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RESUMO 
 

Klein MO. Dieta hiperlipídica materna: influências sobre o comportamento maternal e 
o desenvolvimento da prole. [Tese (Doutorado em Farmacologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.  
 

A alimentação materna rica em lipídios pode causar prejuízos no desenvolvimento e 
vida adulta dos descendentes, elevando o risco de desenvolver alterações 
metabólicas e obesidade. Este tipo de dieta também parece alterar a sinalização 
central por opióides. Porém, os estudos realizados a fim de investigar a influência da 
dieta hiperlipídica materna sobre o comportamento materno e o desenvolvimento da 
prole não são conclusivos. Deste modo, este estudo investigou a influência da dieta 
rica em lipídeos sobre a interação mãe-filhote e os efeitos imediatos e tardios sobre 
a prole, relacionando-os ao sistema opióide. Ratas foram divididas em dois grupos 
(geração F0): grupo HF, alimentado com dieta hiperlipídica (45% kcal de lipídeos) do 
dia 0 de prenhez até o desmame (dia pós-natal (DPN) 21); e grupo controle (C), que 
recebeu dieta padrão. No desmame, cada ninhada (geração F1) foi dividida em 2 
subgrupos: metade permaneceu com a mesma dieta da mãe, e a outra metade 
passou a receber dieta oposta daquela oferecida à mãe, resultando em 4 grupos 
experimentais (CC controle-controle; CHF controle-hiperlipídica; HFC hiperlipídica-
controle; HFHF hiperlipídica-hiperlipídica). No DPN85, as fêmeas F1 foram 
acasaladas. Em ambas as gerações, alterações metabólicas foram avaliadas por 
meio de testes de tolerância à insulina, testes de tolerância à glicose e análises 
bioquímicas. O comportamento maternal, com e sem intervenções prévias, foi 
avaliado no DPN5 e DPN10. Os animais tiveram o consumo calórico e o peso 
corporal monitorados durante todo o experimento. No DPN21, as mães sofreram 
eutanásia e o seu hipotálamo foi coletado para avaliação da expressão dos 
receptores opióides µ, κ e δ. Os machos adultos F1 tiveram os comportamentos de 
ansiedade e sexual avaliados. Em outro experimento, foi avaliada a expressão 
gênica hipotalâmica de fatores de transcrição neurais e de peptídios que controlam a 
ingestão alimentar e o balanço energético em fetos de mães alimentadas com dieta 
hiperlipídica durante a gestação. As mães HF apresentaram intolerância à glicose 
durante a lactação, e as mães dos grupos HFHF e CHF apresentaram níveis 
elevados de colesterol, LDL-colesterol e reduzidos níveis de leptina. As mães de 
ambas as gerações com ingestão de dieta hiperlipídica apresentaram ganho de peso 
reduzido sem apresentar diferenças no consumo calórico. Essas mães também 
apresentaram menor número de ejeções de leite e maior intervalo entre as ejeções. 
Todas as mães que receberam dieta hiperlipídica em algum momento da vida 
apresentaram níveis elevados de expressão dos opióides comparados ao controle. 
Os machos adultos não apresentaram alterações no comportamento de ansiedade, 
porém houve uma tendência ao prejuízo do comportamento sexual nos machos 
alimentados com dieta hiperlipídica. O hipotálamo dos fetos de mães high-fat no 18º 
dia de gestação apresentou maior expressão gênica de proopiomelanocortina 
(POMC) e neuropeptídeo Y (NPY), porém a expressão dos fatores de transcrição 
não estava alterada. Portanto, o consumo de dieta hiperlipídica materna causou 
alterações metabólicas, comportamentais e de expressão gênica na mãe e nos 
descendentes, mesmo que esses animais não tenham se tornado obesos. 
 
Palavras-chave: Alta ingestão de gordura. Comportamento materno. Ejeção de 
leite. Estudo transgeracional. Opióides. Hipotálamo. Ingestão alimentar.  



 

 

ABSTRACT 
 

Klein MO. Maternal high fat diet: influences on maternal behavior and offspring 
development. [Doctoral thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.  
 
A maternal diet high in fat may impair offspring development and adulthood, 
increasing the risk to develop metabolic alterations and obesity. This kind of diet also 
seems to modify the opioids central signaling. However, studies investigating 
maternal high fat diet influences on maternal behavior and offspring development are 
inconclusive. Thus, this study aimed to evaluate the influences of a diet high in fat on 
mother-pup interaction and its early and late effects in the offspring, connecting them 
to the opioid system. Female rats were assigned to (F0 generation): HF group fed a 
high fat diet (45% kcal from fat) from gestation day 0 until weaning (post-natal day 
(PND) 21); C group that received control diet (standard chow). At weaning, each litter 
was assigned to either subgroup: half of the litter was fed the same diet than the 
mother was, and the other half was fed a different diet from that the mother was 
being fed, leading to 4 experimental groups (CC control-control; CHF control-high fat; 
HFC high fat-control; HFHF high fat-high fat). At PND85, F1 females were mated. In 
both generations, metabolic alterations were assessed through insulin tolerance 
tests, glucose tolerance tests and biochemical analysis. Maternal behavior with or 
without previous interventions was evaluated at PND5 and PND10. Animals had their 
food intake and body weight followed during the whole experiment. At PND21, dams 
were killed and their hypothalamus were collected to measure µ, κ e δ opioid 
receptors expression. F1 adult males had their anxiety-like and sexual behaviors 
assessed. In another experiment, the hypothalamic gene expression of neural 
transcription factors and peptides that control food intake and energy balance was 
evaluated in fetuses from dams fed a diet high in fat during pregnancy. HF mothers 
were glucose intolerants in lactation, and HFHF and CHF dams showed high levels 
of cholesterol, LDL-cholesterol and decreased levels of leptin. Lactating females in 
both generations eating high fat diet had lower body weight but the caloric intake was 
the same compared to control groups. These dams also presented a smaller number 
of milk ejection reflexes and bigger milk ejection intervals. All the mothers that were 
fed high fat diet in any period of their lives showed higher levels of opioid receptors 
expression than control. Adult males did not present impaired anxiety-like behavior 
though high fat fed animals had a tendency to show decreased sexual behavior. The 
hypothalamus from the fetuses at day 18 of pregnancy from high-fat dams showed 
higher gene expression of proopiomelanocortin (POMC) and neuropeptide Y (NPY), 
however the transcription factors expression was not altered. Therefore, maternal 
high fat intake promoted metabolic, behavioral and gene expression alterations in the 
mother and her offspring, even though these animals had not become obese. 
 
Keywords: High fat intake. Maternal behavior. Milk ejection. Transgenerational 
study. Opioids. Hypothalamus. Food intake. 
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“DA FELICIDADE 
 

Quantas vezes a gente, em busca da ventura, 
Procede tal e qual o avozinho infeliz: 

Em vão, por toda parte, os óculos procura 
Tendo-os na ponta do nariz!” 

Mario Quintana 
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O comportamento alimentar é um ato complexo que é influenciado por 

múltiplos aspectos tais como o estado fisiológico do indivíduo, fatores hedônicos, e 

no caso de humanos, até fatores culturais e filosóficos (Gaillard et al., 2008). 

Atualmente, os lipídeos compõem aproximadamente 40% das calorias ingeridas nas 

dietas dos países ocidentais, enquanto que as recomendações nutricionais variam 

de 5 a 10% (Gaillard et al., 2008; Tso, Liu; 2004). Assim, esse excesso de ingestão 

lipídica tem levado ao aumento no número de indivíduos com alterações 

metabólicas, podendo desenvolver obesidade.  

 Desde a década de 80, o número de pessoas obesas mais que dobrou. 

Atualmente, a maioria da população mundial vive em países em que a as alterações 

metabólicas e a obesidade causam mais mortes do que a subnutrição (World Health 

Organization, 2015). Países menos industrializados, os quais anteriormente 

apresentavam sérios problemas relacionados à subnutrição, têm evidenciado uma 

transição demográfica do nanismo para a obesidade de crianças e adultos (Gupta et 

al., 2013). Diante de tais fatos, o assunto tem sido cada vez mais estudado: existem 

mais de 36 mil artigos científicos publicados sobre a ingestão de dieta hiperlipídica 

na base de dados do PubMed (National Center for Biotechnology Information, U.S. 

National Library of Medicine, Bethesda, MD, EUA). Estes estudos tentam elucidar os 

mecanismos pelos quais o alto consumo lipídico pode levar a desenvolver alterações 

metabólicas e obesidade, as consequências dessas doenças, e a busca por formas 

de prevenção mais efetivas e tratamentos mais eficazes. 

Muitas crianças são expostas a má nutrição alimentar desde a gestação. Em 

2014, 40% da população mundial de mulheres com mais de 18 anos estava acima 

do peso (WHO, 2015). Existem evidências de que o consumo alimentar materno em 

mamíferos pode causar prejuízo na vida adulta dos descendentes. Os riscos 

envolvem desde um aumento da propensão a desenvolver obesidade, até alterações 

metabólicas e das funções homeostáticas (Barker, 2002; Poston, 2012; Samuelsson 

et al., 2008). A nutrição parental é tão importante no desenvolvimento dos filhotes, 

que até os hábitos paternos podem influenciar esse processo. Ng et al. (2010) 

relataram que as ratas de pais alimentados com dieta hiperlipídica possuem 

alterações na função das células β-pancreáticas. O número de estudos sobre a 

importância paterna para o filhote tem crescido recentemente, sugerindo que essa 

influência pode ser exercida através de cuidados diretos, ou pela transmissão 

epigenética de efeitos ambientais entre os quais estão a nutrição, estresse e toxinas, 
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ou ainda indiretamente ao interferir na qualidade das interações mãe-filhote (Braun, 

Champagne, 2014). Por outro lado, as interações dos pais e filhos em mamíferos 

durante a fase inicial da vida são principalmente através da mãe, sendo assim mais 

estudadas. 

 Existem muitos modelos animais que visam investigar a influência da nutrição 

materna sobre os filhotes: injeção intra-fetal de glicose em ovelhas durante o terço 

final de gestação, injeções gástricas de dieta hiperlipídica líquida em ratos, 

alimentação a base de dietas hipercalóricas, dietas hiperlipídicas puras ou 

suplementadas com leite condensado e ainda “junk food” com alto teor de gordura 

ou açúcar, conhecidas como dieta do tipo cafeteria. Em todos esses modelos de 

nutrição materna, os efeitos prejudiciais, como hiperfagia, alta adiposidade corporal, 

elevados níveis de triglicérides, glicemia anormal e sensibilidade reduzida à insulina 

têm sido observados nos filhotes (Ainge et al., 2011). Fatores genéticos e ambientais 

têm papel no desenvolvimento de alterações metabólicas, e a dieta é um dos 

principais fatores ambientais que contribuem para o aparecimento das doenças. 

Modelos animais de roedores alimentados com dieta hipercalórica composta por 

elevado teor de açúcar ou lipídeos têm sido muito utilizados para estudos 

relacionados aos efeitos da nutrição materna sobre os filhotes.  

Porém, a maioria dos estudos se concentram em modificações na dieta da 

mãe a curto prazo, durante a gestação e/ou lactação, resultando em graus variados 

de alterações fenotípicas (Elahi et al., 2009). Assim, estender para além do 

desmame o consumo de dieta hiperlipídica no modelo animal a fim de investigar as 

consequências para os descendentes até que esses se tornem adultos é importante, 

possibilitando ainda avaliar se há efeitos aditivos da alimentação com alto teor de 

gordura pelo próprio descendente nesse período, assemelhando-se ao que ocorre 

em humanos (Elahi et al., 2009). 

