as figuras 32 e 33 

demonstram a menor ativação da  p-STAT3 em animais que receberam a HFD ao serem 

estimulados com a leptina, e os insertos apresentam as colocalizações de p-STAT3 com 

neurônios Kiss1-hrGFP. 
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Figura 29. Avaliação do efeito da dieta hiperlipídica na distribuição de neurônios Kiss1-hrGFP no 

arqueado rostral, em camundongos fêmeas com 63 dias (Diestro I)(A) Número de neurônios 

expressando Kiss1-hrGFP (B) Número de células p-STAT3 positivas, (C) porcentagem de duplas p-

STAT3 com neurônios Kiss1-hrGFP em relação ao total de neurônios Kiss1-hrGFP. HFD: grupo dieta 

hiperlipídica RD: grupo dieta regular; Letras diferentes representam p<0,05 entre os grupos, após teste 

de ANOVA Two-Way, pós-teste Newman Keuls. Os valores representam as médias ± erro padrão das 

médias, n=4-6. 
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Figura 30. Avaliação do efeito da dieta hiperlipídica na distribuição de neurônios Kiss1-hrGFP em 

camundongos fêmeas com 63 dias (Diestro I) no núcleo Arqueado caudal (A) Número de neurônios 

expressando Kiss1-hrGFP (B) Número de células p-STAT3 positivas, (C) porcentagem de duplas p-

STAT3 com neurônios Kiss1-hrGFP em relação ao total de neurônios Kiss1-hrGFP. HFD: grupo dieta 

hiperlipídica RD: grupo dieta regular; Letras diferentes representam p<0,05 entre os grupos, após teste 

de ANOVA Two-Way, pós-teste Newman Keuls. Os valores representam as médias ± erro padrão das 

médias, n=4-6. 
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Figura 31. Fotomicrografia fluorescente (20X) mostrando a distribuição dos neurônios Kiss1-hrGFP 

na área periventricular anteroventral de camundongos fêmeas com 63 dias (Diestro I). (A) Animais 

tratados com dieta regular (B) Animais tratados com dieta hiperlipídica (C) Número de neurônios 

Kiss1-hrGFP no AVPV (n=8), Escala de barra: 80μm. 3V: Terceiro ventrículo; AVPV: área 

periventricular anteroventral. 
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Figura 32. Fotomicrografia fluorescente (20X) mostrando o padrão de ativação da p-STAT3 (núcleos 

vermelhos) e neurônios Kiss1-hrGFP no núcleo arqueado rostral de camundongos fêmeas com 63 dias 

(Diestro I). (A) Animais tratados com dieta regular e que receberam injeção de salina ip.; (B) Animais 

tratados com dieta regular e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg) (C) Animais tratados 

com dieta hiperlipídica e que receberam injeção de salina ip. (D) Animais tratados com dieta 

hiperlipídica e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg), Escala de barra: 80μm ; No detalhe 

(40x), setas indicam colocalizações de p-STAT3/Kiss1-hrGFP. 3V: Terceiro ventrículo; ARC: núcleo 

arqueado, Escala de barra: 40μm. 

 



79 

 

 

Figura 33. Fotomicrografia fluorescente (20X) mostrando o padrão de ativação da p-STAT3 (núcleos 

vermelhos) e neurônios Kiss1-hrGFP no núcleo arqueado caudal de camundongos fêmeas com 63 dias 

(Diestro I). (A) Animais tratados com dieta regular e que receberam injeção de salina ip.; (B) Animais 

tratados com dieta regular e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg) (C) Animais tratados 

com dieta hiperlipídica e que receberam injeção de salina ip. (D) Animais tratados com dieta 

hiperlipídica e que receberam injeção de leptina ip. (0,5 mg/kg), Escala de barra: 80μm ; No detalhe 

(40x), setas indicam colocalizações de p-STAT3/Kiss1-hrGFP. 3V: Terceiro ventrículo; ARC: núcleo 

arqueado, Escala de barra: 40μm. 
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5. DISCUSSÃO 
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O presente trabalho mostrou em camundongos fêmeas, que a dieta hiperlipídica 

promove antecipação da maturação puberal associada com aumento da ingestão calórica de 

lipídios e aliada ao aumento da eficiência da ingestão alimentar e do peso corporal. Foi 

observado aumento das concentrações de leptina circulante, bem como aumento do peso do 

útero e do ovário aos 32 dias, sem alterações nos níveis basais de estradiol e LH. Durante o 

início da puberdade, a dieta hiperlipídica induziu aumento da responsividade de neurônios 

Kiss1 e de neurônios que expressam CART à leptina no ARC, sugerindo que este efeito 

contribua para o desenvolvimento sexual precoce observado nesses animais. Por outro lado, 

verificamos, que após seis semanas de administração da dieta hiperlipídica, esta não 

influenciou a responsividade dos neurônios Kiss1-hrGFP à leptina, mas promoveu resistência 

parcial a este hormônio no ARC. A relação e relevância entre esses achados serão discutidos a 

seguir. 

Fêmeas Kiss1-hrGFP tratadas com dieta hiperlipídica apresentaram aumento do peso 

corporal a partir dos 28 dias, e este ganho de peso se manteve até os 63 dias de vida. No 

entanto, esse ganho de peso não foi associado ao aumento da ingestão alimentar (g/30g de 

peso corporal) nem à ingestão calórica (kcal/30g de peso corporal), uma vez que a avaliação 

desses parâmetros semanalmente mostrou redução quando comparados com o grupo da dieta 

regular.  

