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RESUMO 

 

Bohlen TM. Participação da melatonina na reprodução em um modelo animal não sazonal.  

[Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Diversas evidências sugerem que pistas ambientais em associação com os níveis circulantes 

de estrógeno são responsáveis pela sincronização do ciclo ovulatório, entretanto, como estas 

informações são integradas é fato desconhecido. No controle neuroendócrino do ciclo 

ovulatório de roedores o pico de secreção do hormônio luteinizante (LH) é um evento que 

ocorre em horário específico do dia, quando os níveis circulantes de estrógeno estão elevados 

e os níveis de melatonina estão diminuídos. Em roedores sazonais o aumento da síntese de 

melatonina durante o inverno é responsável pela inibição das funções reprodutivas fato que é 

acompanhado pela diminuição da expressão do gene Kiss1, essencial para o controle 

neuroendócrino da reprodução. Parte dos neurônios que expressam este gene estão 

distribuídos no núcleo anteroventral periventricular (AVPV), núcleo periventricular anterior 

(PeN) e núcleo arqueado (ARC), sendo estes neurônios responsáveis por mecanismos de 

retroalimentação positivos (AVPV e PeN) e negativos (Arc) que regulam a atividade dos 

neurônios que secretam o hormônio liberador de gonadotrofinas e, portanto, o ciclo ovulatório. 

As bases neurais que regulam o ciclo ovulatório participam de mecanismos complexos que 

não estão completamente definidos até o presente momento. Para realização deste projeto, foi 

utilizado um modelo de camundongo geneticamente modificado no qual a proteína 

fluorescente "renilla humanizado" verde (hrGFP) é expressa sob o controle transcricional do 

gene Kiss. Fêmeas e machos foram divididos em dois grupos experimentais: 1) animais 

mantidos em condições de foto período reduzido (SD) com 6h de luz e 18h de escuro; 2) 

animais tratados com melatonina (1g/g) e grupo veículo. Os animais foram acompanhados a 

partir do 21º dia de vida até a idade adulta (70- 80 dias de vida). Parâmetros como peso 

corporal, idade da abertura vaginal, idade da 1ª cornificação e idade do início da ciclicidade, 

foram acompanhados. Quando adultos, os animais foram separados em três subgrupos: 

subgrupo 1, animais em que foram avaliados a quantidade de neurônios que expressaram a 

proteína fluorescente hrGFP; 2: animais em que foram avaliados a expressão do RNAm de 

alguns genes no hipotálamo, e 3: os animais foram submetidos à avaliação da fertilidade. 

Concluimos que condições de dias curtos (que possivelmente aumentam o período de 

circulação de melatonina) alteram parâmetros de amadurecimento sexual em fêmeas e, assim 

como o tratamento com melatonina, afetam o tamanho das gônadas de camundongos machos, 



 
 

 

mas que esses efeitos não alteram o número de neurônios que expressam o gene Kiss1 e não 

são suficientes para inibir a reprodução das fêmeas. 

 

Palavras-chave: Melatonina. Reprodução animal. Kiss1. Estrógeno. Fotoperíodo. Puberdade. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Bohlen TM. Melatonin participation on reproduction in a non-seasonal animal model. [Master 

thesis (Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universi-
dade de São Paulo; 2015. 

 

 Much evidence suggests that environmental cues in combination with circulating levels 

of estrogen are responsible for synchronization of the ovulatory cycle, but, how this 

information is integrated is an unknown fact. In the neuroendocrine control of the ovulatory 

cycle of rodents, peak secretion of luteinizing hormone (LH) is an event that occurs in 

specific time of the day, when the circulating estrogen levels are high and melatonin levels are 

decreased. In seasonal rodents, during the winter the melatonin synthesis is increased and is 

responsible for the inhibition of reproductive functions, fact that is accompanied by decreased 

expression of Kiss1 gene, essential for the neuroendocrine control of reproduction. Part of 

neurons expressing this gene are distributed in the periventricular anteroventral nucleus 

(AVPV), anterior periventricular nucleus (PeN) and arcuate nucleus (ARC), and these neurons 

responsible for positive feedback mechanisms (AVPV and PeN) and negative (Arc) that 

regulate the activity of neurons that secrete gonadotropin-releasing hormone, and therefore 

the ovulatory cycle. Neural bases governing the ovulatory cycle participate in complex 

mechanisms that are not fully defined until now. To carry out this project, we used a mouse 

model genetically modified in which the fluorescent protein "humanized renilla" green 

(hrGFP) is expressed under the transcriptional control of gene Kiss. Males and females were 

divided into two groups: 1) animals kept in short period photo conditions (SD) with 6 hours of 

light and 18 hours of dark; 2) animals treated with melatonin (1 g / g) and vehicle group. 

The animals were followed from the 21st day of life to adulthood (70- 80 days of life). 

Parameters such as body weight, age of the vaginal opening, age of the 1st cornification and 

age of onset of cyclicity, were followed. As adults, the animals were divided into three 

subgroups: subgroup 1, animals which was evaluated the number of neurons expressing the 

fluorescent protein hrGFP; 2: animals which was evaluated the mRNA expression of some 

genes in the hypothalamus, and 3: animals which was evaluated fertility. We conclude that 

short-day conditions (which possibly increases the period of circulation of melatonin) alter 

sexual maturation parameters in females and, as well as melatonin treatment, affect the size of 

the gonads of male mice, but these effects do not change the number of neurons expressing 

the Kiss1 gene and are not sufficient to inhibit the female reproduction. 
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1 Introdução 
 
A glândula pineal em mamíferos sintetiza e libera a melatonina. A produção desse 

hormônio ocorre sob influência do sistema de temporização circadiana, um conjunto de 

estruturas neurais que fornecem uma organização temporal de processos fisiológicos e de 

comportamento, participando da regulação neural da glândula pineal e resultando no ritmo 

circadiano de produção de melatonina. Esse sistema possui três componentes principais: 1) 

vias de entrada que definem o período e fase exata do marca-passo, 2) um marca-passo que 

gera o sinal circadiano e 3) vias de saída que ligam o marca-passo aos sistemas efetores da 

expressão da função circadiana (Moore, 1996). 

A via de entrada principal são células fotorreceptoras encontradas na retina que 

expressam melanopsinas como fotopigmento. Essas células fazem parte de um conjunto que 

utiliza o glutamato e a PACAP (pituitary adenylate cyclase activating peptide) como 

neurotransmissores para enviar o estimulo fótico através do trato retino-hipotalâmico, 

percorrendo-o e atingindo o núcleo supraquiasmático (NSQ), região considerada como 

principal marca-passo no sistema nervoso central de mamíferos e que utiliza a vasopressina 

como principal neurotransmissor. As vias de saída que direcionam o ritmo circadiano 

produzido pelo NSQ para glândula pineal é composto por: 1) projeções GABAérgicas e 

glutamatérgicas que do NSQ se projetam para o núcleo paraventricular; 2) conexões 

monossinápticas à coluna intermédio-lateral na coluna espinal torácica, região da qual fibras 

nervosas simpáticas pré-ganglionares que se projetam para o gânglio cervical superior; 3) 

fibras nervosas simpáticas pós-ganglionares, que tem como neurotransmissor a noradrenalina, 

para a glândula pineal (Fu et al., 2005; Hannibal et al., 2002; Hirota, Fukada, 2004; Korf, von 

Gall, 2006; Moore, 1996). Portanto, a produção da melatonina acontece diariamente de forma 

rítmica, controlada pelo NSQ (Klein, Moore, 1979), e por efeito da noradrenalina (Axelrod et 

al., 1969; Drijfhout et al., 1996; Klein, Moore, 1979). Para a síntese deste hormônio ocorre 

acetilação da molécula de serotonina pela arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT), 

produzindo a N-acetilserotonina que é metilada pela hidroxiindol-O-metiltransferase (HIOMT) 

para que então seja gerada a melatonina (Figura 1) (Axelrod, Weissbach, 1960; Klein et al., 

1997). Este hormônio apresenta diversas funções, como participar da organização temporal 

dos ritmos biológicos circadianos, regulação dos ciclos de atividade-repouso e ciclo sono-

vigília, regulação do sistema imunológico e reprodução, dentre outras funções (Arendt et al., 

2008; Glass, Knotts, 1987; Lavie, 1997; Maestroni et al., 1986; Malpaux et al., 2001; Reiter 

1980; Tamarkin et al., 1985). 
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Fotoperíodo é como é chamada a parte do dia em que existe luz, e varia de acordo com 

as estações do ano. A variação do fotoperíodo afeta o ciclo reprodutivo de algumas espécies, 

conhecidas como espécies sazonais. Esses animais apresentam, em cada espécie, uma fase do 

ano em que a atividade ovariana é interrompida (chamada anestro). Os efeitos causados pelo 

fotoperíodo podem ser alterados se os animais forem mantidos em condições artificiais e que 

simulem a parte do ano em que esses animais se encontram em fase reprodutiva (Cunningham, 

Klein, 2008). 