   Existem relações bem estabelecidas entre a nutrição materna durante a 

prenhez e o desenvolvimento de alterações metabólicas nos filhotes. Há evidências 

de que a composição corporal materna por si só é um fator predisponente à 

adiposidade nos filhotes (Sacks et al., 2006). Por outro lado, White et al. (2009) 

afirmam que a maior adiposidade materna, e não somente o consumo de dieta rica 

em lipídeos, é necessária para induzir resistência a insulina, hiperleptinemia e maior 

peso nos descendentes quando adultos (White et al., 2009). Estudos têm sido feitos 

na tentativa de descobrir os mecanismos que contribuem para a programação dos 
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sistemas fisiológicos, uma vez que a teoria da origem fetal das doenças no adulto 

tem se tornado cada vez mais relevante (Barker, 1995, 1999). Assim, cercear o 

aparecimento de possíveis doenças metabólicas na fase inicial da vida parece ser 

um caminho promissor por meio do qual se pode fazer uma tentativa de ajudar a 

conter a epidemia da obesidade (Alfaradhi, Ozanne, 2011).  

 Filhotes de ratas alimentadas com dieta hiperlipídica durante a prenhez e 

lactação apresentam puberdade precoce e são hiperleptinêmicos, hiperinsulinêmicos 

e obesos quando adultos, independentemente da dieta pós-desmame (Howie et al., 

2009; Sloboda et al., 2009). Os descendentes de camundongos submetidos à dieta 

hiperlipídica apresentaram aumento no peso corporal e na gordura visceral, 

hipertrofia dos adipócitos e resistência à insulina, sem associação com a resistência 

central à leptina (Volpato et al., 2012).  

 A maioria dos estudos relata os prejuízos da má nutrição materna somente na 

vida adulta dos filhotes. O meio ambiente em que a prole em desenvolvimento 

presencia durante o período perinatal é influenciado pela saúde materna e 

composição da sua dieta (Sullivan et al., 2014). No desmame, filhotes de mães com 

dieta rica em gordura durante a gestação e lactação, independente do sexo,  já 

apresentaram maior adiposidade corporal e níveis plasmáticos elevados de 

triglicérides, leptina, glicose e insulina (Desai et al., 2014). Filhotes machos no 

mesmo período também mostram dificuldades em lidar com doses de glicose 

administradas durante o teste de tolerância à glicose (Chen et al., 2008; Tamashiro 

et al., 2009). Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos ambientais no início da vida 

da ninhada e os mecanismos pelos quais a dieta atua através do organismo materno 

para programar o metabolismo dos descendentes.  

Na busca pelo entendimento desses mecanismos, tem sido empregadas 

técnicas moleculares com abordagens que incluem a caracterização de 

modificações epigenéticas, expressão de microRNAs, da microbiota intestinal, 

transcriptoma e expressão de mRNA de fetos e filhotes de mães obesas (Neri, 

Edlow, 2015). Durante o desenvolvimento, esses fetos são expostos a níveis 

elevados de ácidos graxos, glicose, leptina, insulina e fatores inflamatórios que 

podem alterar permanentemente sua regulação neuroendócrina, o metabolismo de 

substratos, a função mitocondrial e o destino celular (Heerwagen et al., 2010; Rivera 

et al., 2015). Assim, um dos desafios mais importantes nessa área que combina 

fisiologia fetal, metabolismo energético e biologia molecular é descobrir novos 
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caminhos pelos quais o metabolismo materno altera a estrutura da cromatina por 

meio de eventos epigenéticos (Heerwagen et al., 2010). 

 Além de alterações metabólicas, recentemente tem sido descrita a 

associação entre a alimentação materna e o desenvolvimento de desordens 

neurocomportamentais como autismo, depressão, ansiedade e transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade nos descendentes (Ashwood et al., 2008; Ray et al., 

2009; Sullivan et al., 2010). A ansiedade e depressão influenciam o comportamento 

e preferência alimentar do indivíduo, estando ligadas ao desejo por comidas 

palatáveis (Kelley et al., 2005). Ratos machos de mães expostas à dieta com alto 

teor de gordura saturada apresentam aumento da ansiedade e dificuldade na 

aprendizagem espacial (Bilbo, Tsang, 2010). Essas alterações tem sido relacionadas 

à prejuízos nos sistemas de serotonina, dopamina, melanocortina e à inflamação 

subclínica que a ingestão de dietas ricas em gordura promove no indivíduo (Das 

2001; Grayson et al., 2010; Pitsavos et al., 2006; Sullivan et al., 2010; Vucetic et al., 

2010). Recentemente, foi demonstrado que o consumo de dieta com alto teor de 

lipídeos induz a ansiedade e anedonia, promovendo uma perturbação na cascata 

intracelular de sinalização da insulina e da plasticidade sináptica (Dutheil et al., 

2016).  

 Juntamente com a obesidade, tem crescido o número de problemas 

relacionados à fertilidade em homens e mulheres. Isso está relacionado aos 

distúrbios decorridos do acúmulo de gordura na ampla gama de hormônios que 

regulam as funções do sistema reprodutor (Cabler et al., 2010; Pasquali et al., 2003). 

Estudos indicam que quanto maior o índice de massa corporal, menor a qualidade 

do sêmen, a concentração de espermatozoides e maior a incidência de disfunção 

erétil (Corona et al., 2006; Jensen et al., 2004; Magnusdottir et al., 2005). Ratos com 

obesidade induzida por dieta tem espermatozoides com menor motilidade, o que 

reduz a qualidade do esperma (Fernandez et al., 2011). 

Indivíduos obesos apresentam altos níveis de leptina sérica, o que reduz a 

quantidade de testosterona biodisponível (Michalakis et al., 2013). Os elevados e 

constantes níveis de leptina levam ao desenvolvimento da resistência central à 

sinalização da mesma, o que pode causar infertilidade por meio da reduzida ação 

dos neurônios que produzem o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), 

gerando um desequilíbrio no eixo hipotálamo-hipófise-gônada (Michalakis et al., 

2013; Sheffer-Babila et al., 2013). Deste modo, a desregulação hormonal promovida 
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pela dieta pode levar a alterações também no desempenho sexual. Ratas que 

tiveram alimentação com dieta do tipo cafeteria durante a prenhez e lactação têm 

um baixo percentual de filhotes que realizam intromissões nas fêmeas quando 

adultos. Dentre os animais que exibem esse comportamento, a frequência é menor 

do que nos ratos de mães com dieta controle (Jacobs et al., 2014). São escassos na 

literatura os dados que relacionam o consumo de dieta hiperlipídica pela mãe e o 

comportamento sexual dos descendentes.  

 

1.1 Comportamento materno 
 

O comportamento materno, essencial para a sobrevivência do neonatos em 

algumas espécies, refere-se a comportamentos apresentados durante os dias 

próximos e após o parto, uma vez que os neonatos possuem limitada capacidade 

motora e termorreguladora e são completamente dependentes da mãe para 

obtenção de nutrientes, proteção e manutenção da temperatura corporal. Tais 

comportamentos estão relacionados aos cuidados diretos com a prole, como lamber, 

amamentar e carregar os filhotes, e indiretos como o aumento de agressividade 

materna para a proteção da cria. Em pequenos roedores, a dependência da mãe é 

tão grande que nos primeiros dias após ao parto os filhotes precisam dela para 

estímulos de micção e defecação (Numan, Insel, 2003).  

Ao se tornarem mães, as fêmeas também apresentam redução do medo e 

capacidade de memória e aprendizado aumentada, o que auxilia em momentos que 

ela necessita deixar o ninho para buscar alimento (Kinsley, 2008; Kinsley et al., 

1999; Zimberknopf et al., 2011). A motivação da mãe em cuidar de sua prole é 

medida principalmente pelos parâmetros apetitivos do comportamento materno, ou 

seja, a busca pelo filhote e a construção de ninho, que podem ser iniciados na 

ausência de contato físico da mãe com os filhotes (Terkel et al., 1979).  

 As interações mãe-filhote são capazes de transmitir ao neonato sinais sobre a 

qualidade do ambiente em que estão inseridos, impactando o crescimento, 

sobrevivência, fisiologia e comportamento do descendente (Curley, Champagne, 

2016).  Deste modo, a capacidade do filhote de alterar o seu desenvolvimento em 

resposta à qualidade dos cuidados maternos pode representar uma importante via 

adaptativa às condições da vida (Cameron et al., 2005). Portanto, fatores que 

promovam alterações no comportamento materno durante o período pós-natal têm 
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impacto direto sobre os descendentes. Filhotes de ratas que exibem cuidados 

maternos reduzidos entram na puberdade mais cedo e mostram comportamento 

sexual alterado (Cameron et al., 2008). Mães que realizam menos grooming dos 

filhotes e dedicam menos atenção aos mesmos possuem descendentes com 

aumentos dos comportamentos semelhantes à ansiedade, e mães com 

comportamento oposto têm filhotes menos ansiosos e mais hábeis para lidar com 

situações de estresse (Walker, 2010; Weaver et al., 2006). 

A nutrição materna é um agente externo capaz de influenciar mudanças na 

expressão gênica dos filhotes por meio de mecanismos epigenéticos (Lillycrop et al., 

2005). No entanto, a ligação entre nutrição e cuidados maternos começou a ser 

entendida mas não está completamente estabelecida (Curley, Champagne, 2016).  

Mulheres obesas ao se tornarem mães têm maior propensão a ter atraso na 

lactogênese e apresentar lactação insuficiente (Lepe et al., 2011). Do mesmo modo, 

Hernandez et al., (2012) afirmam que a alimentação rica em lipídeos pode causar 

prejuízos na lactação de animais de laboratório. Connor et al., (2012) ao avaliar 

parâmetros do comportamento materno de ratas alimentadas com dieta hiperlipídica 

desde o primeiro dia de prenhez, viram que essas mães lambem e realizam menos o 

grooming nos filhotes. Buonfiglio et al., (2016) observaram que camundongos 

fêmeas alimentadas com dieta rica em gordura antes e durante a gestação e 

lactação apresentam redução na produção do leite, alterações no desenvolvimento 

da glândula mamária e maiores latências para a busca dos filhotes. Entretanto, uma 

análise mais detalhada do comportamento materno precisa ser realizada neste 

contexto, pois além dos dados da literatura serem escassos, os cuidados maternos 

deficientes e uma pobre relação mãe-filhote geram impactos sobre o 

desenvolvimento dos neonatos e podendo aumentar o risco de doenças (Connor et 

al., 2012).  

Dentre os aspectos do comportamento materno, a produção e ejeção do leite 

são componentes importantes. Tais processos resultam de um complexa interação 

entre os hormônios esteroides e peptídeos expressos durante a gestação e a 

glândula mamária, estimulando o desenvolvimento das mamas e o início da 

secreção de leite (Neville et al., 2002). 

Ratas obesas mostram prejuízo no desenvolvimento da glândula mamária e 

da lactogênese (Flint et al., 2005). Em ratos, prover leite para a ninhada está 

associado com um aumento significativo da ingestão calórica, uma redução no gasto 
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energético e mudanças no padrão de utilização e armazenamento de energia 

(Woodside et al., 2012). O consumo de alimentos ricos em lipídeos altera a fonte de 

obtenção energética e consequentemente causa alterações na composição do leite 

(Bautista et al, 2016). O tecido adiposo participa do desenvolvimento da glândula 

mamária, mas não é necessário para sua diferenciação (Couldrey et al., 2002). 

Entretanto, o acúmulo exacerbado desse tecido como ocorre na obesidade é 

prejudicial ao estabelecimento da lactação (Flint et al., 2005).  

Após o parto, a manutenção do desenvolvimento da glândula mamária, a 

contínua produção de leite e o controle da ejeção do mesmo são hormônio-

dependentes: prolactina age sobre a produção do leite e a oxitocina tem função na 

ejeção do mesmo. Entretanto, a síntese e liberação desses hormônios são 

dependentes de estímulos sensoriais provindos em grande parte da sucção dos 

filhotes (Jonas, Woodside, 2016; Numan, Insel, 2003). Deste modo, qualquer 

interferência promovida no controle desses mecanismos pode interferir na qualidade 

da interação mãe-filhote, trazendo prejuízos para ambos. 