Nossa hipótese para o ganho de peso observado está provavelmente envolvida com a 

ingestão calórica total de lipídeos (kcal) ao longo do experimento.  No grupo que recebeu a 

dieta hiperlipídica, a eficiência da alimentação (ganho de peso total/ingestão calórica total) foi 

aumentada, demonstrando que o ganho de peso corporal nesse grupo não resultou da 

hiperfagia ou do total de calorias ingeridas, e sim da composição de macronutrientes da dieta. 

Storlien et al., (1986) demonstraram a importância da composição da dieta no ganho de peso, 

por meio da comparação entre uma dieta rica em carboidratos com a dieta hiperlipídica 

(contendo a mesma quantidade calórica por grama de ração). Verificou-se que a dieta 

hiperlipídica foi eficiente em aumentar a massa adiposa em ratos. Além disso, esses autores 

demonstraram que a predominância de lipídeos na dieta induziu uma diminuição na 

termogênese pós-prandial e acúmulo de lipídeos corporal, associados com resistência à 

insulina.  Parekh et al., (1998) também relataram que há maior eficiência da ingestão 
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alimentar em camundongos da linhagem C57BL/6 quando comparada com a linhagem A/J, de 

tal forma que, a composição de macronutrientes da dieta e não a hiperfagia influenciam o 

ganho de peso dessa linhagem quando submetidos à HFD. 

Estudos em humanos demonstram que há relação entre o peso crítico,  a adiposidade 

corporal, a menarca e a manutenção de ciclos ovulatórios regulares (FRISCH; MCARTHUR, 

1974). Nos últimos 30 anos observou-se que o início da puberdade tem ocorrido mais 

precocemente em meninas, o que pode estar relacionado com a prevalência da obesidade 

infantil no mesmo período (KAPLOWITZ, 2008). Por outro lado, em mulheres, a perda de 

peso pode resultar em amenorréia, ao passo que, a recuperação do peso a um nível mínimo 

pode restaurar os ciclos menstruais (FRISCH; MCARTHUR, 1974). Confirmando as 

observações em mulheres, estudos de Frisch et al., (1975), Brill e Moenter., (2009), Li et al., 

(2012), Sánchez-Garrido et al., (2013) demonstraram a antecipação da abertura vaginal e do 

primeiro estro em roedores-fêmeas tratados com  dieta hiperlipídica (24,6% de lipídeos) 

quando comparado a roedores mantidos com uma dieta de baixo teor de lipídeos (5,0%). 

Além de corroborar com os estudos da literatura, nosso estudo demonstrou que a HFD é capaz 

de antecipar não só a abertura vaginal e o primeiro estro, como também o início da ciclicidade 

em camundongos-fêmeas. 

Estudos da literatura sugerem que fatores metabólicos estão associados a eventos que 

participariam acelerando o processo de maturação sexual. Tem sido sugerido que a leptina, 

cuja secreção é aumentada em decorrência do aumento da adiposidade atue estimulando a 

atividade do eixo reprodutivo, facilitando o início da puberdade. Assim, a leptina tem sido 

reconhecida como um fator permissivo para o início da puberdade em humanos e em animais. 

Essa ação permissiva é evidenciada por estudos que mostram que a deficiência da leptina não 

só causa obesidade, mas também promove atraso no início da puberdade e hipogonadismo, 

que pode ser restaurada pela administração de leptina exógena (MONTAGUE et al., 1997; 

FAROOQI et al., 1999). Adicionalmente, Cheung et al., (1997) demonstraram que a 

administração de leptina, diariamente, antecipa o 1ºestro e a abertura vaginal em animais com 

restrição alimentar. Segundo estes autores, os efeitos da leptina na ativação do sistema 

reprodutivo estão relacionados com o nível plasmático deste hormônio, que ao atingir um 

determinado limiar, pode contribuir para a ativação do eixo reprodutivo. A administração de 

leptina diariamente também adianta a abertura vaginal, primeiro estro e ciclicidade em 
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camundongos-fêmeas (AHIMA et al., 1997). De modo similar, Chehab et al. (1997), 

demonstram que a administração diária de leptina em camundongos-fêmeas acelera a função 

reprodutiva, abertura vaginal, primeiro estro, a maturação dos órgãos reprodutivos e diminui 

os níveis hormonais de LH e estradiol.  

Em nosso trabalho, observamos aumento da leptina plasmática em animais do grupo 

HFD, aos 28, 32 e 63 dias quando comparado com animais tratados com dieta controle. Os 

animais HFD com 63 dias apresentaram um aumento significativo da leptina plasmática em 

relação aos animais HFD com 28 e 32 dias, pois o maior tempo de exposição à dieta 

hiperlipídica (seis semanas) promoveu aumento do ganho de peso corporal e aumento da 

adiposidade.  Li et al. (2012) mostraram que a antecipação da abertura vaginal em ratas que 

recebem a HFD também está relacionada com a elevação precoce dos níveis plasmáticos de 

leptina.   

Desse modo, sugere-se que o aumento precoce dos níveis de leptina nos animais HFD 

pode resultar em aumento da ação central da leptina, portanto do tônus excitatório sobre o 

eixo reprodutivo, estimulando a reativação da secreção do GnRH. É importante considerar 

que outros fatores periféricos envolvidos com a adiposidade podem estar envolvidos na 

reativação do eixo reprodutivo durante a puberdade, como por exemplo a insulina. A ausência 

da sinalização da insulina no sistema nervoso central resulta em comprometimento da 

fertilidade (BRÜNING et al., 2000) e atraso na puberdade(QIU et al., 2013), além disso, já se 

demonstrou que a insulina é capaz de ativar a secreção de GnRH e LH in vitro (BURCELIN 

et al., 2003). A antecipação da reativação do eixo gonadal e, por consequência, do processo de 

maturação puberal nos animais HFD, nos propiciou avaliar os parâmetros e a ocorrência 

precoce de eventos dependentes da secreção de estrógeno: a abertura vaginal, primeiro estro, 

início da ciclicidade e aumento do peso do útero e ovário aos 32 dias. Os resultados não 

mostraram alterações nos níveis plasmáticos basais de estradiol e LH.  