Em roedores sazonais a reprodução é inibida no inverno (Goldman, 2001; Pévet, 1988), 

quando ocorre interrupção do ciclo estral de fêmeas (Sorrentino, Reiter, 1970) e regressão 

gonadal em machos (Goldman, 2001). Em roedores não sazonais, relatos demonstram que 

animais submetidos a períodos de escuro prolongado ou a suplementação de melatonina 

apresentam déficits do sistema repreodutivo como, por exemplo, regressão gonadal (Kasahara 

et al., 2010). Fêmeas (roedores) submetidas a ciclo de luz constante ou a remoção da glandula 

pineal (que impede a resposta ao fotoperíodo) apresentam masculinização (desenvolvimento 

de caracteristicas masculinas) e o ciclo estral deixa de existir, colocando as fêmeas em 

situação de anestro, sendo que, o tratamento destes animais com melatonina reverte este 

quadro na maioria dos casos (Dair et al., 2008; Pévet, 1988; Prata Lima et al., 2004; Revel et 

al., 2007; Woodfill et al., 1994). 

Sabe-se ainda qua a remoção da glândula pineal, além de induzir uma drástica redução 

na concentração de melatonina circulante, induz ainda a diminuição dos níveis circulantes de 

progesterona, aumento dos níveis circulantes de estrógeno e aumento uterino em ratos Wistar 

(Dair et al., 2008). Em cultura de células granulosa-luteínicas humanas, a melatonina estimula 

a expressão do RNA mensageiro (RNAm) do receptor de hormônio luteinizante (LH) (Woo et 

al., 2001), e em cultura de linhagem de células GT1-7 que expressam o hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH), a melatonina diminui a expressão do RNAm do GnRH (Roy et al., 

2001). 

Curiosamente, em humanos os níveis circulantes da melatonina estão diminuídos em 

pacientes que apresentam puberdade precoce (Waldhauser et al., 1991), e elevados em 

mulheres que apresentam amenorreia hipotalâmica funcional, induzido por estresse ou por 

exercícios físicos (Berga et al., 1988; Bergiannaki et al., 1995; Laughlin et al., 1991). 

Mulheres que trabalham em turnos noturnos ou que possuem escalas irregulares de trabalho 

apresentam ciclo menstrual alterado (tanto aumento quanto diminuição de duração), aumento 

de dor menstrual e alterações de fluxo menstrual (Chung et al., 2005; Labyak et al., 2002). 

Esses sintomas são acompanhados por mudanças nos padrões de secreção de hormônios 
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ovarianos e hipofisários, tais como um aumento na duração da fase folicular e mudança nas 

concentrações de hormônio folículo-estimulante (FSH) (Chung et al., 2005; Knutsson, 2003; 

Lohstroh et al., 2003; Scott, 2000). Além de variações hormonais, mulheres que apresentam 

jornadas de trabalho invertidas ou irregulares demonstram ter maior risco de darem à luz a 

bebês prematuros e/ou com baixo peso, de sofrerem abortos espontâneos e maior dificuldade 

para engravidar (Bisanti et al., 1996; Knutsson, 2003). 

 

Figura 1- Via metabólica da síntese de melatonina. A molécula de serotonina é 

acetilada pela enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT), transformando-a em N-
acetilserotonina, que por sua vez sofre uma metilação pela enzima hidroxiindol-O-

metiltransferase (HIOMT), produzindo a melatonina. (Adaptado de Klein et al., 1997). 
 

As funções da melatonina dependerão em parte dos receptores metabotrópicos 

acoplados a proteínas G. Dois tipos de receptores de membrana de melatonina foram 

caracterizados em mamiferos, o MT1 e o MT2, que são expressos em diferentes tecidos por 

todo o corpo, incluindo o sistema nervoso central (SNC). O MT1 é um receptor acoplado à 

proteína 𝐺𝑖/𝑜 , com uma parte sensível à proteína toxina pertussis, que intermedeia a inibição 
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de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) nas expressões dos sistemas recombinantes. 

MT2 é um receptor acoplado à proteína 𝐺𝑖/𝑜  capaz de inibir a produção de AMPc e de 

monofosfato de guanosina cíclico em sistemas recombinantes e estimula a atividade da 

proteína quinase C no sistema nervoso (Dubocovich, Markowska, 2005; Dubocovich et al., 

1997; Reppert et al., 1994, 1995). 

A forma funcional do MT1 é a mais disseminada, e foi descrito no NSQ (Dubocovich, 

Markowska, 2005; Liu et al., 1997), cerebelo (Al-Ghoul et al., 1998; Mazzucchelli et al., 

1996), retina (Fujieda et al., 1999), hipocampo (Savaskan et al., 2002), hipófise (von Gall et 

al., 2002; Yasuo et al., 2009) e vias dopaminérgicas centrais (Uz et al., 2005); já o MT2 é 

expresso na retina (Reppert et al., 1995), NSQ (Dubocovich et al., 1998; Hunt et al., 2001; 

Liu et al., 1997) e hipocampo (Wang et al., 2005). Ambos receptores também são encontrados 

em tecidos periféricos (Doolen et al., 1998; Drazen, Nelson, 2001; Frungieri et al., 2005; 

Krause et al., 1995; Peschke et al., 2000; Sharkey, Olcese, 2007). 

Foi descrito que, na retina, os receptores de melatonina MT1 e MT2 formam 

heterodímeros e que a ausência de um dos receptores inviabiliza o efeito da melatonina neste 

tecido (Baba et al., 2013). No NSQ, a ativação do MT1 causa a inibição de disparos neuronais 

e da fosforilação do elemento de resposta de ligação do fator de trancrição do AMPc (CREB) 

por estímulos da PACAP e faz com que o receptor MT2 altere a fase no NSQ causando 

mudanças de fase dos ritmos de disparo neuronal (Dubocovich et al., 2003, 2005; Hunt et al., 

2001; Jin et al., 2003; Liu et al., 1997; Pfeffer et al., 2012; Tosini et al., 2014; von Gall, 

Weaver, et al., 2000). Na hipófise, a ativação dos receptores de melatonina inibem a secreção 

de prolactina e regulam a expressão do gene Per1 e a informação do fotoperíodo na 

adenohipófise (von Gall et al., 2002; Yasuo et al., 2009). 

 

1.1 Controle neuronal da reprodução 

 
Como mencionado, o hormônio melatonina está intimamente relacionado com o 

controle reprodutivo de animais de reprodução sazonal. Porém existem um conjunto de 

fatores, que agem concomitantemente, para controlar a reprodução dos animais.  

Atualmente sabe-se que o efeito da melatonina sobre o eixo hipotálamo-hipófise-

gonadal, que coordena o ciclo ovulatório, deve-se pela ativação dos receptores de melatonina 

em neurônios GnRH (linhagem de células GT1-7), no testículo de animais sazonais (Syrian 

hamster) e ovários de ratos (Sprague-Dawley) (Frungieri et al., 2005; Roy et al., 2001; Soares 

et al., 2003; Vanecek, 1998). 
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No SNC, existem três regiões no hipotálamo que se destacam pela sua importância na 

regulação do ciclo ovulatório e reprodução pela presença de neurônios que expressam o gene 

Kiss1: o núcleo periventricular anteroventral (AVPV), o núcleo periventricular anterior (PeN) 

e o núcleo arqueado (Arc) (Smith, Cunningham, et al., 2005; Smith, Popa, et al., 2006). A 

kisspeptina, sintetizada por estes neurônios, se liga à um tipo de receptor de membrana da 

família dos receptores acoplados à proteína-G (GPR54) (Kotani et al., 2001; Ohtaki et al., 

2001) que é expresso em diversas áreas, incluindo hipotálamo e amígdala (Irwig et al., 2004; 

Lee et al., 1999; Messager et al., 2005). Em 2003, três estudos independentes demonstraram a 

importância da kisspeptina em relação ao sistema reprodutivo com base em estudos clínicos 

(de Roux et al., 2003; Funes et al., 2003; Seminara et al., 2003). Pacientes com mutações no 

gene que codifica o GPR54 apresentam déficits do sistema reprodutivo, como o 

hipogonadismo hipogonadotrófico, a ausência de puberdade e infertilidade (de Roux et al., 

2003; Seminara et al., 2003). O mesmo fenótipo foi reproduzido em animais experimentais 

(camundongos) que não expressam os genes que codificam o GPR54 ou o gene Kiss1 

(Colledge, 2009; Funes et al., 2003). 

Os núcleos AVPV e PeN são dimórficos sendo que, o número de corpos de neurônios 

que expressam o gene Kiss1 é cerca de 10 vezes maior em fêmeas, fato que não é observado 

em relação ao Arc (Clarkson, Herbison, 2006; Han et al., 2005). Ao contrário dos neurônios 

GnRH, que não os possuem receptores de estrógeno do tipo  (ER) (Hrabovszky et al., 

2000), os neurônios que expressam o gene Kiss1 expressam esses receptores, sendo assim 

influenciados pelos níveis de estrógenos circulantes (Smith, Cunningham, et al., 2005). 

Sabe-se que o AVPV e o Arc mandam projeções para a área pré-óptica medial, onde 

estão dispostos os neurônios GnRH (Simonian et al., 1999). Além disso, os neurônios GnRH 

expressam os receptores GPR54 (Irwig et al., 2004; Messager et al., 2005), sendo portanto, os 

neurônios que expressam o gene Kiss1 um dos responsáveis pela modulação da atividade dos 

neurônios GnRH. 