 

1.2 Opióides  
 
 Opióides são substâncias de origem endógena ou sintética, que referem 

amplamente a todos os compostos que estão relacionados ao ópio. O ópio, extraído 

da semente da papoula (Papaver somniferum), tem seu termo derivado da palavra 

grega opos que significa suco, referindo-se ao suco produzido da papoula. Possui 

potentes propriedades de alívio da dor e indução de euforia (Le Merrer et al., 2009). 

 Os receptores opióides µ, κ e δ são amplamente distribuídos na periferia e no 

sistema nervoso central, regulando numerosas funções fisiológicas como analgesia 

e nocicepção, respiração, trânsito gastrointestinal, respostas ao estresse, além de 

funções endócrinas e imunes (Bodnar, 2016; Le Merrer et al., 2009). Além dessas 

funções, o sistema opióide está ligado à inibição da expressão do comportamento 

materno (Bridges, Grimm, 1982; Grimm, Bridges, 1983), e tem papel importante na 

ingestão e preferência alimentar (Gosnell, Levine, 2009; Li et al., 2006; Nailed et al., 

2007).  

Estudos têm relatado que alimentos com alto teor de gordura ou de açúcar 

podem desencadear mudanças cerebrais duradouras em humanos e roedores, 

tornando difícil resistir à ingestão exagerada desses alimentos, sendo tais indivíduos 
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mais propensos à obesidade e suas consequentes alterações metabólicas (Morris et 

al., 2015). Sabe-se que o consumo e gasto de energia são regulados por uma 

complexa rede de sistemas neuroquímicos, tendo os sistemas de recompensa 

função importante nesse controle e interferindo na palatabilidade do alimento. Neste 

sentido, um estudo comparou imagens cerebrais de mulheres magras e obesas por 

tomografia por emissão de pósitrons. Foi constatado que a associação entre 

receptores opióides e receptores de dopamina existente na área tegmentar ventral 

(VTA), componente do sistema recompensa, em mulheres magras é perdida em 

mulheres com obesidade mórbida, sugerindo que essas mulheres com peso corporal 

elevado tem o sistema recompensa com função comprometida (Tuominen et al., 

2015). 

Quando é permitido aos animais fazerem a seleção de que tipo de 

macronutriente optariam em sua dieta, injeções de morfina, um agonista opióide 

preferencialmente µ, causam um aumento da preferência por ingestão de gordura e 

diminuição na ingestão de carboidratos. Já a naloxona, um antagonista dos 

receptores opióides, diminui a ingestão de gordura (Gosnell, Levine, 2009; Marks-

Kaufman, 1982). Porém, esse papel na preferência por lipídeos não é totalmente 

compreendido (Taha, 2010). Os opióides também parecem estar ligados ao controle 

do balanço energético mediado pelos hormônios leptina e insulina em resposta à 

ingestão alimentar, agindo em neurônios anorexigênicos no hipotálamo (Maolood, 

Meister, 2008). Insulina administrada na VTA, atuante no sistema recompensa, inibe 

a alimentação induzida por opióides, assim como a ingestão de alimentos palatáveis 

após a saciedade (Mebel et al., 2012; Sipols et al., 2002). Esses dados indicam a 

complexidade do sistema e a estreita relação entre os opióides e o metabolismo. 

Deste modo, a ingestão de dieta rica em gordura pode ser capaz de causar 

alterações na expressão dos receptores opioidérgicos, alterando a relação do 

indivíduo com o alimento. 

Animais em que a mãe foi exposta à alta ingestão de lipídeos durante a 

gestação e lactação apresentam quando adultos hipometilação do gene do receptor 

µ-opióide, maior expressão desse receptor no núcleo accumbens e no hipotálamo, e 

preferência por gordura aumentada quando comparado ao controle (Vucetic et al., 

2010). Isso indica que a alimentação materna, por meio de mecanismos 

epigenéticos, pode programar o desenvolvimento do sistema opióide do 

descendente, em áreas ligadas ao sistema recompensa (Grissom et al., 2014; 
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Vucetic et al., 2010). Assim, a investigação sobre o papel dos receptores opióides 

hipotalâmicos na ingestão alimentar e no comportamento materno em mães 

roedoras submetidas à dieta hiperlipídica torna-se relevante. 

 

1.3 Fatores de transcrição neurais e a dieta hiperlipídica 
 
 Em modelos de roedores que exploram a influência da alimentação materna 

sobre os descendentes, as fêmeas são alimentadas com dieta rica em lipídeos 

durante a gestação e lactação. Em sua maioria, os filhotes são mantidos até 

atingirem a vida adulta e então têm seu fenótipo metabólico comparado com o de 

filhotes de mães mantidas a dieta padrão durante o mesmo período. Os resultados 

destes estudos indicam que os filhotes de mães que ingeriram alto teor de lipídeos 

comem significativamente mais, apresentam maiores quantidades de gordura 

corporal, altos níveis de triglicérides, glicemia plasmática alterada e sensibilidade à 

insulina reduzida, como apresentado anteriormente (Ainge et al., 2011). Ademais, 

esses descendentes possuem maiores concentrações de leptina e insulina, além de 

um acúmulo anormal de lipídeos nos adipócitos apesar de consumirem a mesma 

dieta que os animais controle após o desmame. Isto mais uma vez sugere que a 

exposição à dieta hiperlipídica programa o metabolismo desses animais, tornando-

os mais propensos a se tornarem obesos (Howie et al., 2009; Sloboda et al., 2009; 

Volpato et al., 2012).  

 Hormônios como os esteroides adrenais, os esteroides sexuais e os 

tireoidianos exercem amplas ações no desenvolvimento cerebral (Bouret et al., 

2004; MacKay, Abizaid, 2014). O feto e o neonato estão portanto expostos à  riscos 

durante o tempo em que dependem da mãe, sendo este um período que engloba as 

principais fases da organogênese, da diferenciação sexual e do desenvolvimento 

neural (MacKay et al., 2013). Assim, um desequilíbrio do estado metabólico e 

hormonal devido a má nutrição materna durante a gestação e lactação pode 

interferir com o desenvolvimento cerebral (Ross, Dessai, 2014). Isso é 

particularmente importante uma vez que tem sido demonstrado que a leptina, a 

insulina e a grelina, hormônios majoritariamente relacionados ao controle energético, 

têm sido relacionados a diversos aspectos do desenvolvimento hipotalâmico (Bouret, 

2013).  
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 Uma forma sob a qual a sobrecarga calórica pode programar o metabolismo 

do filhote seria alterando o desenvolvimento dos circuitos hipotalâmicos que regulam 

o peso corporal e o balanço energético (Bouret, 2009; Sullivan et al., 2014). Sendo 

esses circuitos sensíveis a uma série de hormônios e nutrientes, uma alteração 

destes fatores pode alterar a atividade e a estrutura do hipotálamo durante períodos 

cruciais do desenvolvimento (Vogt et al., 2014). Em camundongos, a neurogênese 

hipotalâmica ocorre entre os dias embrionários 10 e 16, sendo um pouco mais tardia 

no rato (Michaud et al., 1998). Embora as vias moleculares que medeiam o 

desenvolvimento do hipotálamo são ainda bastante desconhecidas, alguns fatores 

importantes nesse período já foram identificados (Shimogori et al., 2010). 

Neurônios localizados no núcleo arqueado do hipotálamo (Arc) e que 

produzem peptídeos orexigênicos, como o neuropeptídeo Y (NPY) e o peptídeo 

relacionado a proteína Agouti (AgRP), ou peptídeos anorexigênicos como a 

proopiomelanocortina (POMC) e o transcrito relacionado à anfetamina e cocaína 

(CART) são os principais componentes das vias de regulação da ingestão alimentar 

e do balanço energético (Morton et al., 2014; Schwartz et al., 2000). Destes, a 

expressão de POMC parece ser a mais sensível à exposição de altas concentrações 

de gordura e de tóxicos ambientais como o bisfenol A, o que levam ao aumento da 

vulnerabilidade a obesidade (Clark et al., 1984; Fan et al., 1997; Horvath et al., 2010; 

MacKay et al., 2013; Rossi et al., 1998). Deste modo, um mecanismo potencial pelo 

qual a dieta hiperlipídica materna poderia causar alterações que favoreçam o 

aparecimento de variações metabólicas incluiria um desequilíbrio nos fatores que 

controlam o destino ou a expressão desses peptídeos. 

 Um desses fatores é a Neurogenina 3 (Ngn3), um fator de transcrição 

expresso em fases iniciais do desenvolvimento do hipotálamo que está associado a 

expressão de POMC (Ma et al., 1996; Pelling et al., 2011; Sommer et al., 1996). De 

modo interessante, o Ngn3 promove o desenvolvimento dos neurônios POMC 

enquanto que impede o desenvolvimento dos neurônios NPY, especialmente nos 

dias 10 a 14 de gestação (Pelling et al., 2011). Perifericamente, esse fator é 

expresso nas células β das ilhotas pancreáticas e nas células endócrinas do 

intestino, atuando também na homeostase energética (Gradwohl et al., 2000; 

Schonhoff et al., 2004). Além disso, recentemente foi desenvolvido um modelo 

animal de obesidade com base na inativação hipotalâmica do Ngn3 em embriões de 

camundongo. Essa deleção condicional do gene resultou em animais que tornam-se 
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obesos rapidamente após o desmame, estando associados à hiperfagia e redução 

do gasto energético. Esse animais perdem a expressão de POMC nos neurônios 

hipotalâmicos, o que indica uma especificação incompleta dos neurônios 

anorexigênicos (Anthwal et al., 2013). Assim, o Ngn3 é um potencial mecanismo de 

ação da dieta hiperlipídica materna, o qual se alterado poderia causar alterações na 

programação hipotalâmica dos descentes.  

Outro possível fator é o Mammalian achaete scute homolog-1 (Mash1) que é 

um gene pró-neural, no qual a diminuição da expressão resulta em hipoplasia do Arc 

e do núcleo ventromedial do hipotálamo (VMH). O Mash1 não é determinante para a 

expressão do POMC, mas é imprescindível para o desenvolvimento normal desses 

neurônios (McNay et al., 2006). Além disso, animais knockout para Mash1 

apresentam reduções substanciais no número de neurônios que expressam NPY e 

POMC (McNay et al., 2006). Portanto, alterações na expressão de Ngn3 e Mash1 

podem alterar significativamente o desenvolvimento dos neurônios reguladores do 

apetite (Pelling et al., 2011). Foi demonstrado a redução de ambos os fatores em 

animais obesos adultos, nos quais somente as mães foram alimentadas com ração 

hiperlipídica (Desai et al., 2016). Porém, não foi determinado se essa diminuição é 

resultado da programação no ambiente fetal ou uma consequência da obesidade 

desenvolvida pelos animais. 

Retina and anterior neural fold homeobox (Rax) é um fator de transcrição 

expresso no Arc e no VMH. Sua eliminação nesses núcleos levam a perda severa 

dos fenótipos celulares nesses locais, demonstrando um papel na especificação do 

destino neuronal (Lu et al., 2013). O Rax também participa na definição do domínio 

rostro-caudal no hipotálamo de embriões de roedores (Ferran et al., 2015).  

O SIX homeobox 3 (Six3) promove as indicações necessárias para a 

formação do prosencéfalo, que inclui o hipotálamo, e do desenvolvimento ocular. Ele 

é um fator de transcrição que se liga a sequências específicas de DNA e controla se 

o gene será ativado ou inativado, sendo crucial para o desenvolvimento embrionário 

(Lagutin et al., 2013; Oliver et al., 1995). Deste modo, o Rax e o Six3 também são 

mecanismos potenciais pelos quais a dieta hiperlipídica materna pode alterar a 

programação da ingestão alimentar e do balanço energético durante o 

desenvolvimento.  