Os níveis basais de LH plasmático aumentam na puberdade (MEIJS ROELOFS; 

KRAMER; SANDER, 1983) com aumento da frequência dos pulsos de secreção de LH 

(URBANSKI; OJEDA, 1985; LI et al., 2012). Li et al. (2012), verificaram aumento da 

frequência de pulsos de secreção de LH no período da tarde em animais pré-púberes tratados 

com HFD. Esses autores verificaram também que a média da amplitude dos pulsos de LH e a 
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média dos níveis de LH aos 28 e 32 dias, de animais alimentados com HFD, não apresentou 

alterações (LI et al., 2012). Nossos resultados diferem dos resultados de Li et al. (2012) e 

Urbanski e Ojeda (1985) pelo método e horário de coleta de sangue utilizados, esses autores 

coletaram o sangue no período da tarde e realizaram coletas seriadas. Por outro lado, nossos 

dados são compatíveis com o que foi observado pelo estudo de Sánchez-garrido et al, (2013) e 

Iwasa et al., (2015), no qual a dieta hiperlipídica também não influenciou os níveis basais de 

LH em animais oriundos de ninhadas normais. 

Com relação aos níveis de estradiol, a literatura mostra que há um progressivo 

aumento dos níveis de estradiol ao longo do desenvolvimento puberal em meninas (APTER, 

1980; NORJAVAARA et al., 1996) e em modelos animais, incluindo ratos (OJEDA E 

SKINNER, 2006). Jasik e Lustig (2008) propuseram que o estrógeno tem um papel 

fundamental no início e progressão da puberdade e que os níveis plasmáticos desse hormônio 

estão associados com o excesso de tecido adiposo. O aumento do tecido adiposo pode levar ao 

aumento de estrógeno circulante de diversas maneiras. A síntese periférica de E1 e E2 pode 

ocorrer via aromatização de andrógenos que ocorre em adipócitos (BÉLANGER et al., 2002).  

Além disso, há baixos níveis de SHBG, globulina ligadora de hormônio sexual, na obesidade 

o que leva aos altos níveis de estrógeno e de andrógenos livres na circulação (APTER et al., 

1984; MCCARTNEY et al., 2006). Além disso, altos níveis de leptina contribuem para 

antecipar os pulsos geradores de GnRH promovendo aumento dos níveis de estrógeno 

precocemente (MAQSOOD et al., 2007). O metabolismo de estradiol pode ser modulado por 

fatores ambientais como a dieta, sendo que dietas com excesso de proteína estimulam a 

metabolização estrogênica no fígado, ao passo que uma dieta hiperlipídica estimula a 

conversão para metabólitos estrogênicos ativos (LUSTIG, et al., 1989 apud JASIK; LUSTIG, 

2008). Jasik e Lustig (2008) sugerem, então, que a obesidade resulta em altos níveis de 

estrógeno promovendo a telarca e progressão puberal precoce.  

Diferentemente, o estudo de Klein et al.,(1998) que estudou grupos de meninas obesas 

e não obesas não mostrou relação entre o aumento da adiposidade com o aumento dos níveis 

de estrógeno. Neste estudo, a média de 24 horas dos níveis de estradiol esteve correlacionada 

significativamente com a idade óssea, mas não diferiu entre crianças obesas e não obesas no 

mesmo estágio puberal. Além disso, não houve correlação dos níveis de estradiol com a 

quantidade de tecido adiposo e índice de massa corporal. Em ratos, Li et al. (2012) observam 
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aumento dos níveis de estradiol  durante a tarde, em animais que receberam HFD após os 

desmame. Nossos resultados contrastam com os de Li et al. (2012) em modelo de obesidade 

no início da puberdade, uma vez que não verificamos diferenças significativas nos níveis de 

estrógeno, apesar dos resultados indicarem a abertura vaginal, primeiro estro precoce e 

aumento do peso do útero e do ovário. Possivelmente não detectamos diferenças devido ao 

horário da coleta que foi diferente do grupo de Li et al. (2012) que realizou a coleta no 

período da tarde em ratos.  

Em nosso trabalho observamos que em fêmeas com 32 dias, a dieta hiperlipídica 

aumentou  a ativação da STAT3 e promoveu um discreto aumento na porcentagem de 

neurônios Kiss1-hrGFP expressando p-STAT3 após o estímulo com leptina, no núcleo 

arqueado rostral e caudal. Nossa hipótese é de que esses achados se associam ao aumento de 

peso corporal e da leptina plasmática, quando comparado com animais da mesma idade 

tratados com dieta controle. Dessa forma, é possível que o aumento da leptina plasmática 

circulante nesses animais possa aumentar a ativação do eixo reprodutivo via neurônios 

kisspeptidérgicos ou por interneurônios, que ao serem ativados, seriam capazes de ativar 

neurônios envolvidos com a regulação do eixo gonadal. 

Em modelo de redução da ninhada, que resulta em sobrepeso e início precoce da 

puberdade,  observa-se aumento da sensibilidade hipotalâmica à leptina em ratas no período 

da peripuberdade, com aumento dos níveis hipotalâmicos de RNAm para POMC e para LepR 

e  da fosforilação de STAT3 em resposta ao estímulo com leptina no hipotálamo (CASTRO-

GONZÁLEZ et al., 2015). Assim, sugerimos que o aumento da ativação da STAT3 no ARC 

de fêmeas no início da puberdade que receberam a HFD e apresentam aumento de peso em 

relação ao grupo com dieta regular pode resultar do aumento da sensibilidade hipotalâmica à 

leptina, o que poderia potencializar as ações desse hormônio no eixo reprodutivo no sistema 

nervoso central.  