Quando os níveis de estrógeno circulante se elevam, as kisspeptinas estimulam a 

liberação do GnRH que age na hipófise induzindo a liberação de LH e FSH. Os hormônios 

LH e FSH, por sua vez, atuam sobre as gônadas estimulando a ovulação, dessa forma, uma 

alça de retroalimentação positiva está formada (Smith, Cunningham, et al., 2005; Smith, 

Dungan, et al., 2005). Estes elementos formam o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (HPG) 

(Figura 2) (Navarro Tena-Sempere, 2012; Smith, Popa, et al., 2006). 
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Figura 2- Interações entre neurônios que secretam kisspeptinas e neurônios 

GnRH. Neste modelo, neurônios que expressam o RNA mensageiro do geneKiss1, no núcleo 

arqueado (Arc) e no núcleo periventricular anteroventral (AVPV), fazem contato sináptico 
com neurônios GnRH na área pré-óptica medial (mPOA). Após ativação do receptor GPR54, 

ao qual a kisspeptina se liga, os neurônios GnRH são estimulados a liberar GnRH na 
circulação portal, que por sua vez estimula a liberação de gonadotrofinas, hormônio 

luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH), pela hipófise (Smith, Clifton, et al., 
2006). 

 

Dubois e colaboradores (Dubois et al., 2014) confirmaram que, em camundongos, a 

presença e ativação de Eré necessária para que ocorra a estimulação e inibiçãode neurônios 

Kiss1 nos núcleos AVPV e Arc (respectivamente), e que essa ativação dos Er produz o 

feedback positivo, mas não o negativo, sobre a ativação dos neurônios GnRH e que gera o 

pico de LH. Outro estudo recente realizado em ratas mostrou que a diminuição da expressão 

de kisspeptina no núcleo Arc causa desfunções no ciclo estral, como aumento na duração dos 

ciclos e consequente diminuição do número de ciclos completos. Essas fêmeas passaram por 

injeção intranuclear, no núcleo Arc, com adeno-vírus associado (adeno-associated virus – 

AAV) tipo – 2, que foi associado à uma fita antisense de kisspeptina, causando a diminuição 

da expressão de kisspeptina (Beale et al., 2014). 

Em um projeto realizado por Kim e colaboradores (Kim et al., 2013), foi demonstrado 

que a diferenciação sexual de neurônios Kiss1 não necessita de sinalização de neurônios 

GnRH durante o desenvolvimento pubertal. Nesse projeto foi demonstrado que fêmeas com 

ausência de sinalização de GnRH (e assim, sem sinalização de gonadotrofinas cadeia abaixo) 

ainda possuem mais neurônios Kiss1 nos núcleos AVPV/PeN do que machos de mesma 

linhagem. Porém, essas fêmeas não apresentam níveis de expressão do gene Kiss1 máximos 
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como animais controle (entre 38% e 45% mais baixo que as fêmeas controle), mesmo quando 

realizado tratamento com estrógeno (nestes casos, níveis 33% mais baixo que as fêmeas 

controle). Em outro estudo, animais que não possuem o receptor GPR54 nos neurônios GnRH, 

ou que não produzem o peptídeo kisspeptina, não produzem o pico de LH induzido por 

estrógeno, e assim interferem na ovulação (Clarkson et al., 2008; Dror et al., 2013). 

Diferentes estudos com animais de reprodução sazonal demonstraram que os níveis de 

melatonina circulante afetam os niveis de RNAm do gene Kiss1 que esses animais apresentam, 

variando entre os núcleos AVPV e Arc, e também entre espécies (Syrian e Siberian hamsters) 

(Ansel et al., 2010; Revel et al., 2006; Simonneaux et al., 2009, 2013). 

Um dos mais recentes, realizado com fêmeas de hamster turco (Mesocricetus brandti, 

uma linhagem de hamster cujo período reprodutivo ocorre em dias com apenas uma pequena 

faixa de variação de comprimento (entre 15 h e 17 h de luminosidade), demonstrou a resposta 

de neurônios Kiss1 nas situações de dias curtos (SD-sham: 8L:16D), dias longos (LD-sham: 

16L:8D – grupo controle) e a pinealectomia (LD-pinx; estes animais então foram colocados 

em condições de LD). Foi observado que animais mantidos em condições normais de 

acasalamento apresentaram mais resultados positivos envolvendo os neurônios Kiss1 quando 

comparados com os grupos SD e LD-pinx, sugerindo que, nessa espécie, a sinalização de 

longa duração da melatonina e a retirada da melatonina agem nas mesmas regiões cerebrais 

(Piekarski et al., 2014). 

Embora, a importância da melatonina no controle do ciclo reprodutivo seja 

compreendida em mamíferos sazonais, os mecanismos moleculares e celulares pelos quais 

este hormônio poderia modular a atividade do sistema reprodutor em animais não sazonais 

não estão esclarecidos. Como disfunções do sistema reprodutivo são associadas a 

modificações nos níveis circulantes de melatonina, inclusive em humanos, o presente projeto 

pretende investigar se os neurônios que expressam o gene Kiss1 representam parte da via 

neural pela qual a melatonina pode modular o ciclo ovulatório e a reprodução em animais não 

sazonais. 

 

2 Hipótese 

 

Considerando que os neurônios Kiss1 são essenciais para a ativação do eixo 

Hipotálamo-Hipófise-Gonadal e que a melatonina atua sobre a reprodução, em animais de 

reprodução sazonal, podendo inibi-la ou estimulá-la, mostra-se importante descobrir se esse 

hormônio afeta a reprodução de animais de reprodução não sazonal. 
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3 Objetivos 

 
Determinar se os níveis circulantes de melatonina alteram a expressão do gene Kiss1 

para modular o ciclo ovulatório e reprodução de um modelo animal não sazonal. 

 

4 Material e métodos 
 
Para realização deste estudo foram utilizados filhotes de camundongos gerados de 

acasalamentos entre animais geneticamente modificados, no qual a proteína fluorescente 

verde “humanized renilla” (hrGFP) é expressa sob o controle transcricional do gene Kiss1 

(Kiss1/hrGFP) (Cravo et al., 2013). 

 

4.1 Desenho experimental 

 

No primeiro grupo experimental, os animais nasceram e foram mantidos em ciclo 

claro/escuro alterado, 6 horas claro/18 horas escuro, caracterizando dias com fotoperíodo 

reduzido (dias curtos: SD), sendo o grupo controle mantido em ciclo de 12 horas de claro/12 

horas de escuro. 

No segundo grupo experimental, os animais foram separados em dois grupos: um 

grupo tratado com melatonina (Mel) e um grupo tratado com veículo. O grupo Mel recebeu 

melatonina [concentração final: 1 g/g; Sigma (Sigma-Aldrigch Corporation, St. Louis, 

Misouri, EUA)] (de Oliveira et al., 2012) administrada via água de beber e, no grupo veículo, 

os animais receberam dose diária de etanol, para servir como controle do grupo Mel. A 

melatonina foi preparada, e refeita semanalmente, em uma solução estoque (1 ml) por diluição 

em etanol [álcool etílico absoluto; Synth (Labsynth, Diadema, SP., Brasil)]. Essa solução 

estoque foi diluída em 100 ml de água filtrada, que foi colocada nos bebedouros, de acordo 

com a média do peso semanal dos animais de cada caixa a ser tratada. Os bebedouros com a 

droga diluída foram colocados nas respectivas gaiolas dos animais entre as 17 h e 18 h, e 

retirados entre as 8 h e 9 h do dia seguinte. No grupo veículo, os bebedouros foram trocados 

de forma similar no mesmo horário, sendo que, apenas etanol (em concentração 

correspondente à dose que esses animais receberiam caso tomassem melatonina) foi 

administrado à água, sendo a concentração de etanol na água inferior a 0,06%.  Em ambos os 

grupos, as luzes eram acesas às 7 h e apagavam às 19 h (12 h de claro/ 12 h de escuro). Os 

animais foram submetidos a este protocolo a partir do 21̊ dia de vida até o momento do 

sacrifício (70-80 dias de vida), sendo que os progenitores estavam submetidos a esse 
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protocolo desde o acasalamento até o desmame desses animais. 

Em ambos os grupos experimentais, o ganho de peso semanal dos animais foi 

acompanhado a partir do 21⁰ dia de vida até o 60⁰ dia de vida (6 semanas, aproximadamente). 

As fêmeas foram acompanhadas diariamente em horário específico do dia (1-2 horas antes do 

início do período de escuro) até a fase adulta (Figura 3). Durante esse período três parâmetros 

referentes ao desenvolvimento da puberdade foram avaliados: abertura vaginal, primeiro estro 

e início da ciclicidade estral. Dois dias depois da observação da abertura vaginal, iniciamos a 

coleta do ciclo estral, que foi avaliado pela verificação da lavagem vaginal em microscópio 

óptico (Motic BA210). 

Após o acompanhamento até 60 dias de vida, quando os animais já são considerados 

adultos, machos e fêmeas dos grupos SD, controle, Mel e veículo foram divididos em três 

subgrupos (Figura 3): 

 Subgrupo Perfusão: Neste grupo foram utilizados apenas animais (machos e 

fêmeas adultos) com genótipo Kiss1/hrGFP. Para identificar quais animais expressavam a 

proteína hrGFP, foi realizada genotipagem em todos os animais. Esses foram submetidos à 

perfusão transcardíaca (descrição da técnica especificada em Procedimentos) para fixação e 

coleta dos encéfalos e gônadas. As perfusões foram realizadas entre às 15 h e às 17 h. Os 

encéfalos coletados foram seccionados e usados para análise após passarem pelo 

procedimento de imunoistoquímica. 