Além disso, ainda não se sabe se a nutrição com alta carga lipídica pode 

interferir na expressão de neuropeptídeos que estão envolvidos com a alimentação e 
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controles metabólicos, como o POMC, NPY e AgRP, desde a fase de proliferação 

neuronal em momentos inicias da vida do descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar,  
não seremos capazes de resolver os problemas 

 causados pela forma como nos  
acostumamos a ver o mundo.” 

 Albert Einstein 
 
 

 
 

2 OBJETIVOS
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O objetivo principal deste estudo foi avaliar a influência da dieta hiperlipídica 

durante a prenhez e lactação de ratas sobre o comportamento materno, 

desenvolvimento dos filhotes, as conseqüências na vida adulta dos mesmos, e sobre 

o sistema opióide endógeno central nesse contexto. 

 

 Objetivos específicos: 

• Avaliar a exibição do comportamento materno em duas gerações de ratas 

alimentadas com dieta padrão e dieta hiperlipídica.  

• Observar padrões na ingestão alimentar de ratas alimentadas com os 

diferentes tipos de dieta durante a prenhez e lactação (F0 e F1); 

• Caracterizar as alterações metabólicas decorrentes de ingestão de dieta rica 

em lipídeos por meio de alterações dos níveis glicêmico, no teste de 

tolerância a glicose e teste de tolerância a insulina das mães (F0 e F1) assim 

como o peso do fígado e do tecido adiposo retroperitoneal e retrogonadal, 

órgãos que sofrem influência direta do consumo de lipídeos; 

• Analisar os parâmetros de desenvolvimento físico e sexual de filhotes de 

mães nutridas ou não com dieta hiperlipídica;  
• Avaliar os padrões de expressão dos receptores opióides µ, κ e δ em mães 

(F0 e F1) alimentadas com dieta padrão ou dieta hiperlipídica durante a 

gestação e lactação; 

• Investigar os comportamentos de ansiedade e sexual em machos adultos 

alimentados com dieta rica em lipídeos, e avaliar a influência da alimentação 

materna sobre esses comportamentos; 

• Avaliar a influência da alimentação materna rica em gordura sobre a 

expressão gênica de fatores de transcrição neuronais que atuam no 

desenvolvimento do hipotálamo dos descendentes, bem como de peptídeos 

que regulam a ingestão alimentar.  

 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso  
do que à ponta da espada.” 

William Shakespeare 
 

 

 
 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS
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A Figura 1 apresenta um esquema que ilustra as principais análises 

realizadas com as mães (geração F0) e os filhotes (geração F1) de acordo com a 

ordem cronológica, durante a gestação, lactação e período pós-desmame dos 

animais.  

 

Figura 1 – Esquema representativo das análises feitas com as mães e os filhotes. 

 
Após o desmame dos filhotes, cada ninhada foi dividida em dois subgrupos: um que continuou a 
receber a mesma dieta que a mãe, e outro que recebeu dieta diferente da que a mãe foi submetida 
durante a gestação e lactação, resultando assim em 4 grupos experimentais (CC, CHF, HFC, HFHF). 
No dia de realização das dosagens bioquímicas e hormonais, também foi realizado a análise da 
expressão dos receptores opióides. C: controle; HF: dieta hiperlipídica (high fat). 

 
Para fins de simplificação, a figura 1 descreve somente as análises realizadas 

nas fêmeas da geração F1 a partir do DPN (dia pós-natal) 70. Entretanto, após esse 

dia os machos dos quatro grupos experimentais foram submetidos a testes 

comportamentais para avaliar os níveis de ansiedade e do desempenho sexual 

desses animais (ver 3.8). 

A completa descrição de todos os procedimentos realizados encontra-se nos 

itens a seguir. 
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3.1 Animais 
 
Foram utilizados 20 machos e 40 fêmeas (Rattus norvegicus) da linhagem 

Wistar virgens, com aproximadamente 80 dias de idade, provenientes do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo. Os animais foram alojados em gaiolas de polipropileno 

medindo 30 x 40 x 18 cm, em salas com sistema de ventilação (23 ± 2 oC) e ciclo de 

luz de 12 horas claro/ 12 horas escuro (08:00 horas – 20:00 horas). Água e ração 

foram fornecidas ad libitum durante todos os experimentos. Este estudo está de 

acordo com os padrões internacionais de experimentação animal (Committe on Care 

and Use of Laboratory Animal Resources - National Research Council/USA) e das 

Comissões de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas (nº 135, 

fls 135, livro 2) e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (nº 2848/2012) 

da Universidade de São Paulo. 

Uma parte dos experimentos foi realizada na Carleton University (Ottawa, 

Canadá), sendo utilizado 5 machos e 32 fêmeas da linhagem Wistar. Todos os 

procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Cuidados Animais da Carleton 

University (Carleton University Animal Care Committee) e seguiram os padrões 

determinados pelo Conselho Canadense de Cuidados Animais (Canadian Council on 

Animal Care). Os procedimentos adotados para este experimento estão descritos 

em uma subseção própria – ver 3.9. 

 

3.2 Procedimentos Experimentais 
 
Ao término do período claro do ciclo, as ratas foram colocadas na gaiola de 

um rato macho sexualmente experiente para o acasalamento, seguindo a proporção 

de duas fêmeas para cada macho. No início do período claro do dia seguinte, foi 

realizada a análise de citologia vaginal para confirmar a presença de 

espermatozóides, considerando este o dia zero (0) de gestação (DG0). As ratas 

foram mantidas individualmente durante a gestação e lactação.  

Confirmada a prenhez, as ratas foram divididas aleatoriamente em dois 

grupos: controle (C) (n = 9), no qual os animais receberam dieta de ração padrão 

(Nuvilab CR1® -  Quimtia Feed, Colombo, PR, Brasil) do dia 0 de prenhez até o dia 

21 de lactação (dia pós-natal, DPN21); grupo HF (n = 10), em que os animais 
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receberam dieta de ração hiperlipídica (45% kcal de gordura – Pragsoluções 

Biociências®, Jaú, SP, Brasil) durante o mesmo período (Connor et al., 2012; Howie 

et al., 2009). Maiores detalhes das rações utilizadas podem ser obtidos a seguir; ver 

3.2.1. 

No dia seguinte ao parto (DPN1), as ninhadas foram padronizadas para 8 

filhotes (4 machos e 4 fêmeas). 

 

3.2.1 Composição das rações 

 

A ração padrão utilizada possui 2980 kcal/Kg de energia metabolizável sendo 

constituída por 22 a 22,5% de proteína bruta, 4 a 5% de extrato etéreo (gordura) e 

53 a 55% de carboidratos em quantidade. Sua composição básica contém milho 

integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, 

cloreto de sódio, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, 

vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, 

biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, 

sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, 

metionina e BHT como aditivo, de acordo com informações do fabricante.  

A ração hiperlipídica 45% utilizada neste estudo possui composição básica 

semelhante à ração padrão, sendo 4590 kcal/Kg de energia metabolizável. Em 

quantidade, possui 8% de matéria mineral, 22% de proteína bruta, 23% de extrato 

etéreo (gordura – o que equivale a 45,1% em quilocalorias), 6% de fibra bruta e 41% 

de carboidratos. As fontes de gordura são 16,8% (p/p) de banha (ácidos graxos 

saturados) e o restante, em sua maioria, óleo de soja e uma fração mínima de óleo 

de milho (ácidos graxos insaturados). 

 

3.3 Análises das mães – Geração F0 

 
As fêmeas prenhes foram pesadas diariamente durante toda a gestação e 

lactação para acompanhamento do peso corpóreo e a ingestão alimentar foi 

monitorada a cada 3 dias durante a gestação, e diariamente durante a lactação. 

Também foi determinada a duração da prenhez, o tamanho da ninhada e a razão de 

machos e fêmeas em cada ninhada. 
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As ratas foram submetidas aos testes de tolerância à insulina e de tolerância 

oral à glicose na prenhez e lactação. Na gestação, o teste de tolerância a insulina 

(TTI) foi realizado no DG15, e o teste de tolerância oral a glicose (TTOG) no DG17. 

Durante a lactação, para não comprometer as observações do comportamento 

materno nos DPN 5 e 10, o teste de tolerância à insulina (TTI) foi realizado no dia 

seguinte, no DPN 6. Para garantir que não houve interferência do TTI no teste de 

tolerância à glicose, o TTOG foi realizado 2 dias após o TTI, no DPN 8. Todos os 

grupos experimentais foram submetidos aos mesmos procedimentos. 

 

3.3.1 Determinação dos níveis glicêmicos durante a gestação 

 

Amostras de sangue da veia caudal foram coletadas nos dias DG 0, 7, 14 e 

21 para determinação dos níveis de glicemia dos animais, através de um 

glicosímetro (One Touch Ultra, Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de 

Produtos para Saúde Ltda©, São Paulo, SP, Brasil), sendo os valores expressos 

mg/dL.  

 

3.3.2 Teste de tolerância à insulina  

 

O TTI foi realizado nos dias DG15 e DPN6. Após restrição alimentar de 6 

horas, ratas dos grupos C (n = 9) e HF (n = 10) receberam uma injeção subcutânea 

de solução de insulina (3.33 U/mL) na região dorsal do pescoço (30 µl/100 g peso 

corpóreo) (Mello et al., 2001; Tietz, 1986). Amostras de sangue foram obtidas da 

cauda para determinação da glicemia (Glicosímetro One Touch Ultra) 0, 15, 30, 60, 

90 e 120 minutos após a injeção de insulina. 

 

3.3.3 Teste de tolerância oral à glicose  

 

O TTOG foi realizado nos DG17 e DPN8. Após restrição alimentar de 6 horas, 

ratas dos grupos C (n = 9) e HF (n = 10) receberam solução de glicose (200 g/L) por 

via intragástrica (gavagem – 2 g/kg peso corporal). Amostras de sangue foram 

obtidas da cauda para determinação da glicemia (Glicosímetro One Touch Ultra) 0, 

15, 30, 60, 90 e 120 minutos após a gavagem (De Mello et al., 2001; Tietz, 1986). As 
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mudanças na glicemia durante o teste de tolerância à glicose foram avaliadas pelo 

cálculo da área total sob a curva (AUC) usando o método trapezóide (Tai, 1994). 

 

3.3.4 Análises do comportamento materno 

 

 A fim de investigar a influência de uma dieta rica em lipídeos durante a 

prenhez e lactação sobre o comportamento materno, foram realizados dois tipos de 

análise do comportamento materno, como descrito a seguir.  

As análises foram conduzidas nos DPN 5 ou 6 e 10 ou 11. Esses dias foram 

escolhidos porque no DPN 5 a lactação tem um custo energético mais baixo e 

capacidade de locomoção dos filhotes é menor, sendo também este o dia de maior 

intensidade de expressão do comportamento materno (Numan et al., 2006; 

Woodside et al., 2012), já no DPN 10 a lactação tem um custo energético muito 

maior e a capacidade de locomoção dos filhotes também é maior. 

 

3.3.4.1 Análise do comportamento materno após a mãe ter sido privada dos filhotes  

 

 O comportamento materno nesse modelo foi filmado nos DPN 6 e 11 para 

ambos os grupos. No dia do teste, todos os filhotes foram removidos da caixa 

moradia e os ninhos destruídos. Decorridos 30 minutos, os filhotes foram 

recolocados na caixa moradia e a interação mãe-filhote foi gravada por 30 minutos. 

Este tipo de análise permite fazer uma verificação da motivação que a mãe possui 

para buscar e cuidar de seus filhotes. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros: latência para busca do 1º, 5º e 8º 

filhote, devolução dos filhotes ao ninho (número de buscas pelos filhotes), tempo 

gasto agrupando os filhotes, tempo gasto realizando auto-limpeza das mamas, 

tempo gasto lambendo os filhotes, tempo total amamentando em posição de cifose 

(crouching), tempo gasto sem interação com os filhotes (fora do ninho), tempo total 

gasto na construção de ninho, tempo gasto amamentando 4 ou menos filhotes sem 

posição de cifose, tempo gasto amamentando 5 ou mais filhotes sem posição de 

cifose. A presença de comportamento materno total (CMT) foi analisada e este 

parâmetro foi considerado quando a fêmea agrupou pelo menos 5 filhotes no ninho e 

os amamentou em posição de cifose por no mínimo 3 minutos consecutivos. 