A ação direta da leptina em neurônios kisspeptidérgicos do ARC foi descrita por 

Cravo  et al. (2011),  que verificaram que aproximadamente 15% dos neurônios Kiss1-hrGFP 

do ARC expressam p-STAT3 após estímulo com leptina em camundongos-fêmeas adultas. Já 

Louis et al. (2011) verificaram que 5-6% de neurônios Kiss-ir no ARC expressam p-STAT3 

induzida pela leptina. Adicionalmente, a administração de leptina foi associada com o 
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aumento da expressão de RNAm do gene Kiss1 em modelo animal ob/ob e in vitro (LUQUE; 

KINEMAN; TENA-SEMPERE, 2007). E segundo o estudo de Hu et al.(2015), que 

demonstraram que a redução da expressão da kisspeptina no ARC resulta em redução da 

pulsatilidade de secreção de LH, redução da amplitude do pico de LH e irregularidades no 

ciclo estral, os neurônios kisspeptidérgicos do núcleo arqueado estariam envolvidos na 

regulação da geração de pulsos de GnRH e na amplificação do pico de LH (HU et al., 2015). 

Considerando os estudos de Cravo  et al. (2011) Hu et al.(2015), Louis et al. (2011) e  Luque 

et al., (2007), é possível sugerir que em camundongas-fêmeas adultas a leptina possa interagir 

com  neurônios kisspeptidérgicos do ARC, direta ou indiretamente, para modular a liberação 

de GnRH e consequentemente  o pico de LH e contribuir para a regularidade do ciclo estral 

(HU et al., 2015).  

Cravo et al. (2013) realizaram experimentos para  reativar a expressão do receptor da 

leptina (LepR) em neurônios Kiss de animais LepR null (que não expressam receptor de 

leptina), gerando os animais Kiss1-CRE LepR null,.Verificaram que esses animais não 

apresentaram maturação reprodutiva e nem houve melhora no fenótipo metabólico em relação 

aos animais LepR null. Além disso, observaram que a ausência da maturação reprodutiva em 

animais adultos com a reexpressão de LepR especificamente em neurônios kisspeptidérgicos 

manteve o número de  neurônios Kiss1 no ARC e AVPV semelhante aos animais pré-púberes 

selvagens. Ademais, não se constatou ativação da STAT3 em neurônios Kiss em fêmeas 

adultas e pré-púberes Kiss1-CRE LepR null estimuladas com leptina, indicando  que a 

expressão funcional de LepR em neurônios kisspeptidérgicos depende da maturação 

reprodutiva completa, o que não ocorre nesse modelo. Em animais selvagens adultos, Cravo 

et al. (2013), observaram que há um aumento da expressão de LepR em neurônios Kiss1 de 

camundongos fêmeas, quando comparados com animais pré-púberes. Dessa forma, esses 

autores concluíram que a sinalização mediada pelo LepR em neurônios Kiss1 deve ocorrer 

após a maturação sexual e que esses neurônios não são mediadores diretos da ação da leptina 

no eixo reprodutivo durante a puberdade. 

No presente trabalho observamos que animais com 32 dias tratados com HFD 

apresentaram um discreto aumento da responsividade dos neurônios Kiss1 à leptina. Apesar 

disso, tanto em animais tratados com a dieta regular (RD) quanto com a HFD, a porcentagem 

de neurônios Kiss1 que responderam à leptina foi baixa, variando de 0 a 10,4% no núcleo 
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arqueado rostral e de 0 a 4,7% no núcleo arqueado caudal. A literatura ainda não apresenta 

claramente quão efetiva é a contribuição da ação direta da leptina sobre essa pequena parte 

dos neurônios kisspeptidérgicos, mas, conforme demonstrado anteriormente por Cravo et al. 

(2013) a ação da leptina sobre neurônios Kiss1 deve ocorrer indiretamente antes da maturação 

puberal e somente a ação da leptina em neurônios Kiss1 não é suficiente para o 

desenvolvimento reprodutivo.  

Adicionalmente, Donato et al., (2011) utilizando camundongos com deleção seletiva 

de receptores para leptina em neurônios Kiss1 verificaram que tanto machos como fêmeas não 

apresentavam alteração na maturação sexual ou na reprodução, demonstrando assim, que a 

sinalização direta da leptina sobre os neurônios Kiss1 pode não ser essencial para a função 

reprodutiva normal. Além disso, esses autores demonstraram, também, que o papel da leptina 

em induzir o início da puberdade pode ser mediado por neurônios do núcleo pré-mamilar 

ventral (PMV), não envolvendo a sinalização da leptina em neurônios Kiss-1 do ARC. 

O estudo de Louis et al.,(2011) demonstrou que há baixa colocalização entre LepR e 

neurônios kisspeptidérgicos no ARC (5-6%), porém também demonstrou que neurônios que 

expressam LepR possuem contato sináptico com neurônios kisspeptidérgicos do AVPV e 

ARC, o que reforça a possível ação indireta que a leptina exerce sobre essas populações 

neuronais. Outra evidência de que a contribuição da ação direta da leptina em neurônios 

kisspeptidérgicos seja pequena em camundongos é o estudo eletrofisiológico realizado por 

Cravo et al. (2013), no qual  somente 10% dos neurônios Kiss do ARC foram despolarizados 

pelo estímulo com este hormônio, em camundongos adultos. Diferente do que foi constatado 

em cobaias, nas quais demonstrou-se que a leptina induz despolarização em grande parte dos 

neurônios Kiss1 do ARC mediada por canais TRPC (QIU et al., 2011b).  