 Subgrupo Pineal: Neste grupo, machos e fêmeas foram anestesiados, decapitados 

e foram coletados as glândulas pineais, hipotálamos e sangue/soro. Os hipotálamos coletados 

foram submetidos à extração e quantificação do RNAm pela técnica de RT-PCR (Real-time 

Polymerase Chain Reaction). 

 Subgrupo Fertilidade: Dentro dos dois grupos experimentais, machos e fêmeas 

foram colocados para acasalar, e assim, avaliar se os tratamentos realizados afetaram a 

fertilidade em cada condição experimental. Foi avaliado e comparado entre os grupos 

experimentais (SD: controle e Mel: veículo) o tempo para os animais acasalar e o número de 

filhotes gerados por ninhada. 
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Figura 3- Linha do tempo dos experimentos realizados. Esquema representativo 

com a evolução dos experimentos, procedimentos realizados e subgrupos separados. 

  

4.2 Procedimentos 

 

4.2.1 Perfusão transcardíaca 

 

Os animais foram anestesiados, e após confirmação da anestesia, a caixa torácica foi 

aberta bilateralmente para exposição do coração. O átrio direito sofreu um pequeno corte com 

tesoura, sendo na sequência, o ventrículo esquerdo perfurado com uma agulha acoplada à um 

sistema da bomba de gravidade. Inicialmente, permitimos a passagem de uma pequena 

quantidade de solução salina 0,9% e, após clareamento do fígado (cerca de 1 minuto), a 

solução foi substituída por paraformaldeído 4% com tampão fosfato de sódio (NaPBS, pH 7,4, 

200 ml por animal). Após o término da perfusão, o encéfalo e as gônadas foram coletados. Os 

encéfalos coletados foram pós-fixados em paraformaldeído 4% e permaneceram nessa 

solução por um período de 12 a 14 horas, sendo substituída por solução de KPBS 0,02 M 

mais 20% de sacarose. As gônadas foram coletadas em paraformaldeído 4% e pesadas 15-20 

dias após a coleta, após serem lavadas em KPBS 0,02 M. 

 

4.2.2 Microtomia 

 
Os encéfalos coletados foram seccionados em cortes coronais de 30 µM, distribuídos 

em quatro séries representativas e crioprotegidos.   

 

4.2.3 Imunoistoquímica 
 

Os cortes encefálicos (apenas uma série de cada animal) foram submetidos ao 

procedimento de imunoistoquímica pelo método de imunoperoxidase para marcação da 
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proteína hrGFP, que no modelo animal utilizado, representa um marcador endógeno das 

células que expressam o gene Kiss1 (Cravo et al., 2013). 

O anticorpo primário hrGFP [concentração 1:2000, Agilent (Agilent Technologies Inc., 

Santa Clara, California, EUA)] foi utilizado para reconhecer a proteína hrGFP. Esse sinal foi 

amplificado com a utilização de um anticorpo secundário biotinilado [1:1000, Vector 

Laboratories (Vector Laboratories Inc., Burlingame, Califórnia, EUA)] e complexo avidina-

biotina (1:500, Vectastain Elite ABC Kit, Vector Laboratories) sendo o 3’3-tetracloreto de 

diaminobenzidina [Amresco (Amreco LLC, Solon, Ohio, EUA)] utilizado como cromógeno, 

tornando o sinal fluorescente da proteína hrGFP em sinal permanente. 

 

4.2.4 Análise dos cortes encefálicos 
 

O número de neurônios que expressaram a proteína hrGFP, foram quantificados por 

contagem e por análise de densidade, utilizando o programa ImageJ, em cada área de interesse 

(AVPV, PeN e Arc) tendo como base de critério de seleção o Atlas “The Mouse Brain in 

Stereotaxic Coordinates” (Paxinos, Franklin, 2007). Foram utilizados como referência cortes 

correspondentes aos bregmas 0,50 e 0,38 mm para a análise do AVPV; 0,14 e 0,02 mm para 

análise do PeN; -1,46 mm a -1,70 mm para análise do Arc nível rostral, e -2,18 a -2,54 mm 

para análise do Arc nível caudal. 

Para realizar as análises de densidade no programa ImageJ, as fotomicrografias usadas 

na contagem dos neurônios foram transformadas em imagens preto e branco e, para cada área 

hipotalâmica analisada, foi definida uma área específica (AVPV: 7792 pixels/inch; PeN: 9294 

pixels/inch; Arc nível rostral: 8191 pixels/inch; Arc nível caudal: 28259 pixels/inch). Todas as 

imagens tinham uma área total de 87700 pixels/inch. 

 

4.2.5 Decapitação e coleta de glândula pineal, hipotálamo e soro 
 

Os animais foram anestesiados, e após confirmação da anestesia, foram decapitados. 

Os animais mantidos em condições de SD foram decapitados 4h antes da mudança de fase 

escura para fase clara (às 8 h da manhã); o grupo controle foi decapitado no mesmo horário 

que o grupo SD, ou seja, eles já estavam em fase clara; e os grupos restantes (Mel e veículo) 

foram decapitados 1 h antes da mudança de fase. No caso das fêmeas, estas foram sacrificadas 

quando se encontravam no segundo dia de diestro. Após decapitação, o sangue foi 

imediatamente coletado em tubo “RNAse free”. Depois da coleta do sangue, a glândula pineal 

foi coletada e, em seguida o encéfalo foi dissecado para coleta do hipotálamo. As glândulas e 
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hipotálamos coletados foram armazenados em tubo “RNAse free” mantidos em gelo seco, e 

posteriormente transferidos para freezer -80 ºC. 

O sangue foi centrifugado (4 ⁰C e 4000 rpm, por 10 minutos) para obtenção e posterior 

armazenamento do soro sanguíneo. As gônadas foram coletadas em paraformaldeído 4% e 

pesadas 15-20 dias após a coleta, após serem lavadas em KPBS 0,02 M. 

 

4.2.6 Extração de RNA 

 
As amostras de hipotálamo obtidas das fêmeas de todos os grupos foram processadas 

através do protocolo de extração de RNA. As amostras foram retiradas do freezer -80 ºC, e em 

cada amostra foi adicionado 1 ml de TRIzol® reagent (Life technologies, ThermoFisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA). As amostras então foram processadas com um 

politron para triturar o hipotálamo. Assim que as amostras foram homogeneizadas, elas 

ficaram em temperatura ambiente por 5 minutos. Após isso, foi acrescentado 200 l de 

clorofórmio (Synth), que ajuda a separar o RNA, do DNA e da parte lipídica. Após 5 minutos 

em temperatura ambiente, as amostras foram centrifugadas para separar as três fases. 

Separadas as fases, coletou-se apenas o sobrenadante (aproximadamente 400 l), que 

corresponde ao RNA, que foi depositado em um novo eppendorf, juntamente com 500 l de 

isopropanol (Sigma). O isopropanol ajuda a “decantar” o RNA e a concentrá-lo, formando um 

pellet, garantindo uma amostra mais pura. Depois de acrescentar o isopropanol a amostra foi 

centrifugada, e descartou-se o isopropanol. O mesmo processo foi repetido mais duas vezes, 

porém com etanol 75%. O etanol serviu para lavar a amostra, garantindo mais pureza. Ao 

descartar a segunda lavagem com etanol, esperou-se o pellet secar e o mesmo foi re-hidratado 

com 50 l de 𝐻2𝑂 Depc. 

 

4.2.7 Preparação de cDNA 

 
Foi feita uma quantificação da amostra obtida pelo procedimento de extração de RNA 

para que o protocolo de preparo do DNA constitutivo (cDNA) pudesse ser estabelecido. A 

quantificação foi feita no equipamento Epoch Microplate Spectophotometer (BioTek 

Instruments Inc, Winooski, Vermont, EUA) e analisado com o software Gen5 Data Analysis 

(BioTek Instruments Inc). Após a quantificação, para preparar o cDNA, o RNA extraído 

passou por um pré-tratamento em que, em cada amostra, era acrescentado 3,36 l de 𝑀𝑔𝐶𝑙2 

[cloreto de magnésio, Roche (Roche Applied Science, Penzberg, Alemanha)], 0, 32 l de 
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DNAse (preparou-se uma solução mãe para o total de amostras e foi pipetado 3,68 l dessa 

solução em cada amostra) e um volume específico de 𝐻2𝑂 Depc, para que o volume final 

fosse de 20 l. 

Após isso, as amostras foram colocadas no termociclador, em que ficaram 30 minutos 

à 37 ºC, 10 minutos à 75 ºC e até serem retiradas à 4 ºC. Esse procedimento foi realizado para 

“eliminar” qualquer resquício de DNA que poderia estar na amostra. 

Quando as amostras foram retiradas do termociclador, temos em cada amostra 20 l. 