Considera-se CMT com a mãe sobre no mínimo 5 filhotes, porque é importante que 
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haja essa quantidade de filhotes para que a posição de cifose seja assumida com 

maior velocidade e em maior grau (Stern, Johnson, 1990). Todas as análises deste 

comportamento foram realizadas através do programa Etholog 2.0 (Ottoni, 2000).  

 

3.3.4.2 Análise do comportamento materno sem intervenção prévia  

 

Este tipo de avaliação permite um melhor estudo sobre a amamentação e as 

ejeções de leite produzidas pela rata. As interações mãe-filhote sem intervenção 

prévia foram gravadas na caixa moradia por 6 horas consecutivas na fase clara do 

ciclo. Ou seja, nenhum tipo de manipulação foi realizado na lactante e em seus 

filhotes em no mínimo 3 horas antes do início do teste.  

Na análise dos vídeos, os comportamentos foram avaliados a cada minuto de 

acordo com as seguintes categorias: agrupamento de filhotes, comportamento de 

limpeza dos filhotes, comportamento de auto-limpeza, construção de ninho, número 

de visitas ao ninho, amamentação sem posição de cifose, amamentação em posição 

de cifose (crouching) e tempo total sem qualquer tipo de interação com os filhotes, 

independente da posição da rata na caixa. A mamada de maior duração foi 

identificada e utilizada para análise da latência para primeira ejeção de leite, número 

total de ejeções durante o período, assim como o intervalo médio entre cada ejeção. 

 

3.3.5 Análise materna no desmame 

 

Após o desmame, no DPN21, as mães passaram por uma restrição alimentar 

durante 6 horas e os níveis glicêmicos desses animais após esse período foram 

determinado com auxílio de glicosímetro. Em seguida, as fêmeas sofreram 

eutanásia por decapitação e  tiveram seu sangue coletado para realização de 

análises bioquímicas e hormonais posteriores. O sangue, após ser coletado, foi 

imediatamente centrifugado (2000 rpm por 20 minutos a 4 ºC) e o soro mantido a -20 

ºC até o momento das dosagens (ver 3.3.6). 

 A seguir, as fêmeas tiveram seu encéfalo rapidamente retirado, o hipotálamo 

foi dissecado e armazenado a -80 ºC, sendo uma parte dos hipotálamos destinados 

para posterior análise da expressão dos genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 dos 

receptores opióides µ, κ e δ, e a outra parte para análise de expressão de suas 

proteínas MOR, KOR e DOR, respectivamente (ver 3.3.7). 
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Além da coleta de sangue e do hipotálamo das fêmeas, o fígado e as 

gorduras retroperitoneal e retrogonadal foram retirados para avaliar possíveis efeitos 

da dieta sobre esses órgãos.  

 

3.3.6 Análises bioquímicas e hormonais 

 

A concentração de colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, 

triglicérides, aspartato amino transferase (AST) e alanina amino transferase (ALT) no 

soro dos animais foi determinada utilizando kits de diagnóstico padrão de acordo 

com as instruções do fabricante (Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa Santa, MG, Brasil) 

no equipamento ELx800™ (BioTek Instruments Inc., Winooski, VT, Estados Unidos). 

A determinação dos níveis séricos dos hormônios leptina e insulina foi 

realizada por ensaio imunoenzimático (ELISA), de acordo com as instruções do 

fabricante (Crystal Chem Inc., Downers Grove, IL, Estados Unidos). 

 

3.3.7 Expressão dos genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 

 

Imediatamente após a eutanásia por decapitação, o encéfalo dos animais foi 

retirado e lavado em água ultrafiltrada esterilizada por autoclave e mantido em gelo. 

Em seguida, a área de interesse, o hipotálamo, foi retirada com bisturi, mergulhada 

em 500 µl de solução de TRIzol (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, 

Estados Unidos) e mantida em freezer -80 ºC, até o momento da extração do RNA, 

seguindo-se as especificações do fabricante. O hipotálamo foi dissecado com base 

nas coordenadas obtidas no Atlas de Paxinos e Watson (1998).  

 

3.3.7.1 Ensaio de Transcrição Reversa (RT-PCR)  

 

A expressão dos genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 foi investigada por meio de 

transcrição reversa, utilizando-se o SuperscriptTM II RNAse H- Reverse 

Transcriptase (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, Estados 

Unidos). As condições de reação foram estabelecidas de acordo com as indicações 

do fabricante. 

Aos tubos de microcentrífuga contendo as amostras de RNA total tratadas 

com DNAse I, foram adicionados 1 µl de oligo DT e 1 µl de dNTPs (mistura de 10 
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mM de cada dNTP). Essa reação foi encubada por 5 minutos à 65 ºC e depois 

transferida para gelo. Então foram acrescentados às amostras Superscript buffer 1 x 

(Superscript II - Invitrogen™), 2 µl de DTT 1M e 1 µl de RNAse OUT, incubando-se 

por 2 minutos a 42 ºC. Manteve-se essa temperatura e então foi adicionado 1 µl de 

enzima Superscript II, por mais 50 minutos, seguido de mais 15 minutos à 70 ºC. Em 

seguida foi adicionado 1 µl de enzima RNAse H, seguido de incubação por 20 

minutos à 37 ºC. As amostras do produto obtido (cDNA) foram acondicionadas em 

freezer -20 ºC até o momento da amplificação (Teodorov et al., 2011). 

 

3.3.7.2 qPCR  

 

Após a transcrição reversa foi efetuado o qPCR (PCR em Tempo Real) no 

aparelho Rotor Gene 3000 (Corbett Research®, Concord, NSW, Austrália). A qPCR 

determina o Cq para cada amostra, ou seja, o ciclo de amplificação onde o acúmulo 

de fluorescência na amostra atinge a linha de detecção arbitrária (threshold). O 

resultado é coletado durante a fase exponencial de amplificação, que é quando a 

emissão de fluorescência é proporcional ao número inicial de cópias do produto 

amplificado, ou concentração da amostra. 

Os primers senso e anti-senso foram específicos para os genes Oprm1, 

Oprk1 e Oprd1 em ratos e para o gene 18S como controle interno (genes com 

expressão similar entre os grupos experimentais). O sistema adotado em nosso 

laboratório para a detecção da expressão gênica foi o sistema EvaGreen® (Biotium, 

Inc., Hayward, CA, Estados Unidos). Neste sistema, além do par de primers, é 

necessária a utilização de uma sonda que, por ter uma temperatura de melting mais 

alta (cerca de 10 ºC de diferença), se hibridizará de forma específica com a fita 

template antes do par de primers. Todos os procedimentos foram realizados de 

acordo com as especificações do fabricante. As sequências utilizadas para a 

confecção dos primers foram aquelas depositadas no banco público do National 

Center for Biotechnology Information (NCBI, U.S. National Library of Medicine, 

Bethesda, MD, Estados Unidos). A empresa Applied Biosystems® (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Waltham, MA, Estados Unidos) comercializa os primers e probes, 

sendo assim denominados: Rn00565144_m1 para Oprm1; Rn00567737_m1 para 

Oprk1, Rn00561699_m1 para Oprd1 e 4319413E para o gene constitutivo 18S 
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ribossomal. As reações foram constituídas por 200 nM de primers, água autoclavada 

estéril e 1 x EvaGreen master Mix otimizados para um volume final de 30 µl.  

As condições de qPCR utilizadas foram aquelas consideradas as condições 

universais ótimas da reação pelo fabricante do aparelho, sendo: etapa 1: 50 °C, 2 

minutos; etapa 2: 95 °C (desnaturação), 10 minutos; etapa 3: 95 °C, 15 s; etapa 4: 

60 °C, 1 minutos; etapa 5: voltar à etapa 3 por 35 vezes (para anelamento, extensão 

e coleta do sinal de fluorescência). O software RG-3000 (Corbett Research®, 

Concord, NSW, Austrália) foi utilizado para gerar a curva padrão de cada produto de 

amplificação, as curvas de dissociação, bem como suas análises (Livak, Schmittgen, 

2001). 

 

3.3.8 Expressão das proteínas MOR, KOR e DOR por Western Blotting 

 

Após a dissecação do hipotálamo como descrito anteriormente, as amostras 

foram mergulhadas em 50 µl de working solution (sample buffer 2 x, DTT 100 mM, 

PMSF 1 mM) e maceradas, sendo que mais 50 µl de sample buffer (SDS 4%, TRIS-

HCl pH 6,8 120 Mm, glicerol 20%) foram adicionados posteriormente. Em seguida, 

as amostras foram centrifugadas a 13.000 rpm,  por 15 minutos a 4 ºC. O 

sobrenadante foi retirado cuidadosamente e colocado em microtubos, sendo 

armazenado em freezer -80 ºC até o momento das análises. Para a quantificação de 

proteínas, foi utilizada uma curva padrão em relação a concentrações conhecidas de 

albumina com o reagente Bradford. As amostras foram acondicionadas em placas 

elisa e quantificadas em software específico (SoftMax® Pro, Molecular Devices, 

LLC., Sunnyvale, CA, Estados Unidos). 

As frações proteicas foram separadas por eletroforese em um gel de 

poliacrilamida na presença de SDS, com o auxílio de minicubas verticais (Bio-Rad 

Laboratories, Inc., Hercules, CA, Estados Unidos). Os lisados celulares foram 

solubilizados em um tampão de amostras (TRIS 60 mM, glicerol 25%, SDS 2%, azul 

de bromofenol 0,1%, β-mercaptoetanol 14,4M), de maneira a depositar a quantidade 

desejada de proteínas (10 µg) em um volume final de 20 µl por poço do gel.  

A migração foi iniciada em um gel de aproximadamente 1,5 cm de altura (Tris-

Base 1,5 M, pH 8,8; SDS 10%; acrilamida 40%, persulfato de amônia 10% e 

TEMED), sob potencial de 110 V. A eletroforese prosseguiu em um gel de 

separação (Tris-Base 1M, pH 8,8; SDS 10%; acrilamida 40%, persulfato de amônia 
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10% e TEMED), sob voltagem de 110 V, por uma hora. A eletroforese foi conduzida 

em Tampão de Migração (Tris-Base 250 mM; SDS 10%; glicina 960 mM).  

A eletroforese foi interrompida quando a fronte de migração, visualizada 

graças ao uso do marcador kaleidoscopio (Bio-Rad®), atingiu a porção de coloração 

violeta, correspondente a 40 Kda. As proteínas do gel então foram transferidas para 

uma membrana de nitrocelulose (Bio-Rad®). Para isso, o gel foi colocado em um 

tampão de transferência (Tris 25 mM; glicina 190 mM, metanol 10%), assim como a 

membrana e o blotting paper (Bio-Rad®). Um “sanduíche” foi produzido da seguinte 

maneira: uma folha de blotting paper, o gel de poliacrilamida, a membrana de 

nitrocelulose e uma outra folha de blotting paper. A transferência foi realizada a 

100V durante uma hora a 4 ºC.  

Após o tempo estabelecido para a transferência úmida, a membrana foi 

lavada em TTBS (Tris 100 mM, NaCl 150 mM, Tween 20 a 0,05%) por 10 minutos. 

Em seguida, a membrana foi incubada durante uma hora em solução de TTBS 

acrescida de leite desnatado 5% (p/vol), temperatura ambiente e agitação constante. 

Finalmente, a membrana foi incubada com anticorpo primário policlonal para os 

receptores opióides MOR (anti-µ, 1:750, Santa Cruz Biotechnology Inc., Dallas, TX, 

Estados Unidos), KOR (anti-κ, 1:1000, Santa Cruz®), DOR (anti-δ, 1:500, Santa 

Cruz®) diluídos em leite 3% overnight sob agitação constante a 4 °C e por um 

período aproximado de 17 horas. 