Considerando os trabalhos de Donato et al. (2011), Cravo et al. (2013) e Louis et 

al.,(2011) , buscamos investigar o papel da leptina na regulação da atividade de neurônios 

Kiss1 indiretamente, mediada por outros neurônios, em nosso modelo. A primeira evidência é  

de que a leptina é capaz de estimular neurônios POMC/CART do ARC (ELIAS et al., 1998; 

1999). Adicionalmente, o estudo de True et al., (2013) demonstrou, em ratos, que os 

neurônios Kiss1 do ARC e AVPV recebem inervação de fibras POMC/CART. Além disso, 

esses autores mostraram que o CART estimula o aumento do potencial de ação de disparo de 
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neurônios Kiss1. Nesse sentido, buscamos investigar a relação entre neurônios CART e 

Kiss1-hrGFP em animais estimulados com leptina no início da puberdade. Observamos que 

em camundongos-fêmeas no início da puberdade, estimulados com leptina, tanto com a RD 

como com a HFD, apresentam colocalização da p-STAT3 com CART e que há fibras CART 

que circundam os neurônios Kiss1-hrGFP, como já demonstrado em  ratos por True et al. 

(2013), sugerindo um possível papel dos neurônios CART em mediar os efeitos da leptina 

sobre neurônios kisspeptidérgicos. É importante considerar também que neurônios CART do 

ARC enviam projeções diretas para neurônios GnRHérgicos (TRUE et al., 2013) e, portanto, 

poderiam estimular o eixo reprodutivo.  Além disso, a expressão do RNAm de CART é 

sensível ao estado metabólico do organismo, sendo diminuída em condições de restrição 

calórica (TRUE et al., 2013) e aumentada em condições de sobrepeso de animais alimentados 

com HFD, podendo refletir os níveis de leptina na circulação (WORTLEY et al., 2004).  A 

estimulação de neurônios CART pela leptina no ARC parece estar envolvida com a regulação 

do peso corporal, evitando o acúmulo do excesso de tecido adiposo, promovendo mobilização 

dos lipídios armazenados (WORTLEY et al., 2004).  

Verificamos uma maior ativação da STAT3 em neurônios que expressam CART no 

ARC de fêmeas com HFD, durante o início da puberdade (32 dias) em resposta ao estímulo 

com leptina. Dessa forma, é possível sugerir que a administração da HFD em animais no 

período da  do início da puberdade contribui para antecipar a puberdade pelo aumento da 

leptina circulante, que por sua vez correlaciona-se com um aumento da ativação de neurônios 

CART no ARC (ELIAS et al., 1998). Nossa hipótese é a de que os neurônios CART, além de 

seu papel em regular o balanço energético, podem estimular o eixo reprodutivo, via neurônios 

Kiss1 ou diretamente, via estimulação de neurônios GnRHérgicos (LEBRETHON et al., 

2000b, 2000a; PARENT et al., 2000). No entanto, estudos complementares devem ser 

realizados para avaliar a relação entre HFD, puberdade precoce e a possível ação dos 

neurônios CART no eixo gonadal nesse período.  

Em contraste com neurônios kisspeptidérgicos do ARC, neurônios kisspeptidérgicos 

do AVPV não expressam receptor para leptina, logo, não respondem ao estímulo com leptina 

pela fosforilação da STAT3 ou alteração do potencial de membrana (CRAVO et al., 2011, 

2013; LOUIS et al., 2011). No entanto, é possível que sejam influenciados indiretamente pela 

leptina e outros fatores metabólicos, uma vez que estudos com traçadores neuronais 
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evidenciam a existência de conexões recíprocas entre neurônios kisspeptidérgicos do ARC e 

AVPV (HOONG YIP et al., 2015; YEO; HERBISON, 2011). Hoong Yip et al. (2015) 

demonstraram que há fibras do ARC que se projetam para o AVPV e estão próximas ao corpo 

celular dos neurônios kisspeptidérgicos desta área.  A inervação recíproca entre os neurônios 

kisspeptidérgicos dessas áreas pode exercer um papel na regulação global que a kisspeptina 

exerce sobre os neurônios GnRH e na atividade do eixo reprodutivo (HOONG YIP et al., 

2015).  

Considerando uma série de estudos que apontam a importância da população KND no 

início da puberdade (KAUFFMAN et al., 2009; NAKAHARA et al., 2013; NAVARRO et al., 

2012) investigamos como a dieta hiperlipídica influencia a coexpressão desses neuropeptídios 

no núcleo arqueado. Os neurônios KND do ARC expressam kisspeptina, neuroquinina B e 

dinorfina A e formam uma rede de neurônios interconectada por numerosas projeções 

colaterais, essa população neuronal tem importante papel na geração dos pulsos de GnRH, 

através de sua capacidade de gerar um potente sinal de saída, pela secreção de kisspeptina, 

que por sua vez estimula neurônios GnRHérgicos. A NKB e Dyn exercem uma auto-

regulação sobre a atividade de neurônios KND; a NKB estimula enquanto a dinorfina inibe a 

secreção de kisspeptina. (NAVARRO et al., 2009; TENA-SEMPERE, 2013).  A expressão de 

NKB e DYN no ARC, assim como a de kisspeptina, está sujeita ao feedback negativo 

exercido pelos esteroides sexuais (CHOLANIAN et al., 2014; NAVARRO et al., 2009, 

2011b; WAKABAYASHI et al., 2010). Apesar disso, a expressão de NKB ao longo do 

desenvolvimento parece ser menos sensível á inibição estimulada pelo estradiol (GILL et al., 

2012).  O tratamento com estrógeno é capaz de diminuir a excitabilidade de neurônios Tac2-

EGFP do ARC de camundongas ovariectomizadas, que pode estar relacionado com o papel 

dos neurônios KND em mediar a supressão da secreção pulsátil de LH induzida pelo estradiol 

(CHOLANIAN et al., 2014).   