Dessa forma, foi preparado um mix (solução mãe para todas as amostras) de reagentes para 

que o volume final fosse de 100 l. Nesse mix foi calculado que para cada amostra deveria 

possuir: 20 l de 5x Buffer [Invitrogen  (Life technologies, ThermoFisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA)], 10 l de DTT (Invitrogen), 20 l de dNTP (10mM) (Takara Bio Inc., 

Otsu, Shiga, Japão), 10 l de Random primer (pdN6) (Roche), 20 l de 𝐻2𝑂 Depc e 1 l de 

SuperScript II Reverse Transcriptase (Invitrogen). Com o mix pronto, foi pipetado e 

homogeneizado 80 l do mesmo em cada amostra. Então novamente as amostras foram para o 

termociclador, desta vez seguindo o seguinte protocolo: 10 minutos à 25 ºC, 50 minutos à 42 

ºC, 10 minutos à 72 ºC e até ser removido à 4 ºC. Ao final desse procedimento o cDNA foi 

produzido num volume final de 100l e foi armazenado em freezer -20 ºC. 

 

4.2.8 RT-PCR – preparação da placa 

 
Com o cDNA pronto, foram definidos quais genes seriam analisados pelo método de 

RT-PCR (Higuchi et al., 1992; Kubista et al., 2006). Neste projeto foram analisados os 

seguintes genes: Kiss1 (gene supressor de metastase KiSS-1), Tac3 (gene codificante da 

taquicinina 3 ou neurocinina B), Pdyn (gene codificante da prodinorfina), GnRH (gene 

codificante do hormônio liberador de gonadotrofina), Gal (gene codificante da galanina), ER 

(gene codificante do receptor de estrógeno - tipo Mtnr1a (gene codificante do receptor de 

melatonina MT1), Mtnr1b (gene codificante do receptor de melatonina MT2), Crh (gene 

codificante do hormônio liberador de corticotrofina), Pomc (gene codificante da pró-

opiomelanocortina - tipo , Npy (gene codificante do neuropeptídeo Y) e Agrp (gene 

codificante do peptídeo relacionado ao gene agouti). Para a preparação da placa, as amostras 

foram preparadas em duplicatas e o protocolo variou de acordo com a enzima que deveria ser 

usada. Para cada gene avaliado, foi feita apenas uma placa. 

Para as placas dos genes Kiss1, Tac3, Pdyn, GnRH, Gal, ERCrh, Pomc e Agrp [todos 
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da empresa Exxtend (Campinas, São Paulo, Brasil), e escolhidos com base na literatura] foi 

utilizada a enzima SYBR® Green (Applied biosystems, ThermoFisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA) e o protocolo usado por amostra foi: 3,25 l de 𝐻2𝑂 Depc; 1,5 l de 

primer do gene; 6,25 l de enzima SYBR® Green, sendo que era acrescentado 1,5 l de 

amostra, produzindo um volume final de 12,5 l. 

As placas dos genes Mtnr1a, Mtnr1b e Npy (todos da Applied biosystems), que utilizou 

a enzima TaqMan® seguiram o seguinte protocolo por amostra: 4,4 l de 𝐻2𝑂 Depc; 0,35 l 

de primer do gene; 6,25 l de enzima TaqMan® (Applied biosystems), acrescentando 1,5 l 

de amostra, com volume final de 12,5 l. 

As placas foram analisadas na máquina 7500 Real Time PCR System (Applied 

biosystems) e a quantidade relativa de RNAm foi calculada pelo método 2-ΔΔCt (Biosystems 

1997; Livak, Schmittgen, 2001; Rao et al., 2013; Schmittgen et al., 2000; Winer et al., 1999), 

sendo que dependendo da enzima usada (SYBR® Green ou TaqMan®) o ciclo de 

temperaturas mudava. 

Para os genes que utilizaram a enzima SYBR® Green, o protocolo de leitura da 

máquina se inicia em dois estágios de aquecimento, no primeiro a temperatura se eleva de 25 

ºC para 50 ºC durante dois minutos, e no seguinte estágio a temperatura foi elevada à 95 ºC 

por dez minutos. Em seguida inicia-se a fase de ciclos, que se repete por quarenta vezes. 

Durante a repetição dos ciclos, a temperatura que já estava em 95 ºC se mantem por 15 

segundos, que caracteriza a fase de denaturação, quando ocorre separação da dupla cadeia de 

DNA, e então a temperatura é diminuída para 60 ºC, em que ocorre de forma combinada as 

fases de anelamento e extensão, ou seja, os primers se pareiam com a fita molde de DNA e 

uma nova fita é produzida, respectivamente. Após os ciclos terminarem foi realizada uma 

avaliação de dissociação utilizando a produção de uma curva de melting, uma sequência de 

aumento e diminuição da temperatura entre 95 ºC e 60 ºC (aumento da temperatura de 60 ºC 

para 95 ºC, em que permanece por 15 segundos, seguida pelo retorno da temperatura em 60 

ºC por um minuto, novamente um aumento da temperatura para 95 ºC por trinta segundos e 

finalizando em 60 ºC por quinze segundos; Figura 4). 

Já o protocolo de leitura dos genes que utilizaram a enzima TaqMan® consiste no 

mesmo protocolo da enzima SYBR® Green, porém sem a parte da curva de melting (Figura 

4). 

 



 
28 

 

 
Figura 4- Ciclo de temperaruras RT-PCR. Gráfico demonstrativo da sequência de 

tempreaturas para leitura das placas de RT-PCR. Placas que utilizam a enzima SYBR® Green 
passam pelo ciclo completo. As placas que utilizam a enzima TaqMan® não passam pela 

parte do gráfico descrita como curva de melting. 
 

A curva de melting é usada apenas nas análises em que a fluorescência se mantém 

associada ao produto, ou seja, à fita de DNA produzida na amplificação. Isso ocorre quando 

usamos a enzima SYBR® Green, mas não quando é usada a enzima TaqMan®. 

Ao final, os resultados obtidos foram normalizados através de uma série de calculos 

para que pudessem ser analisados. 

 

4.3 Forma de análise dos resultados 

 

Os dados obtidos em cada grupo experimental foram submetidos, de acordo com seus 

pares, à análise do teste t de Student, sendo considerados como diferentes significativos dados 

que obtiveram um P< 0,05. A análise estatística foi realizada com o uso do software 

GraphPadPrism. 
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5 Resultados 
 

5.1 Primeiro grupo experimental 

 
As fêmeas mantidas em SD eram mais magras que os animais controle em todo o 

período analisado (Figura 5A), em particular na idade em que apresentaram o primeiro estro, 

por existir uma tendência de serem mais leves (SD: n= 23; Controle: n= 12; Figura 5B, #P= 

0,0552) e serem mais leves na idade em que apresentaram início da ciclicidade estral (*P= 

0,0247). Além disto, essas mesmas fêmeas apresentaram atraso em todas as fases avaliadas 

para caracterizar a evolução da puberdade: Abertura vaginal (SD: n= 23; Controle: n= 12; 

Figura 5C, P= 0,0007), 1º estro (P< 0,0001) e início da ciclicidade (P= 0,0202). Não houve 

diferença no peso uterino (SD: n=6; Controle: n=11; Figura 5D, P> 0,05), sugerindo que a 

manutenção destes animais em dias curtos não interferiu com os níveis circulantes de 

esteroides gonadais. 

 

 
Figura 5- Efeitos da indução de aumento de melatonina circulante, por 

fotoperíodo reduzido, na reprodução de fêmeas. (A) Comparação do ganho semanal de 

peso entre fêmeas do grupo experimental (SD) e controle. (B, C) Comparação do peso e da 
idade entre o grupo SD e controle, em três fases importantes que caracterizam a puberdade e 

maturação sexual: Abertura Vaginal, 1º estro e Início da ciclicidade estral. (D) Comparação do 
peso dos úteros entre os grupos. Média ± E.P; *P<0,05; #P=0,0552. 
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Em relação aos machos observamos que, assim como as fêmeas, estes eram mais 

magros em relação aos respectivos controles (SD: n= 13; Controle: n= 14; Figura 6A; P< 

0,05). Na análise do peso dos testículos coletados, foi observada redução significativa dos 

testículos dos animais mantidos em fotoperíodo reduzido (SD: n= 6; Controle: n= 9; Figura 

6B, P= 0,0093). 

 

 
Figura 6- Efeitos da indução de aumento de melatonina circulante, por 

fotoperíodo reduzido, em machos. (A) Comparação do ganho semanal de peso entre machos 
do grupo experimental (EP) e controle. (B) Comparação do peso dos testículos de machos do 

grupo EP e controle. Média ± E.P, *P<0,05. 
 

Em fêmeas, a análise de densidade (Figura 7C) e a análise do número de neurônios 

hrGFP (marcador de neurônios que expressam o gene Kiss1; Figura 7B) demonstraram uma 

tendência de diminuição no número desses neurônios apenas no núcleo AVPV dos animais 

mantidos em fotoperíodo reduzido (SD: n=5; Controle: n=10; #P<0,06). 
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Figura 7- Efeitos da indução de aumento de melatonina circulante, por condições 

de fotoperíodo reduzido, em neurônios Kiss1 de fêmeas. (A) Fotomicrografias em campo 
claro demonstrando neurônios que expressam a proteína hrGFP, sob o controle transcricional 

do gene Kiss1, nos núcleos anteroventral periventricular (AVPV) e arqueado (Arc), de fêmeas 
dos grupos fotoperíodo reduzido (SD) e controle. (B-C) Gráficos de barras comparando o 

número de neurônios (B) e a densidade de neurônios (C) que expressam a proteína hrGFP, sob 
o controle transcricional do gene Kiss1, entre animais mandtidos em condições de dias curtos 

(SD: n=5) e controle (n=10). Média ± E.P; #P<0,06; Barra de escala: 50 m. 3V: terceiro 

ventrículo. 
 