No dia seguinte, a membrana foi lavada duas vezes com TTBS por 10 

minutos cada e o anticorpo secundário anti-camundongo (Santa Cruz®) diluído na 

proporção 1:10.000 foi aplicado e a membrana incubada durante uma hora em 

temperatura ambiente. O anticorpo secundário foi removido e a membrana lavada 

duas vezes com TTBS durante 10 minutos e uma lavagem final com TBS por 10 

minutos.  

Em seguida foi realizada a reação de quimioluminescência com kit ECL 

(Perkin Elmer® do Brasil, São Paulo, SP, Brasil) para detecção das proteínas e 

posterior quantificação. A membrana então foi colocada em solução do kit por um 

minuto para reação e imediatamente após estas foram colocadas no aparelho 

MyECL Imager (Thermo Fisher Scientific). Cada imagem obtida das membranas 

contendo as proteínas foi posteriormente avaliada e normalizada em relação à 

proteína constitutiva (alfa-tubulina) por meio do MyECL Imager Acquisition Software® 

(Thermo Fisher Scientific).  
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As membranas depois foram tratadas com ácido acético a 5%, para retirada 

dos anticorpos que marcaram MOR, KOR e DOR. Para isso, as membranas foram 

incubadas em leite 5% em TTBS por 10 minutos. Transcorrido o período as 

membranas foram lavadas duas vezes em TTBS, temperatura ambiente por 10 

minutos e bloqueadas com leite 5% TTBS, por uma hora em temperatura ambiente. 

Foi realizada então a incubação com anticorpo primário da alfa-TUBULINA (anti-α-

TUB, 1:30.000, Sigma®) diluído em BSA 1% por uma hora, temperatura ambiente, 

sob agitação constante. As membranas foram lavadas duas vezes em TBT-T por 5 

minutos cada e então foi incubado o anticorpo secundário anti-mouse 1:6.000 

(Sigma-Aldrich Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil) por 45 minutos, temperatura 

ambiente e agitação. Finalmente, as membranas foram lavadas duas vezes em 

TTBS por 10 minutos, seguida de lavagem final com TBS por 10 minutos. 

Posteriormente, foi feita a reação ECL e submetidas à leitura no MyECL. 

 

3.4 Análises referentes à ninhada – Geração F1 

 
A ninhada foi pesada diariamente do DPN 1 até o 21. O comprimento naso-

anal dos filhotes e o peso individual dos mesmos foram avaliados nos DPN 1, 10 e 

21 e a distância ano-genital foi analisada nos DPN 1 e 21. Após o DPN 21, os 

filhotes foram separados da mãe.  

No DPN1, os neonatos foram classificados de acordo com o peso ao 

nascimento em: PIP (pequeno para a idade de prenhez) se o seu peso era menor 

que 1,7 vezes o desvio-padrão da média de peso dos filhotes do grupo controle; GIP 

(grande para a idade de prenhez) se o seu peso era maior que 1,7 vezes o desvio 

padrão da média de peso do grupo controle; e AIP (adequado para a idade de 

prenhez) se o peso do filhote encontra-se dentro da faixa de ± 1,7 vezes o desvio 

padrão da média de peso dos neonatos do grupo controle (Soulimame-Mokhtari et 

al., 2005). 

  

3.4.1 Análise do desenvolvimento físico 

 

Os filhotes foram observados diariamente do DPN 1 ao 21 para avaliação do 

desenvolvimento físico segundo metodologia proposta por Smart e Dobbing (1971). 
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Foram avaliados os seguintes parâmetros: idade de abertura de olhos, aparecimento 

de pelos, descolamento de orelhas e erupção dos incisivos.  

 

3.4.2 Análise do desenvolvimento sexual 

 

A fim de analisar o desenvolvimento sexual dos filhotes, os machos foram 

observados do DPN 19 ao 25 para verificação do dia da descida dos testículos, e do 

DPN 33 ao 45 para a observação do descolamento do prepúcio. As fêmeas foram 

observadas dos DPN30 a 40 para verificação da abertura do canal vaginal. Tais 

parâmetros são indicativos de instalação da puberdade. Todos os animais foram 

observados até que 100% deles apresentassem o parâmetro de desenvolvimento. 

 

3.5 Análises pós-desmame da geração F1 

 

 Realizado o desmame no DPN21, as ninhadas de cada mãe foram 

subdivididas em dois grupos, onde dois machos e duas fêmeas receberam dieta de 

ração padrão e os demais animais, dois de cada sexo, receberam dieta hiperlipídica 

(45% kcal de gordura). Isso fez com que se resultasse em 4 grupos experimentais 

para a geração F1, considerando a dieta fornecida às mães (F0), como mostra o 

esquema abaixo: 

 

Figura 2 – Esquema representativo da dieta administrada aos animais F1 após o 
desmame.  

 
Após o desmame, 4 filhotes, sendo 2 machos e 2 fêmeas de cada ninhada, passaram a receber dieta 
diferente da que a mãe recebeu durante toda a gestação e lactação (grupos CHF e HFC). 
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O ganho de peso corpóreo dos animais, machos e fêmeas, foi acompanhado 

semanalmente do DPN21 ao DPN85 (4ª a 12ª semana de vida) e a ingestão 

alimentar dos mesmos do DPN21 ao DPN70. 

 

3.5.1 Eutanásia dos filhotes nos DPN 35 e 70 

 

 Aos 35 e 70 dias de vida pós-natal um macho e uma fêmea de cada grupo 

(n=7 por grupo) foram pesados e sofreram eutanásia por decapitação. O soro foi 

coletado para realização da dosagem de colesterol total, HDL-colesterol, LDL-

colesterol, triglicérides, AST e ALT. Nos animais no DPN70, também foram 

realizadas as dosagens dos hormônios insulina e leptina. As análises bioquímicas e 

hormonais foram realizadas como descrito anteriormente (vide item 3.3.6). O fígado 

e as gorduras retroperitoneal e perigonadal dos animais foram coletados e pesados 

para posterior comparação entre os grupos.  

 Tais análises foram realizadas para acompanhamento do desenvolvimento 

corporal e dos parâmetros metabólicos dos animais no período peripuberal (DPN 35) 

e na vida adulta (DPN 70). 

 

3.5.2 Teste de preferência à sacarose 

 

 Após o DPN70, um macho e uma fêmea de cada grupo tiveram acesso a 

duas garrafas simultaneamente: uma contendo água, e outra com uma solução de 

4% de sacarose durante 48 horas. Após 24 horas, a ordem das garrafas foi trocada 

aleatoriamente. O consumo de água, da solução de sacarose e o peso corporal dos 

animais foi medido a cada 24 horas. Os animais foram alojados individualmente e 

tinham ração disponível durante todo o período do teste. O consumo de água, 

sacarose e o total de líquido ingerido foi normalizado de acordo com o peso dos 

animais. A preferência à sacarose foi calculada como percentual de solução 

consumida em relação ao total da ingestão de líquidos durante o período (Vucetic et 

al., 2010).  
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3.5.3 Teste de preferência à dieta hiperlipídica 

  
 Após o DPN75, foi fornecido a um macho e uma fêmea de cada grupo 

experimental ambos os tipos de dieta (padrão e hiperlipídica 45%). As dietas foram 

disponibilizadas por 24 horas em 3 dias separados. Os dados do primeiro dia não 

foram analisados porque os animais estavam adaptando-se à nova dieta. Assim, foi 

usada uma média do consumo de cada ração no segundo e terceiro dias para as 

análises.  

 Foi medido o consumo da dieta padrão, da dieta rica em lipídeos e o peso 

corporal, sendo a ingesta normalizada em relação ao peso dos animais. A 

preferência à gordura foi calculada como percentual de dieta hiperlipídica consumida 

em relação ao total de ração ingerida (padrão e rica em lipídeos) (Vucetic et al., 

2010). 

 

3.6 Acompanhamento do ciclo estral e acasalamento das fêmeas da geração F1 

 
Do DPN70 ao 85, durante 15 dias, uma fêmea de cada um grupo foi 

submetida à análise da citologia vaginal, no período da manhã, para 

acompanhamento do ciclo estral. A duração do ciclo estral foi determinada como a 

média do número de dias entre uma fase estro do ciclo até o início do próximo estro 

(Kiss et al., 2012). 

Após o acompanhamento do ciclo estral, as fêmeas foram colocadas na 

presença de um macho sexualmente experiente para acasalamento (em idade 

compatível e não utilizado anteriormente em outro momento do estudo). Durante a 

gestação e lactação, as fêmeas continuaram a ser alimentadas com a dieta a que 

vinham sendo submetidas desde o desmame, no DPN21 (grupos CC e HFC dieta 

padrão, e grupos CHF e HFHF dieta hiperlipídica 45%). 

 

3.6.1 Análises durante a gestação e lactação (Geração F1) 

 

O peso corporal das mães foi acompanhado diariamente durante a gestação 

e lactação, e a ingestão calórica foi monitorada a cada três dias durante a gestação 

e diariamente na lactação até o DPN15. A duração da prenhez, o número de filhotes 
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nascidos em cada ninhada e a proporção de machos e fêmeas na ninhada também 

foi avaliado. 

Ademais, durante a gestação, amostras de sangue caudal foram obtidas para 

análise dos índices de glicemia, nos DG 0, 7, 14 e 21, como descrito anteriormente 

(vide item 3.3.1). Também foram realizados os testes de tolerância a insulina (TTI) 

nos dias 15 (DG15) de gestação e 6 de lactação (DPN6) e o teste de tolerância à 

glicose oral (TTOG) nos DG 17 e DPN 8, como previamente descrito (ver 3.3.2 e 

3.3.3). 

 

3.6.2 Análise do comportamento materno (geração F1) 

 

O comportamento materno da geração F1 também foi observado como foi 

realizado com as mães da geração F0 (vide item 3.3.4). O comportamento materno 

foi gravado nos DPN5 e 10 com e sem intervenção prévia nos filhotes. 

 

3.6.3 Análises no desmame – Mães geração F1 

 

No DPN21, foi realizado o desmame da ninhada. Em seguida, as mães 

sofreram eutanásia por decapitação, e tiveram o encéfalo rapidamente retirado para 

dissecação do hipotálamo com bisturi para posterior processamento e análise da 

expressão dos genes e proteínas dos receptores µ, κ e δ por qPCR e Western 

Blotting, como descrito nos itens 3.3.7 e 3.3.8. O sangue também foi coletado e o 

soro armazenado em -20 ºC para realização de análises bioquímicas e hormonais 

(ver 3.3.6). O fígado e as gorduras retroperitoneal e retrogonadal foram retirados e 

pesados para comparação entre os grupos experimentais.  

 

3.7 Análise da ninhada (geração F2) 
 

No dia seguinte ao parto (DPN1), a ninhada foi pesada e realizou-se a 

sexagem e padronização da mesma, permanecendo cada mãe com 4 filhotes 

fêmeas e 4 filhotes machos. Nesse dia, os neonatos foram classificados de acordo 

com o peso ao nascimento em pequeno, adequado ou grande para a idade de 

prenhez (ver 3.4). Foi realizado o acompanhamento diário do ganho de peso da 

ninhada durante a lactação. O acompanhamento do desenvolvimento físico dos 
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filhotes, a análise do peso individual e do comprimento naso-anal nos DPN 1, 10 e 

21 e análise da distância anogenital nos DPN 1 e 21 também foram realizados. 

 

3.8 Análises nos machos adultos 
 
 Após o DPN70, os machos foram mantidos na mesma dieta em que estavam 

desde o desmame (grupos CC, CHF, HFC e HFHF) e foram submetidos a testes 

comportamentais.  