Em nosso modelo observamos que houve coexpressão de neuroquinina B e dinorfina 

em neurônios KISS1-hrGFP no núcleo arqueado, em fêmeas no início da puberdade.  Na 

literatura, há relato da coexpressão de NKB e DYN, bem como de seus respectivos receptores, 

em neurônios kisspeptidérgicos por meio de hibridização in situ em camundongos fêmeas 

ovariectomizadas (NAVARRO et al., 2009), e por imunoistoquímica em caprinos 

(WAKABAYASHI et al., 2010), ovelhas  (GOODMAN et al., 2007) e em roedores (KALLÓ 
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et al., 2012; SAWAI et al., 2012), no entanto, o nosso estudo é primeiro a demonstrar a 

colocalização por imunofluorescência em camundongos fêmeas no período do início da 

puberdade.  

Sabe-se que a NKB tem um importante papel no desenvolvimento puberal, uma vez 

que mutações em seu gene ou de seu receptor, TAC3e TACR3, respectivamente, resultam no 

fenótipo de hipogonadismo hipogonadotrófico em humanos (TOPALOGLU et al., 2009), e a 

deleção do gene Tac2 em camundongos fêmeas promove atraso na maturação sexual e 

anormalidades no início da ciclicidade (TRUE et al., 2015). Além disso, há um progressivo 

aumento na expressão de RNAm para Tac2 e Tacr3 ao longo da maturação pós-natal, 

ocorrendo um pico de expressão da Tac2 no início da puberdade e uma estabilização dos 

níveis de expressão da Tacr3 na transição peripuberal (GILL et al., 2012; NAVARRO et al., 

2012). 

A importância da NKB e da DYN na progressão da puberdade e no controle da secreção 

pulsátil de GnRH e LH, é demonstrada por trabalhos utilizando antagonistas e agonistas de 

seus receptores de membrana, NK3R e KOR, respectivamente (GRACHEV et al., 2012; LI et 

al., 2014; MOSTARI et al., 2013; NAKAHARA et al., 2013; NAVARRO et al., 2012; 

WAKABAYASHI et al., 2010). A injeção intracerebroventricular do agonista de NK3R, 

senktide, induz aumento dos níveis de LH, tanto em fêmeas pré-púberes (GRACHEV et al., 

2012; NAVARRO et al., 2012) como em fêmeas adultas, no diestro (NAVARRO et al., 

2012). Já o bloqueio da sinalização via NK3R no início da puberdade provoca atraso no início 

da puberdade (LI et al., 2014; NAVARRO et al., 2012) e atraso no aumento da frequência de 

pulsos de LH (LI et al., 2014) sugerindo que a sinalização da NKB em seu receptor tem 

importante papel no controle do início da puberdade e está associada com o pulso gerador de 

GnRH.  

No estudo de Nakahara et al., (2013) verificaram que quarenta dias de infusão intraperitoneal, 

por minipump osmótico, do antagonista do receptor da dinorfina (KOR), nor-binaltorfimina, 

ou do agonista de NK3R, senktide, promoveu avanço do início da puberdade, avaliado pela 

abertura vaginal e do primeiro estro em ratas.  Esse efeito esteve associado com a antecipação 

da secreção pulsátil de LH em ratas pré-púberes induzida tanto pelo antagonista de KOR 

como pelo o agonista de NK3R, sendo que o antagonista de KOR promoveu significativo 
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aumento da frenquência de pulso de LH nessa fase. Dessa forma, Nakahara et al., (2013) 

sugere que a sinalização da DYN- KOR pode estar relacionada à inibição da secreção de 

GnRH e LH no período pré-púbere, ao passo que, a sinalização da NKB-NK3R pode 

estimular a secreção pulsátil de GnRH e LH durante o início da puberdade (NAKAHARA et 

al., 2013). Apesar deste trabalho não avaliar o sítio de antagonismo do receptor KOR e de 

agonismo do receptor NKR3, os autores sugerem que a sinalização de DYN-KOR e NKB-

NK3R em neurônios KNDy no ARC podem modular  a secreção pulsátil de kisspeptina, que 

por sua vez atua em neurônios GnRHérgicos, promovendo a secreção pulsátil de GnRH.  

O papel estimulatório da NKB na secreção pulsátil de LH depende dos níveis estrogênicos; 

em animais intactos a administração icv. de senktide estimula a secreção pulsátil de LH 

(KINSEY-JONES et al., 2012; NAKAHARA et al., 2013), ao passo que em animais 

ovariectomizados a administração icv. de senktide promove inibição da secreção pulsátil de 

LH (KINSEY-JONES et al., 2012; NAVARRO et al., 2009, 2011a; SANDOVAL-GUZMÁN; 

RANCE, 2004). Kinsey-jones et al., (2012) sugeriram que a NKB exerce seus efeito de 

suprimir a secreção de LH por ativar cascatas autócrinas e parácrinas na sinalização da 

Dyn/KOR dentro do ARC.  