Em machos, a análise do número de neurônios hrGFP e a análise da densidade de 

neurônios, não apresentaram nenhuma alteração em nenhum dos núcleos análisados (SD: n=5; 

Controle: n=5; P>0,05; Figura 8B e 8C). 
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Figura 8- Efeitos da indução de aumento de melatonina circulante, por condições 

de fotoperíodo reduzido, em neurônios Kiss1 de machos. (A) Fotomicrografias em campo 
claro demonstrando neurônios que expressam a proteína hrGFP, sob o controle transcricional 

do gene Kiss1, nos núcleos anteroventral periventricular (AVPV) e arqueado (Arc), de machos 
dos grupos fotoperíodo reduzido (SD) e controle. (B-C) Gráficos de barras comparando o 

número de neurônios (B) e a densidade de neurônios que expressam a proteína hrGFP, sob o 
controle transcricional do gene Kiss1, entre animais mandtidos em condições de dias curtos 

(SD: n=5) e controle (n=5). Média ± E.P; P>0,05; Barra de escala: 50 m. 3V: terceiro 

ventrículo. 
 

Para avaliar possíveis mecanismos que afetem o desenvolvimento da puberdade por 

causa da alteração do fotoperíodo em que os animais se encontram, foram avaliados genes que 

expressam neuropeptídeos e receptores envolvidos nos eixos reprodutivo e de balanço 
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energético. Para fazer essa análise, usamos os hipotálamos de camundongos fêmeas que 

estavam em condições de dias curtos (SD: n=7) e animais controle (n=7; Figura 9). Nessa 

análise, foi observado que as fêmeas mantidas em condições de dias curtos tiveram redução 

na expressão do RNAm do gene Agrp (P=0,0444). Nenhuma alteração significativa foi 

observada na expressao hipotalâmica dos genes Kiss1, Tac3, Pdyn, GnRH, Gal, Erα, Crh, 

Pomc, Npy e Mtnr1a. O gene do receptor de melatonina do tipo 2 (Mtnr1b) não foi detectado no 

hipotálamo de nenhum dos grupos experimentais. 

 

 
Figura 9- Quantificação por qPCR do hipotálamo de fêmeas matindas em 

fotoperíodo reduzido. Gráficos de barras comparando a quantificação dos genes avaliados 
nos hipotálamos de fêmeas mantidas em fotoperíodo reduzido (SD: n=7) e controle (n=7). 

Média ± E.P; *P<0,05. 
 

No subgrupo fertilidade, os animais nascidos e criados em fotoperíodo reduzido, 

foram colocados para acasalar quando adultos. A condição de dias curtos não alterou os 

parâmetros de acasalamento como tempo para engravidar (SD: 34,8 ± 4,259 dias; Controle: 

44,63 ± 7,564 dias; P= 0,3591; Figura 10B), e também não alterou o número de filhotes 

gerados, pois foi semelhante em relação ao grupo controle (Número de fêmeas: SD: n=5, 

Controle: n=6; Número de ninhadas analisadas: SD: n=5, Controle: n= 8; Número de filhotes 
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por ninhada: SD: 6,2 ± 0,8 filhotes; Controle: 7,5 ± 0,65 filhotes; P= 0,2384; Figura 10A). 

 

 
Figura 10- Resposta de parâmetros reprodutivos após permanência em 

fotoperíodo reduzido. (A) Gráfico de barras comparando o número de filhotes gerados por 

ninhada entre os grupos mantidos em fotoperíodo reduzido (SD) e controle. (B) Gráfico de 
barras do tempo, em dias, que os animais mantidos em SD demoraram para engravidar em 

comparação com os animais controle. Média ± E.P. 
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5.2 Segundo grupo experimental 
 

Para avaliar se tratamentos com melatonina afetam a reprodução, um segundo grupo 

de animais Kiss1/hrGFP foi submetido ao tratamento crônico com dose de melatonina 

administrada na água de beber (1 g/g), compondo o segundo grupo experimental. Foram 

acompanhadas 22 fêmeas tratadas com melatonina, porém 5 delas não chegaram a ciclar 

(22,7%), e no grupo veículo, 18 fêmeas foram acompanhadas e apenas 1 (5,5%) não chegou a 

ciclar. Esses animais que não ciclaram, não foram acrescentados aos dados apresentados nos 

resultados abaixo. 

Ao analisarmos o conjunto de resultados, notamos que as fêmeas submetidas à 

suplementação com melatonina não apresentaram variação no peso corporal (n=17) durante o 

período analisado em relação ao respectivo controle (veículo: n=17; Figura 11A, P>0,05). 

Entretanto, estas eram significantemente mais magras em relação ao respectivo controle no 

dia em que apresentaram abertura vaginal (Mel: n= 17; veículo: n=17; Figura 11B, P= 0,0225) 

e no dia da 1ª cornificação (Mel: n= 17; veículo: n=17; Figura 11B, P= 0,0153). Quanto aos 

parâmetros que indicam o desenvolvimento da puberdade, as fêmeas tratadas com melatonina 

apresentaram uma tendência de adiantamento na abertura vaginal (Mel: n= 17; veículo: n=17; 

Figura 11C, P= 0,067), porém não houve diferença entre os grupos na idade 1º estro e início 

da ciclicidade (Mel: n= 17; veículo: n=17; 1º estro: P= 0,3684; Início da ciclicidade: P= 

0,5499; Figura 11C). Ao avaliar o tamanho uterino, não foram evidenciadas diferenças na 

comparação entre os grupos (Mel: n= 10; veículo: n=11; P>0,05; Figura 11D). 
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Figura 11- Efeitos do tratamento com melatonina na reprodução de fêmeas. (A) 

Comparação do ganho semanal de peso entre fêmeas do grupo experimental tratado com 
melatonina (Mel) e veículo. (B, C) Comparação do peso e da idade entre os grupos 

experimentais em três fases importantes que caracterizam a puberdade e maturação sexual: 
Abertura Vaginal, 1º estro e Início da ciclicidade estral. (D) Comparação do peso dos úteros 

entre os grupos. Média ± E.P; *P<0,05; #P<0,08. 
 

Em relação aos machos, o tratamento com melatonina na água de beber provocou as 

mesmas alterações observadas no fotoperíodo reduzido nas semanas 4 e 5 de 

acompanhamento, ou seja, estes eram mais magros em relação aos seus controles (Mel: n= 18; 

veículo: n= 3; Figura 12A, P<0,05). Além disto, os testículos dos animais tratados com 

melatonina (n=12) apresentaram redução significativa em seu peso quando comparados com o 

controle (n=9), como já demonstrado na literatura (Kasahara et al., 2010; de Oliveira et al., 

2012) (Figura 12B, P<0,01). 
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Figura 12- Efeitos do tratamento com melatonina em machos. (A) Comparação do 

ganho semanal de peso entre machos do grupo tratado com melatonina (Mel) e grupo veículo. 
(B) Comparação do peso dos testículos entre os grupos. Média ± E.P, *P<0,05. 

 

Em fêmeas, o tratamento com melatonina (Mel: n= 6) não gerou alteração no número 

de neurônios hrGFP (Figura 13B) e, de forma semelhante, também não apresentou variação 

na análise de densidade desses neurônios (Figura 13C), quando comparados com o grupo 

controle (Veículo: n=5). 
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Figura 13- Efeitos do tratamento com melatonina em neurônios Kiss1 de fêmeas. 

(A) Fotomicrografias representativas em campo claro demonstrando neurônios que expressam 
a proteína hrGFP, sob o controle transcricional do gene Kiss1, nos núcleos anteroventral 

periventricular (AVPV) e arqueado (Arc), de fêmeas dos grupos tratado com melatonina (Mel: 
n=6) e veículo (n=5). (B-C) Gráficos de barras comparando o número de neurônios (B) e 

densidade de neurônios (C) que expressam a proteína hrGFP, sob o controle transcricional do 

gene Kiss1, entre animais tratados com melatonina (Mel: 1g/g) e animais controle no AVPV, 

núcleo periventricular anterior (PeN) e Arc. Média ± E.P; P>0,05; Barra de escala: 50 m. 3V: 

terceiro ventrículo. 
 

Da mesma forma que nas fêmeas, em machos, o tratamento com melatonina (Mel: n= 

5) não gerou alteração no número de neurônios hrGFP (Figura 14B) e, de forma semelhante, 

também não apresentou variação na análise de densidade desses neurônios (Figura 14C), 
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quando comparados com o grupo controle (Veículo: n=4). 

 

 
Figura 14- Efeitos do tratamento com melatonina em neurônios Kiss1 de machos. 