 

3.8.1 Labirinto em cruz elevado 

 

 Os ratos foram testados durante a fase clara do ciclo. O aparato em formato 

de cruz consistia de 2 braços abertos opostos (50 cm. x 10 cm.) e 2 braços fechados 

(mesmas medidas dos braços abertos com paredes de 40 cm. de altura). Assim que 

o animal era colocado no centro do aparato, sempre com os olhos voltados para a 

parte aberta do labirinto, o experimentador deixava a sala. O comportamento do 

animal foi gravado durante 5 minutos, sendo as imagens obtidas por uma câmera 

acima do equipamento. Foram calculados o tempo total gasto em cada um dos 

braços abertos e fechados, assim como o número de entradas em cada um deles 

(Nasello et al., 1998; Walf, Frye, 2007). 

 

3.8.2 Comportamento sexual 

 

 Após a realização do teste de labirinto em cruz elevado, os machos foram 

transferidos para uma sala onde o ciclo claro/escuro dos animais foi invertido. Eles 

passaram por um processo de adaptação das funções fisiológicas ao novo ciclo 

durante 15 dias antes de serem testado para o desempenho sexual. Cinco fêmeas 

também passaram por esse processo para que pudessem ser utilizadas no teste 

como estímulo aos machos.  

 No dia do teste, o macho sexualmente experimente foi posto em uma gaiola 

individual transparente sob iluminação vermelha durante a fase escura do ciclo. 

Após 5 minutos, era introduzida uma fêmea sexualmente receptiva. O estro foi 

induzido na fêmea com uma injeção subcutânea de 1 mg/Kg de valerato de estradiol 

24 horas antes do teste. Foram quantificados, durante 30 minutos, os seguintes 
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parâmetros: latência para primeira intromissão e primeira ejaculação, número de 

intromissões até a primeira ejaculação, latência para a primeira intromissão pós-

ejaculação, número de intromissões após a primeira ejaculação e número total de 

ejaculações durante o teste (Cruz-Casallas et al., 1999; Gerardin et al., 2008). 

 

3.8.3 Obtenção e análise de material biológico 

 

 Após a realização dos testes comportamentais, aproximadamente no 

DPN120, os machos foram pesados e sofreram eutanásia por decapitação. Em 

seguida, o sangue foi coletado para dosagem sérica de colesterol, HDL-colesterol, 

triglicéride, AST e ALT, como descrito no item 3.3.6.  

 O peso dos órgãos do sistema reprodutor, como testículo, epidídimo, 

próstata, vesícula seminal cheia e vazia foi comparado entre os diferentes grupos 

experimentais. O fígado e a hipófise também foram coletados e pesados. 

 O tecidos adiposo retroperitoneal e o retrogonadal foi removido e pesado. A 

partir desses valores, e do peso corporal do animal, foi calculado o índice de gordura 

corporal (IGC) de acordo com a seguinte fórmula: 

IGC (%): gordura retroperitoneal (g) + gordura retrogonadal (g) X 100 

peso corporal (g) 

 

3.9 Expressão gênica de fatores de transcrição neurais durante a gestação 
 
 Os procedimentos a seguir foram realizados no Departamento de 

Neurociência da Carleton University, em Ottawa no Canadá, durante a realização do 

estágio sanduíche sob a supervisão do Prof. Dr. Alfonso Abizaid.  

 Fêmeas oriundas do laboratório Charles River (Charles River Laboratories 

International, Inc., St. Constant, QC, Canadá) foram colocadas na presença de um 

macho para acasalamento, na proporção de duas fêmeas para cada macho. O dia 

em que espermatozoides foram encontrados no lavado vaginal das fêmeas, foi 

considerado como dia 0 de gestação (DG0).  

 Detectada a prenhez, as fêmeas foram mantidas em gaiolas individuais e 

imediatamente divididas em dois grupos aleatórios: o grupo high fat (n = 16), no qual 

as fêmeas receberam uma dieta com 60% de calorias oriundas de lipídeos, do DG0 

até o dia da eutanásia para obtenção dos cérebros do fetos em desenvolvimento, 
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como descrito a seguir; e um grupo controle (n = 15), que recebeu uma dieta padrão 

durante o mesmo período. 

 

3.9.1 Composição da dieta  

 

 A dieta padrão utilizada nesse experimento era composta de 3,3 kcal/g, com 

70% das calorias oriundas de carboidratos. A dieta hiperlipídica era uma ração 

purificada, a qual possui 5,1 kcal/g, sendo 60,3% das calorias originadas de gordura 

(18,4% de proteínas e 21,3% de carboidratos). Sua composição era de caseína, L-

cistina, maltodextrina, sacarose, banha de porco, olho de soja, celulose, mix mineral, 

fosfato de cálcio, mix de vitaminas, bitartarato de colina e corante alimentício azul 

(TD.06414, Harlan™, Harlan Laboratories, Inc., Madison, WI, Estados Unidos).  

 

3.9.2 Obtenção e processamento dos encéfalos dos fetos 

 

 Quatro fêmeas de cada grupo sofreram eutanásia na câmara de CO2 nos dias 

12, 14, 16 e 18 de gestação para coleta dos encéfalos em desenvolvimento por 

laparotomia. Para os experimentos, foi utilizada toda a cabeça dos embriões nos 

dias 12 e 14, enquanto que os fetos nos dias 16 e 18 tiveram o encéfalo dissecado.  

Metade dos filhotes de cada mãe foram imediatamente congelados em 

solução TRIzol (Invitrogen®) e armazenados em freezer -80 ºC até o momento da 

extração do RNA. A outra metade foi mantida em solução fixadora composta por 

paraformaldeído 4% em tampão fosfato (PBS) por aproximadamente 12 horas. Em 

seguida, os encéfalos foram crioprotegidos com solução de 30% de sacarose em 

PBS e então embebidos em cola para obtenção de cortes histológicos (OCT Tissue-

Tek®, Sakura Finetek USA Inc., Torrance, CA, Estados Unidos). Os blocos foram 

seccionados em criostato a 20 µm. Os cortes foram colocados em lâmina histológica 

e armazenados em freezer -80 ºC para posterior realização de imunofluorescência.  

 

3.9.3 Análise da expressão gênica 

 

 A expressão gênica foi avaliada para os fatores de transcrição: Neurogenina 3 

(Ngn3), Mammalian achaete scute homolog-1 (Mash1), Retinal and anterior neural 

fold homeobox (Rax) e SIX homeobox 3 (Six3). Também foi avaliada a expressão 
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dos genes da proopiomelanocortina (POMC), do neuropeptídeo Y (NPY), do 

peptídeo relacionado ao Agouti (AgRP), da pro-proteína convertase 1/3 (PC1), da 

pro-proteína convertase 2 (PC2), do receptor de melanocortina-4 (MC4R) e do 

supressor da sinalização de citocina-3 (SOCS3). 

 

3.9.3.1 Ensaio da transcrição reversa (RT-PCR) 

  

 As amostras dos fetos foram homogeneizadas em 1mL de TRIzol e o RNA foi 

extraído de acordo com as instruções do fabricante (Invitrogen®). Em seguida, o 

RNA foi transcrito reversamente utilizando o kit de síntese de cDNA iScript™ (Bio-

Rad®) também de acordo com as instruções do fabricante. As amostras foram então 

armazenadas a -20 ºC para uso futuro na qPCR. 

 

3.9.3.2 PCR Quantitativa (qPCR) 

 

 A qPCR foi realizada no equipamento CFX Connect™ Real-Time PCR 

Detection System (Bio-Rad®) usando o mix iQ SYBR Green (Bio-Rad®). A sequência 

utilizada para os primers está demonstrada na tabela 1. 

 As condições utilizadas para a reação de PCR foram: 1ª etapa – 30 s a 95 ºC, 

2ª etapa – 10 s a 95 ºC, 30 s a 57 ºC e então 20 s a 72 ºC; esta etapa foi repetida 45 

vezes. 3ª etapa – 60 s a 95 ºC; 4ª etapa – 60 s a 55 ºC, 5ª etapa – 30 s a 55 ºC 

(repetido 41 vezes). Os valores de Cq foram determinados automaticamente pelo 

CFX Manager™Software (Bio-Rad®). A quantificação dos transcritos de interesse 

em relação ao controle interno do gene constitutivo GAPDH foi determinada usando 

o método do 2-∆∆Cq (Bustin et al., 2009; Schimittgen, Livak, 2008). 
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Tabela 1 – Sequência dos primers utilizados. 
Gene Sequência 

Ngn3 
Senso 5’-GCAGAGCAGATAAAGCGTGC-3’ 

Antisenso 5’-TCGCCTGGAGTAAATTGCGT-3’ 

Mash1 
Senso 5’-TCGGCGGTCGAATACATCC-3’ 

Antisenso 5’-CCGCCATAGAGTTCAAGTCGT-3’ 

Rax 
Senso 5’-AGCGGGACCTTCAGTTTGG-3’ 

Antisenso 5’-CTTGGTCTTCGTGCCGTACTC-3' 

Six3 
Senso 5’-TCAGCAGAGTCACCGTCCAC-3’ 

Antisenso 5’-TGGAGGTTACCGAGAGGATCG-3’ 

POMC 
Senso 5’-CCTGTGAAGGTGTACCCCAATGTC-3’ 

Antisenso 5’-CACGTTCTTGATGATGGCGTTC-3’ 

NPY 
Senso 5’-CCCGCCCGCCATGATGCTAGG-3’ 

Antisenso 5’-CCGCCCGGATTGTCCGGCTTG-3’ 

AgRP 
Senso 5’-AGAGTTCTCAGGTCTAAGTCT-3’ 

Antisenso 5’-CTTGAAGAAGCGGCAGTAGCACGT-3’ 

PC1 
Senso 5’-CGAAGAGGCAGTTTGTCAATGAATGG-3’ 

Antisenso 5’-ATCATCAGATAACCTCTTAGTG-3’ 

PC2 
Senso 5’-CCTTTGCAGAAGGCCTGTACCAC-3’ 

Antisenso 5’-AGCCCAGGAGTCCCGTCAGCTTGC-3’ 

MC4R 
Senso 5’-AACATTCTAGTGATCGTGGC-3’ 

Antisenso 5’-CATAATGTTATGGTACTGGAGCGCG-3’ 

SOCS3 
Senso 5’-CTTTACCACCGACGGAACCT-3’ 

Antisenso 5’-CCGTTGACAGTCTTCCGACA-3’ 

GAPDH 
Senso 5’-AAGATGGTGAAGGTCGGTGT-3’ 

Antisenso 5’-CTTGCCGTGGTAGAGTCAT-3’ 

 

3.9.4 Imunofluorescência 

 

 Os cortes dos encéfalos obtidos dos fetos no 18º dia de gestação foram 

processados para realização de imunofluorescência e marcação dos neurônios 

POMC de acordo com o descrito a seguir (Lamont et al., 2012; MacKay et al., 2013). 

 As lâminas foram lavadas em PBS e incubadas a temperatura ambiente por 

30 minutos em uma solução composta de 1% de peróxido de hidrogênio v/v. Logo 
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após, foram novamente lavadas em PBS e encubadas por 30 minutos em 

temperatura ambiente na solução de bloqueio, constituída por 0,3% de Triton X-100 

em PBS e soro albumina bovina (BSA). Seguida a fase de bloqueio, foi colocado 

diretamente sobre os cortes o anticorpo anti-POMC feito em coelho (1:2500; Phoenix 

Pharmaceuticals Inc, Burlingame, CA, Estados Unidos). As lâminas foram 

encubadas por 24 horas em temperatura ambiente e então lavadas com PBS. 

Seguidamente, foi adicionado aos cortes o anticorpo secundário feito em burro, anti-

coelho, Alexa flúor 488 (1:200; Life Technologies®, Thermo Fisher Scientific Inc.) 

durante uma hora em temperatura ambiente, diluído em BSA e PBS. Após a 

incubação do anticorpo, as lâminas foram lavadas em PBS e cobertas com lamínula 

e meio específico para imunofluorescência. Os cortes foram analisados em objetivas 

de x20 usando um microscópio Olympus BX61 (Olympus Corporation, Center Valley, 

PA, Estados Unidos) acoplado a uma unidade de disco de varredura confocal 

Olympus DSU. 