Com relação ao efeito da dieta hiperlipídica na expressão da NKB, a literatura mostra 

que puberdade precoce em  ratos induzida pela administração da HFD tem associação com o 

aumento precoce da expressão de Tac2 no hipotálamo acompanhada por um aumento da 

frequência de pulsos de LH (LI et al., 2012).  Segundo Li et al. (2014) a sinalização de NKB-

NK3R pode estar envolvida na aceleração da frequência de pulsos de LH nesse modelo 

experimental, uma vez que o antagonista do receptor de NKB (NK3R) retarda a puberdade 

precoce induzida pela HFD e atrasa o aumento da frequência de pulsos de LH. Em nosso 

estudo a dieta hiperlipídica e o consequente aumento de leptina circulante, não alteraram o 

grau de colocalização da NKB e DYN em neurônios kisspeptidérgicos no início da 

puberdade. A dieta hiperlipídica também não afetou a imunorreatividade à dinorfina e à 

neuroquinina no ARC, medida pela intensidade média de fluorescência.  

Nossos dados não corroboram os achados de Li et al.(2012;2014) possivelmente pela 

diferente análise realizada. A metodologia utilizada por Li et al., (2012) avaliou a expressão 

de NKB indiretamente, pela expressão do RNAm da Tac2, ao passo que no presente estudo 



92 

 

avaliamos a expressão da forma proteica da NKB, por imunofluorescência, sendo importante 

considerar que o efeito da dieta hiperlipídica em aumentar a expressão de RNAm da Tac2 (LI 

et al., 2012) não implica, necessariamente, em aumento da expressão proteica de NKB.  Por 

outro lado, Navarro et al. (2012) demonstraram diminuição da expressão de RNAm da NKB 

em condições de balanço energético negativo associado com atraso na puberdade 

(NAVARRO et al. 2012) o que corrobora os resultados de  Li et al. (2014, 2012), em que a 

expressão de NKB é sensível ao status metabólico do organismo. 

 Com relação a dinorfina, não há estudos específicos sobre o efeito do balanço 

energético positivo em sua expressão no ARC e as possíveis consequências na maturação 

sexual (TENA-SEMPERE, 2013), porém, segundo Vucetic et al. (2011), a administração da 

HFD por 15 semanas não afetou a expressão hipotalâmica de RNAm de Pdyn . Ademais, True 

et al. (2011) demonstraram que nem a restrição calórica nem a restauração da leptinemia 

nessa condição, alteraram a expressão de RNAm para Pdyn. As observações de True et al. 

(2011) e Vucetic et al. (2011) em conjunto com nossos dados, que mostram que a HFD não 

influenciou a expressão da Dyn em neurônios Kiss1-hrGFP, sugerem que a expressão de 

DYN no ARC não é sensível ao status metabólico do organismo, de modo que, pode não estar 

envolvida com a puberdade precoce induzida pela dieta hiperlipídica. No entanto, não se pode 

excluir o fato de que os métodos e análises utilizados por True et al. (2011) e Vucetic et al. 

(2011) e pelo nosso trabalho podem não ser suficientemente sensíveis pra detectar as 

diferenças na expressão da DYN induzidas por alterações no balanço energético. 

Assim, pela metodologia adotada em nosso trabalho, não detectamos efeito da dieta 

hiperlipídica e do aumento de peso corporal e leptina plasmática, associados à administração 

dessa dieta, sobre a expressão da DYN e NKB no ARC. No entanto, estudos adicionais que 

possibilitem a determinação proteica quantitativa, por outra metodologia, permitirão uma 

análise mais detalhada, estabelecendo mais claramente os efeitos da HFD sobre a expressão 

desses peptídeos no início da puberdade. 

Adicionalmente, independente da dieta, observamos um menor índice de colocalização da 

DYN em neurônios Kiss1-hrGFP quando comparado com o mesmo índice de colocalização 

da NKB nesses neurônios. Essas observações realizadas em animais no início da puberdade 

estão de acordo com o progressivo aumento da expressão de NKB até a maturação puberal 
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(GILL et al., 2012; GRACHEV et al., 2012; LI et al., 2014; NAVARRO et al., 2012) e o 

papel da DYN em restringir a maturação puberal (NAKAHARA et al., 2013). Sugerindo que 

a maior colocalização da NKB em relação à DYN em neurônios Kiss1-hrGFP, independente 

da dieta, em fêmeas no início da puberdade, pode estar envolvido com a progressão da 

maturação sexual.   

Por fim, ao avaliar o efeito da HFD sobre a responsividade dos neurônios 

kisspeptidérgicos à leptina após a maturação sexual, verificamos que a dieta hiperlipídica 

promoveu uma redução da expressão da p-STAT3 em resposta ao estímulo com leptina no 

ARC. Estudos demonstraram que a administração da HFD pode induzir mudanças sobre a 

resposta central e periférica à leptina ao longo do tempo (LIN et al., 2000; MÜNZBERG; 

FLIER; BJØRBÆK, 2004). Em camundongos, Lin et al.(2000) descreveram que inicialmente 

o tratamento com HFD (1 semana) não afetou a resposta à leptina exógena, seguido de um 

período (após 8 semanas) em que houve aumento da produção de leptina e redução da 

ingestão alimentar associado com insensibilidade periférica à leptina. Por um tempo mais 

prolongado (19 semanas) a HFD aumentou a ingestão alimentar e reduziu a sensibilidade 

central à leptina.  

Nossos resultados corroboram o estudo de Lin et al. (2000), em que o tratamento com 

HFD por 8 semanas promoveu aumento da leptina circulante, controlando o excesso do 

aumento da adiposidade corporal por induzir hipofagia. Apesar disso, o aumento da 

adiposidade corporal continuou a ocorrer com aparente ganho na eficiência energética que se 

contrapõe ao sistema de regulação do peso corporal. Os estudos de Lin et al. (2000) 

verificaram resistência periférica, mas não central à leptina. Resultados semelhantes foram 

demonstrados por Munzberg et al.(2004), no qual a HFD por 4 semanas induziu uma redução 

da expressão da p-STAT3 em resposta ao estímulo com leptina especificamente no ARC de 

camundongos machos, associado com um aumento da expressão da SOCS3,que contrarregula 

a sinalização da leptina na célula.  