(A) Fotomicrografias representativas em campo claro demonstrando neurônios que expressam 

a proteína hrGFP, sob o controle transcricional do gene Kiss1, nos núcleos anteroventral 
periventricular (AVPV) e arqueado (Arc), de machos dos grupos tratado com melatonina (Mel: 

n=5) e veículo (n=4). (B-C) Gráficos de barras comparando o número de neurônios (B) e 
densidade de neurônios (C) que expressam a proteína hrGFP, sob o controle transcricional do 

gene Kiss1, entre animais tratados com melatonina (Mel= 1g/g e animais controle (Veículo) 

no AVPV, núcleo periventricular anterior (PeN) e Arc. Média ± E.P; P>0,05; Barra de escala: 

50 m. 3V: terceiro ventrículo. 

 

Assim como no primeiro grupo experimental, para avaliar possíveis mecanismos que 
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afetem o desenvolvimento da puberdade, desta vez pelo tratamento com melatonina e veículo, 

foram avaliados genes que expressam neuropeptídeos e receptores envolvidos nos eixos 

reprodutivo e de balanço energético. Para fazer essa análise, usamos os hipotálamos de 

camundongos fêmeas que foram tratadas com melatonina (Mel: n=6) e animais controle 

(Veículo: n=4; Figura 15). Nessa análise, foi observado que as fêmeas tratadas com 

melatonina tiveram redução na expressão do RNAm do gene Tac3 (P=0,0468) e também uma 

tendência de o RNAm do gene GnRH estar super expressado (P=0,0604). Nenhuma alteração 

significativa foi observada na expressão hipotalâmica dos genes Kiss1, Pdyn, Gal, Erα, Crh, 

Pomc, Npy, Agrp e Mtnr1a. O gene do receptor de melatonina do tipo 2 (Mtnr1b) não foi detectado 

no hipotálamo de nenhum dos grupos experimentais. 

 

 
Figura 15- Quantificação por qPCR do hipotálamo de fêmeas tratadas com 

melatonina. Gráfico de barras comparando a quantificação dos genes avaliados dos 
hipotálamos de fêmeas tratadas com melatonina (Mel: n=6) e veículo (n=4). Média ± E.P; 

*P<0,05; #P=0,0604. 
 

No subgrupo fertilidade, os animais tratados com melatonina e com veículo, foram 

colocados para acasalar quando adultos. Durante esse experimento, o primeiro macho tratado 

com melatonina colocado para acasalar com as fêmeas também tratadas não foi capaz de 
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engravidá-las, sendo substituído após 31 dias de tentativa de acasalamento, por outro macho. 

Porém, ao compararmos os grupos tratados com melatonina e veículo, o tratamento 

com melatonina não alterou os parâmetros de acasalamento como tempo para engravidar (Mel: 

33,5 ± 3,5 dias; Veículo: 21,5 ± 1,5 dias; P= 0,0877; Figura 16B), e também não alterou o 

número de filhotes gerados, ao serem comparados com o grupo veículo (Número de fêmeas: 

Mel: n=2, Veículo: n=2; Número de ninhadas analisadas: Mel: n=2, Veículo: n= 2; Número de 

filhotes por ninhada: Mel: 8 ± 1 filhotes; Veículo: 10 ± 1 filhotes; P= 0,2929; Figura 16A). 

 

 
Figura 16- Resposta de parâmetros reprodutivos após tratamento com 

melatonina e veículo. (A) Gráfico de barras comparando o número de filhotes gerados por 

ninhada entre os grupos tratados com melatonina e veículo. (B) Gráfico de barras do tempo, 
em dias, que os animais tratados com melatonina demoraram para engravidar em comparação 

com os animais tratados com veículo. Média ± E.P. 
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6 Discussão 
 
O presente estudo demonstrou que, em fêmeas, a permanência em ambiente de dias 

curtos (SD), induz alterações nos parâmetros de amadurecimento sexual, porém não interfere 

no tamanho uterino, na reprodução e no número de neurônios que expressam o gene Kiss1. As 

fêmeas mantidas em SD apresentaram alteração no ganho de peso corporal, tiveram atraso em 

todos os parâmetros relacionados a amadurecimento sexual avaliados e eram mais leves que 

seu grupo controle no início da ciclicidade, além de apresentarem uma tendência de também 

serem mais leves no período de 1º estro. Em machos mantidos em SD observamos, assim 

como nas fêmeas, redução de ganho de peso corporal e também foi observado redução 

gonadal, como esperado. Apesar desses resultados, não foram observadas alterações nos 

parâmetros reprodutivos desses animais (tempo para acasalar e número de filhotes por 

ninhada). 

O tratamento com melatonina não provocou alterações nos parâmetros de 

amadurecimento sexual das fêmeas tratadas. Apesar de esses animais apresentarem uma 

tendência de serem mais leves no final do acompanhamento de ganho de peso semanal, e 

serem mais leves que seu controle nas fases de abertura vaginal e 1º estro, não houve 

alteração com relação à idade em que ocorrem as fases avaliadas de amadurecimento sexual, 

apenas uma tendência de adiantamento na fase de abertura vaginal. Já os machos tratados com 

melatonina, quando comparados com seu controle, apresentam um padrão semelhante ao das 

fêmeas, de serem mais leves próximo às últimas semanas de acompanhamento de ganho de 

peso, e apresentaram redução gonadal, estando de acordo com a literatura. E ao avaliarmos os 

parâmetros de acasalamento nesse grupo de animais que foram tratados, comparando com seu 

grupo controle, não foi observada alterações nos mesmos. 

Diferentes estudos ao longo das últimas décadas relataram que mudanças no 

fotoperíodo geram alterações na massa corpórea de diferentes espécies, especialmente em 

animais de reprodução sazonal, e o mesmo efeito foi relatado em animais que foram tratados 

com melatonina (semelhantes à utilizada neste projeto), inclusive em diferentes idades 

(animais jovens, adultos e idosos) (Bartness, Wade, 1985, 1985b; Cipolla-Neto et al., 2014; de 

Oliveira et al., 2012; Elliott et al., 1989; Prunet-Marcassus et al., 2003; Puchalski et al., 1988, 

2003; Raskind et al., 2007; Tan et al., 2011). Novamente, como demonstrado neste estudo, os 

animais mantidos em condições de SD, independente do sexo, eram mais leves que seu 

respectivo grupo controle durante todo o período de acompanhamento (dos 21 aos 60 dias), e 

os animais tratados com melatonina apresentaram esse fenótipo apenas nas últimas semanas 
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de acompanhamento. 

O efeito mais evidente que nos chama a atenção sobre um possível efeito da 

melatonina relacionado à reprodução foi a alteração induzida no tamanho gonadal tanto de 

machos mantidos em SD como de machos tratados com melatonina. Em ambos os grupos, 

observou-se uma redução significativa do tamanho dos testículos em relação aos respectivos 

controles, que está de acordo com a literatura, tanto em animais sazonais como não sazonais 

(Ancel et al., 2012; Ansel et al., 2010; Ikeno et al., 2014; Kampf-Lassin, Prendergast, 2013; 

Kasahara et al., 2010; Klosen et al., 2013; Reiter, 1980; Revel et al., 2006; Simonneaux et al., 

2009). Os efeitos observados em machos não foram acompanhados por alteração do número 

de neurônios que expressaram a proteína hrGFP no hipotálamo. Portanto, embora nossos 

resultados demonstrem que a melatonina tenha um possível efeito nos testículos, bem como 

no peso corporal, estes efeitos não parecem influenciar diretamente a reprodução de 

camundongos. 

O modelo animal utilizado (Kiss1/hrGFP) foi validado no estudo realizado em 2013 

(Cravo et al., 2013). Através de comparação entre neurônios Kiss1 dos núcleos AVPV e Arc 

de fêmeas de dois grupos diferentes (ovariectomizadas e ovariectomizadas tratadas com 

estrógeno), foi demonstrado que a variação na expressão do RNAm do gene Kiss1 acompanha 

a variação no número de neurônios marcados pela fluorescência endógena nesses grupos. Esse 

resultado foi condizente com estudos já descritos na literatura (Smith, Clifton, et al., 2006). 

Estudo anteriores demonstraram que animais sazonais mantidos em condições de dias 

curtos apresentam diminuição na expressão do gene Kiss1. Quando os animais mantidos 

nessas condições são tratados com Kisspeptina 54 (análogo humano da kisspeptina) os efeitos 

da melatonina são revertidos, sendo o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal reativado. Estes 

dados sugerem que as kisspeptinas atuam como principal desencadeador da liberação de 

GnRH e, indiretamente, da ativação de hormônios hipofisários (LH e FSH) (Ansel et al., 2010, 

2011; Revel et al., 2006; Simonneaux et al., 2009). Vale ressaltar que, embora nossos 

resultados demonstrem que não houve diferença entre o número de neurônios que expressam 

a proteína hrGFP, e portanto, o gene Kiss1, tanto em machos como em fêmeas, mediante ao 

possível aumento circulante de melatonina, não podemos excluir a possibilidade de que os 

tratamentos utilizados no presente projeto possam ter induzido uma diminuição da quantidade 

do RNAm que codifica a expressão do gene Kiss1 por célula (sem que tenha ocorrido 

alteração do número total de células). 

Sabe-se que, tanto em animais sazonais quanto em animais não sazonais, as células da 

pars tuberalis que são responsáveis pela produção do hormônio estimulante da tireoide (TSH) 
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colocalizam com o receptor de melatonina MT1, e que a melatonina regula a produção desse 

hormônio (Dardente et al., 2003; Klosen et al., 2002). Porém, apenas em 2008 o TSH foi 

identificado como mensageiro da melatonina sobre o hipotálamo (Hanon et al., 2008; Nakao 

et al., 2008). Infusões agudas ou crônicas (por “mini-pumps”) de TSH no ventrículo lateral 

são suficientes para reativar o eixo reprodutivo e restaurar padrões de dias longos como, por 

exemplo, o padrão de expressão de kisspeptina e de Rfamide-relacionado ao peptídeo-3 

(RFRP-3, analisado por imunocitoquímica) de hamsters mantidos em condições de escuro 

prolongado (Syrian hamster: 10 h de luz/ 14 h de escuro; e Djungarian hamster: 8 h de luz/16 

h de escuro), com consequente aumento da expressão da enzima iodotironina deiodinase tipo 

II, responsável por ativar o hormônio triiodotironina (𝑇3) através do hormônio tiroxina (𝑇4), 

sugerindo que o hormônio TSH ativa a reprodução através do aumento local da 

disponibilidade de 𝑇4, uma vez que o feedback negativo de 𝑇3e 𝑇4regulam a liberação de TSH. 

Dessa forma, sugere-se que a produção de TSH pela pars tuberalis (controlada por 

melatonina) impulsiona a variação ao fotoperíodo na expressão de kisspeptinas (pois o 

tratamento com TSH gerou aumento no número de neurônios que expressavam o gene Kiss1) 

e RFRP para regular a atividade reprodutiva durante as diferentes estações do ano (Klosen et 

al., 2013). Como o sistema nervoso é composto por estruturas que se interligam de maneiras 

complexas, não podemos excluir a possibilidade de que outros neurônios, em outras regiões 

hipotalâmicas, sejam afetados pelo sinal do fotoperíodo gerado pela melatonina, e interfiram 

na reprodução em animais de reprodução não sazonal. Entretanto, nossos dados confirmam 

que os estímulos aplicados não são suficientes para inibir a reprodução de camundongos, 

embora significante redução de peso das gônadas tenha sido confirmado em nosso trabalho, 

como já demonstrado. 

Ao analisarmos os resultados da técnica de RT-PCR, os animais mantidos em 

condições de SD tiveram redução significativa na expressão do RNAm do gene Agrp na 

totalidade do hipotálamo. Esse gene é responsável pela expressão de um neuropeptídeo 

produzido por neurônios encontrados principalmente no núcleo Arc, coincidindo com 

diversos neurônios que expressam o gene Npy, e que está associado no controle da ingestão 

alimentar (Flier, 2006; Ilnytska, Argyropoulos, 2008; Shutter et al., 1997). Como visto na 

análise de ganho de peso semanal, tanto em machos quanto em fêmeas mantidas em 

condições de dias curtos, esses animais eram mais leves que seus respectivos grupos controles. 

O gene Agrp possui efeito orexigênico e está relacionado com o aumento de consumo de 

alimentos (Negrão, Licinio, 2000; Schwartz et al., 2000). Dessa forma, faz sentido que os 

níveis de expressão do gene Agrp esteja diminuída, uma vez que esses animais, aparentemente, 
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eram mais magros em relação aos grupos controles. 

No segundo grupo experimental, os animais tratados com melatonina apresentaram 

diminuição no gene Tac3. O referido gene é responsável por expressar o neurotransmissor 

neurocinina b, são encontrados em diferentes regiões no SNC, inclusive por neurônios Kiss1 

do núcleo Arc (que juntamente expressam o neuropeptídeo dinorfina, sendo que esses 

neurônios que expressam esses três peptídeos são conhecidos como neurônios KNDy) (Ruiz-

Pino et al., 2014), e em regiões periféricas, e está associado com o controle da reprodução  

(Almeida et al., 2004; Navarro et al., 2012; Navarro, Tena-Sempere, 2012; Tusset et al., 2012). 

Levando em consideração descobertas recentes em que foi demonstrado que o efeito de 

taquicininas (especialmente a neurocinina b) sobre o controle reprodutor é sutil e integra, de 

maneiras diferentes, o controle da secreção dos hormônios GnRH, LH e FSH (Ruiz-Pino et al., 

2014), a tendência observada no gene GnRH, responsável pela expressão do hormônio GnRH, 

de ser elevado nos animais tratados com melatonina, não deve ser considerada análoga. Esse 

resultado levanta mais questionamentos sobre como interagem esses dois genes no controle da 

reprodução. 

Como descrito na literatura (Bosch et al., 2009; Christian et al., 2005; Frazão et al., 

2013; Roper et al., 1999) fêmeas que são ovariectomizadas tem úteros menores que o de 

fêmeas também ovariectomizadas, mas que foram tratadas com estradiol, indicando que o 

aumento do tamanho uterino pode ser utilizado como um indicativo dos níveis circulantes de 

estradiol. Esse resultado foi confirmado com a análise de estradiol circulante. Fêmeas 

ovariectomizadas apresentaram valores inferiores de estradiol circulante quando comparados 

com os valores obtidos de fêmeas ovariectomizadas e tratadas com estradiol. Para termos uma 

ideia geral se os tratamentos realizados neste projeto alteraram os níveis circulantes de 

esteróides gonadais, como o estrógeno, o peso das gônadas foi avaliado. Nas fêmeas, 

independente do tratamento utilizado, não houve diferença entre o tamanho uterino quando 

comparado com seus respectivos controles, indicando que a possível variação dos níveis 

circulantes de melatonina possivelmente não induziu um aumento significativo dos níveis 

circulantes de esteróides gonadais em fêmeas. Entretanto, tal fato só poderia ser confirmado 

com a dosagem hormonal. O soro coletado após a decapitação dos animais foi utilizado para 

uma tentativa de dosagem do estradiol utilizando o Kit ELISA Estradiol (Cayman Chemical, 

Michigan, EUA; resultados não apresentados). A análise foi inconclusiva pois as amostras 

variaram muito entre si. 

Diferentes estudos na literatura demonstraram que algumas linhagens de camundongos 

são deficientes na síntese da melatonina, como no caso da linhagem C57Bl/6J (Ebihara et al., 
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1986, 1987; Roseboom et al., 1998). Entretanto, outros estudos demonstraram que, por 

exemplo, no caso da linhagem C57BL/6, este hormônio é produzido, bem como suas enzimas 

de síntese (Conti, Maestroni, 1996; Kasahara et al., 2010; Vivien-Roels et al., 1998; von Gall, 

Lewy, et al., 2000). A questão mais importante deveria ser se a ausência ou excesso deste 

hormônio causam alterações em linhagens consideradas deficientes na produção de 

melatonina. O estudo realizado em 2010 (Kasahara et al., 2010) com camundongos de 

diferentes linhagens demonstrou, assim como este projeto, que tanto o aumento endógeno de 

melatonina (por permanência em fotoperíodo semelhante a dias curtos, sendo que neste estudo 

usamos duas horas a mais de período escuro que o trabalho citado) quanto o tratamento com 

melatonina exógena, tem efeito anti-gonadal em machos, ou seja, o aumento circulante de 

melatonina induz à diminuição das gônadas de camundongos machos. Entretanto, a 

importância deste hormônio no desenvolvimento do sistema reprodutivo de fêmeas da espécie 

não sazonal utilizada neste projeto é fato pouco compreendido na literatura. Vale ressaltar que 

não podemos excluir a possibilidade de que os resultados observados em relação aos animais 

que receberam suplementação com melatonina podem estar associados ao fato de que entre 3 

e 6 animais eram mantidos por caixa, visto que não era possível avaliar individualmente 

quanto de melatonina cada animal injeriu, entretanto, os animais foram mantidos em grupo 

para evitar que os mesmos se estressassem ou entrassem em depressão, o que poderia 

atrapalhar o desenvolvimento sexual. 

Com base nos resultados apresentados neste projeto e na literatura, foi possível 

concluir que, em um modelo animal de reprodução não sazonal, condições de dias curtos (que 

possivelmente aumentam o período de circulação de melatonina) alteram parâmetros de 

amadurecimento sexual em fêmeas e, assim como o tratamento com melatonina, afetam o 

tamanho das gônadas de camundongos machos, mas que esses efeitos não alteram o número 

de neurônios que expressam o gene Kiss1 e não são suficientes para inibir a reprodução das 

fêmeas. 
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7 Conclusão 
 
Em sintese, este projeto demonstrou que quando camundongos são mantidos em 

fotoperíodo reduzido, ocorrem alterações nos parâmetros de amadurecimento sexual de 

fêmeas, redução gonadal em machos e, em ambos os sexos, ocorre redução de massa corpórea.  

O tratamento com melotonina, entretanto, não induziu alteração nos parâmetros relacionados 

ao desenvolvimento sexual de fêmeas, embora os machos tenham apresentado redução 

gonadal e redução da massa córporea em uma faixa etária específica. Ambos os tratamentos 

não afetaram a quantidade e a densidade de neurônios que expressavam a proteína hrGFP 

tanto em fêmeas quanto em machos, e também não alteraram a expressão do RNAm do gene 

Kiss1 no hipotálamo de fêmeas. 

Concluímos, com base nos resultados acima e na avaliação de fertilidade, que nenhum 

dos tratamentos foi suficiente para inibir a reprodução das fêmeas deste modelo animal. 
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