Os altos níveis circulantes de leptina em animais tratados com HFD por 6 semanas, 

observado em nosso trabalho e por outros estudos (LEVIN e DUNN-MEYNELL, 2002; 

MÜNZBERG et al., 2004) indicam que existe uma dessensibilização do receptor hipotalâmico 

de leptina. Foi sugerido também que a redução da ação central da leptina pode ser resultado 
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de alterações no seu transporte através da barreira hematoencefálica e alterações na 

sinalização do receptor da leptina (EL-HASCHIMI et al., 2000; MÜNZBERG; MYERS, 

2005). Tendo em vista a resistência à leptina, alguns trabalhos mostram que o excesso de 

leptina também afeta a expressão de kisspeptina (AHN et al., 2012; QUENNELL et al., 2011).  

Ahn et al. (2012) demonstraram que o excesso de leptina pode suprimir o eixo reprodutivo em 

camundongos púberes pela inibição da expressão de kisspeptina.  

Modelos de obesidade induzida por dieta hiperlipídica em camundongos-fêmeas da 

linhagem DBA/2J apresentaram diminuição da expressão de RNAm para Kiss1 no ARC e na 

região periventricular rostral do terceiro ventrículo (RP3V), ao passo que em camundongos-

fêmeas da linhagem C57BL/6J os níveis de RNAm para Kiss1 não foram alterados nessas 

mesmas estruturas. Camundongas DBA/2J são mais sensíveis à indução de hipogonadismo 

hipotalâmico induzido pela dieta hiperlipídica que os da linhagem C57BL/6J, sendo que os 

primeiros apresentaram uma resistência central à sinalização pela leptina no ARC e um 

comprometimento na liberação de GnRH e na indução do pico pré-ovulatório de LH. Além 

disso, apresentaram diminuição não só da expressão de RNAm para kisspeptina, como 

também do número de células Kiss1 (QUENNELL et al., 2011). 

 Por outro lado, corroborando nossos resultados, em que não houve alteração do 

sistema kisspeptidérgico em fêmeas HFD com 63 dias, Luque et al. (2007) e Quennell et 

al.,(2011) mostraram que em camundongos C57BL/6J machos e fêmeas, respectivamente, a 

dieta hiperlipídica promoveu significativo ganho de peso e aumento da leptina plasmática, 

mas não houve alterações nos níveis hipotalâmicos de RNAm para kisspeptina. Quennell et 

al.,(2011) propõe que fêmeas da linhagem C57BL/6J são menos susceptíveis à infertilidade 

induzida pela dieta, o que corrobora nossos resultados obtidos com fêmeas da linhagem 

Kiss1-hrGFP, que apresentam em seu background genético a linhagem C57BL/6J Contudo, 

para  melhor conhecimento do efeito da dieta hiperlipídica sobre a regulação do eixo gonadal 

estudos  adicionais são necessários, utilizando modelos com diferentes linhagens, duração e 

período de exposição à mesma. 

Assim, as fêmeas com 63 dias tratadas por 6 semanas com HFD apresentaram um 

aumento de 9,52% do peso corporal relacionado ao aumento da ingestão calórica de lipídeos, 

o que resultou em aumento significativo dos níveis de leptina circulante. O aumento da leptina 
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circulante está associado com a indução da resistência a leptina observada no ARC, revelado 

pela diminuição da ativação da p-STAT3 após o estímulo com leptina. Apesar disso, não 

houve alteração da responsividade dos neurônios Kiss1-hrGFP à leptina no ARC e nem 

alteração no número de neurônios Kiss1-hrGFP no ARC e no AVPV. A integridade do 

sistema kisspeptidérgico e da sua resposta à leptina podem estar associados à manutenção do 

ciclo estral regular nessas fêmeas até os 63 dias de vida. 
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6. CONCLUSÕES 
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Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que: 

 A dieta hiperlipídica após o desmame antecipa a puberdade em fêmeas 

Kiss1-hrGFP. Este efeito esteve associado com o aumento dos níveis plasmáticos de 

leptina e aumento da ativação de STAT3 no ARC, em resposta ao estímulo com 

leptina. Além disso, houve um discreto aumento da responsividade dos neurônios 

Kiss1-hrGFP à leptina nesse modelo, cuja relevância fisiológica necessita mais 

investigações.  

 

 A puberdade precoce induzida pela HFD pode estar associada com o 

aumento da ação central da leptina, que ao estimular o sistema kisspeptidérgico, direta 

ou indiretamente via neurônios CART, pode aumentar o tônus excitatório sobre o eixo 

reprodutivo.  

 

 A dieta hiperlipídica após o desmame não afetou a coexpressão de 

neuroquinina B e de dinorfina em neurônios kisspeptidérgicos de camundongos 

fêmeas Kiss1-hrGFP com 32 dias.  

 

 A administração da dieta hiperlipídica por seis semanas, após o 

desmame, promoveu aumento dos níveis plasmáticos de leptina associado à redução 

da ativação da STAT3 em resposta ao estímulo com leptina no ARC. Todavia, não 

houve alteração da responsividade dos neurônios Kiss1-hrGFP a este hormônio nem 

alteração do número de neurônios Kiss1-hrGFP no ARC e no AVPV. A integridade do 

sistema kisspeptidérgico e da sua resposta à leptina pode estar associada à manutenção 

do ciclo estral regular nas fêmeas que receberam a HFD do desmame até os 63 dias de 

vida. 
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