 

3.10 Análise estatística 

 
Para todos os dados foi estabelecido limite mínimo de significância de 95% 

(p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa GraphPad 

Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, Estados Unidos) ou SPSS 

Statistics (SPSS Inc., Chicago, IL, Estados Unidos). O test t de Student foi utilizado 

para análise do desenvolvimento físico e sexual dos filhotes da geração F1 e 

comparações entre o peso dos órgãos, área sob a curva (AUC), análises 

bioquímicas e expressão gênica e protéica dos receptores opióides para a geração 

F0, e parâmetros relacionados à gestação como tamanho da ninhada e proporção de 

machos e fêmeas nascidos (grupos C e HF). Para a avaliação dos mesmos 

parâmetros para a Geração F1 (grupos CC, CHF, HFC e HFHF), a ANOVA de uma 

via foi realizada com o pós-teste de Tukey. ANOVA de duas vias, com os 

parâmetros de tempo e grupo como variáveis, seguida pelo teste de Bonferroni foi 

realizada para avaliar o efeito do tempo e do tratamento (dieta hiperlipídica) na 

mudança no peso corpóreo materno durante a prenhez e lactação, ingestão de 

alimento materna durante a prenhez, ganho de peso da ninhada ao longo da 

lactação, curvas glicêmicas do TTI e TTG para todas as gerações. Para os dados de 

comportamento materno foram utilizados ANOVA de duas vias com pós-teste de 
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Bonferroni. Para dados não paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, 

seguido pelo teste U de Mann-Whitney. O teste exato de Fisher foi utilizado na 

avaliação de presença ou ausência de comportamento materno total (CMT), na 

classificação dos filhotes de acordo com o peso ao nascimento e na duração da 

prenhez. O peso corpóreo individual, comprimento e distância ano-genital dos 

filhotes foi avaliado por meio da ANOVA de duas vias. Foi utilizada ANOVA de uma 

via para os testes de preferência à sacarose e à gordura. Para as análises 

comportamentais e de peso dos machos adultos, também foi utilizada ANOVA de 

uma via seguida pelo teste de Tukey. ANOVA de duas vias foi utilizada para avaliar 

os dados de expressão gênica dos fatores de transcrição neurais durante a 

gestação, sendo o tempo e a dieta as variáveis analisadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Viver é a coisa mais rara do mundo.  
A maioria das pessoas apenas existe.” 

Oscar Wilde 
 
 

 
 
 

4 RESULTADOS
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Para melhor compreensão do estudo, os resultados serão apresentados 

separadamente em subseções. Inicialmente, serão mostrados os resultados 

observados nas mães da geração F0 (grupos C e HF – ver seção 4.1); na segunda 

parte, serão apresentados os dados dos filhotes da geração F1 até a vida adulta, no 

DPN70 (grupos CC, CHF, HFC e HFHF – ver seção 4.2); em seguida, os dados das 

mães da geração F1 (grupos CC, CHF, HFC e HFHF) e os parâmetros de 

desenvolvimento físico acompanhados nos filhotes (geração F2 – ver 4.3). A seguir 

na seção 4.4, serão apresentados os dados obtidos de testes comportamentais 

realizados nos machos da geração F1 após o DPN70, e por último, os dados 

moleculares obtidos durante o estágio realizado no exterior (Carleton University, 

Canadá - ver 4.5). 

 

4.1 Mães Geração F0 

 

 A figura 3 mostra o peso das mães da geração F0 durante a gestação. Não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, porém, o efeito da 

interação grupo x tempo foi significante (p = 0,0024; F(21,357) = 2,165), indicando 

que os grupos responderam diferentemente ao longo do tempo. Como esperado, as 

ratas ganharam peso durante a gestação (p<0,0001; F(21,357) = 715,9). Entretanto, 

em relação à ingestão de ração durante a gestação, as fêmeas do grupo HF 

ingeriram mais calorias quando comparadas ao grupo controle (p = 0,0012; F(1,17) = 

15,29), como mostra a figura 4. Também houve efeito significante de tempo, como 

esperado (p<0,0001; F(6,96) = 14,56).  

 A figura 5 mostra os níveis glicêmicos durante a gestação nos dias 0, 7, 14 e 

21 nas fêmeas dos grupos C e HF. O efeito do tempo também se mostrou 

significativo (p<0,001; F(3,51) = 62,3), entretanto não houve diferenças entre os 

grupos. 
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Figura 3 – Acompanhamento do peso corporal absoluto (g) das mães geração F0 
durante a gestação. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias. Efeito de interação tempo x grupo e do tempo significantes, p<0,05. 

 

Figura 4 - Acompanhamento da ingestão em kcal/Kg de peso corporal durante a 
gestação das mães F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias com pós-teste de Bonferroni.  Efeito do tempo significante, p<0,0001; efeito de grupo 
significante, p<0,05. *p<0,05 comparado ao grupo C. 
 

Figura 5 – Níveis glicêmicos nos dias 0, 7, 14 e 21 de gestação das mães F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias.  Efeito do tempo significante, p<0,001. 
 

No DG 15, foi realizado o teste de tolerância à insulina (TTI), que não 

apresentou diferença significante entre os grupos, porém houve efeito significante do 



    

 

61 

tempo (p = 0,0017; F(5,85) = 4,252), o que indica que os animais de ambos os 

grupos responderam à aplicação da insulina (Figura 6A). No teste de tolerância oral 

à glicose (TTOG) realizado no DG 17, o efeito do tempo também se mostrou 

aparente (p<0,0001; F(5,80) = 33,44) e houve uma tendência a uma diferença 

significante entre grupos (p=0,077; F(1,17) = 3,568) (Figura 6B). Tanto no TTI como 

no TTOG, ambos os grupos restabeleceram os níveis glicêmicos iniciais aos 120 

minutos de teste. Porém, a área sob a curva (AUC), que indica a habilidade do 

animal lidar com a sobrecarga de glicose durante o período de duas horas, 

apresentou-se maior nos animais do grupo HF, como indica a figura 6C, mostrando 

que as fêmeas com dieta rica em lipídeos possuem maior dificuldade na 

metabolização da glicose administrada, p<0,03. 

 

Figura 6 – Teste de tolerância a insulina (TTI), teste de tolerância à glicose oral 
(TTOG) e área sob a curva do TTOG dos realizados durante a gestação 
das mães F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. A. TTI 
realizado no DG15, ANOVA de duas vias, efeito de tempo significante, p<0,01. B. TGG realizado no 
DG17, ANOVA de duas vias, efeito de tempo significante, p<0,0001. C. Área sob a curva do teste de 
tolerância à glicose; teste T de Student, *p<0,05 comparado ao grupo controle. 
 

 O acompanhamento do peso corporal das fêmeas foi realizado diariamente 

do dia seguinte ao parto, DPN1, ao fim da lactação, no DPN21, como mostra a figura 

7. O tempo exerceu efeito significante sobre o peso das fêmeas (p<0,0001; 

F(20,340) = 49,39), assim como houve um interação significante de efeito grupo x 

tempo (p<0,0001; F(20,340) = 6,634) indicando que os animais de cada grupo 

responderam de forma diferente ao longo dos dias. Ainda, houve uma diferença 

significante entre os grupos (p = 0,0066; F(1,17) = 9,583), sendo que o grupo HF 

ganhou menos peso durante a lactação quando comparado ao grupo controle, 

principalmente após o 13º dia de lactação. Porém, essa diferença se extinguiu no dia 

do desmame (DPN21). 
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 Referindo-se ao consumo de ração diário durante a lactação em relação ao 

peso corporal da fêmea, o tempo exerceu um efeito significante sobre a ingestão 

alimentar (p<0,0001; F(14,238) = 68,14), sendo que as mães de ambos os grupos 

aumentam consideravelmente a quantidade de calorias ingeridas durante esse 

período (Figura 8). Entretanto, também houve um diferença significante de grupo (p 

= 0,0013; F(1,17) = 14,84), onde as mães do grupo HF ingerem mais calorias. O 

acompanhamento do consumo alimentar da mãe foi realizado até o DPN15, uma vez 

que após esse dia os filhotes também passam a alimentar-se da ração. 

 

Figura 7 – Acompanhamento do peso corporal das mães da geração F0 durante a 
lactação. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias. Efeito significante de tempo, p<0,0001. Efeito significante de interação grupo x tempo, 
p<0,0001. Efeito significante de grupo, p<0,0001. *p<0,05 comparado ao grupo controle. 
 

Figura 8 – Acompanhamento da ingestão alimentar das lactantes da geração F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias com pós-teste de Bonferroni. Efeito significante de tempo, p<0,0001. Efeito significante de 
grupo, p<0,01. *p<0,05 comparado ao grupo controle.  
  

Semelhante ao que acontece durante a gestação, o TTI durante a lactação 

não apresentou diferenças entre os grupos na resposta à injeção de insulina (Figura 

9A), havendo o efeito significante de tempo (p<0,0001; F(5,85) = 14,38), o que indica 
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que insulina continua exercendo seu efeito. Ao final do teste, os níveis glicêmicos 

basais haviam se restabelecido (p>0,05).  

 Por outro lado, o TTOG durante a lactação mostrou que as fêmeas do grupo 

HF possuem maior dificuldade em lidar com a glicose administrada, como mostra a 

figura 9B. Houve efeito significante de grupo (p=0,0006; F(1,17) = 17,71) mostrando 

que as glicemias das ratas HF eram maiores que aquelas observadas no grupo 

controle aos 15 e 30 minutos de teste (p<0,01). Houve também efeito significante de 

tempo (p<0,0001; F(5,85) = 27,31) e da interação tempo x grupo (p=0,036; F(5,85) = 

2,514). A área sob a curva do TTOG (AUC) apresentou-se maior nos animais do 

grupo HF (p<0,001), como mostrado na figura 9C. 

 

Figura 9 – Teste de tolerância à insulina (TTI), teste de tolerância oral à glicose 
(TTOG) e área sob a curva do TTOG das lactantes da geração F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. A. TTI 
realizado no DPN6, ANOVA de duas vias, efeito de tempo significante, p<0,0001. B. TGG realizado 
no DPN8, ANOVA de duas vias. Efeito de tempo significante, p<0,0001, efeito interação tempo x 
grupo significante, p<0,05. Efeito e grupo significante, p<0,001. C. Área sob a curva (AUC) do teste 
de tolerância à glicose; teste t de Student. **p<0,01 e ***p<0,001 comparados ao grupo controle. 
 

 Em relação a gestação, a maioria das mães em ambos os grupos pariram aos 

21 dias de prenhez, como mostra a figura 10A. Não houve diferenças significantes 

entre o número de filhotes nascidos em cada ninhada (Figura 10B). Em relação ao 

sexo dos filhotes, 42,68% dos filhotes do grupo controle eram machos, sendo 

51,48% no grupo HF, não apresentando diferenças estatísticas entre os grupos 

(Figura 10C). 
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Figura 10 – Duração da prenhez, número de filhotes e proporção de machos e 
fêmeas nas mães F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. A. 
Percentual de animais que tiveram o parto aos 21 ou 22 dias de gestação, Teste de Fisher. B. 
Número de filhotes paridos, Teste T de Student. C. Proporção de machos e fêmeas nascidos em 
cada ninhada, Teste T de Student. 
 

4.1.1 Comportamento materno – Geração F0 

 

 Dois tipos de análises distintas foram realizadas para avaliar o 

comportamento materno. A seguir, são apresentados os dados dos testes de 30 

minutos de duração realizados no DPN5 e 10. 

 Não houve diferenças estatisticamente significantes na latência para a busca 

do 1º, 5 e 8º filhotes como mostra a figura 11. Entretanto, houve uma interação 

tempo x grupo na latência para busca do 1º e 5º filhotes (p = 0,017; F(1,17) = 7,008 

e p = 0,031; F(1,17) = 5,529 respectivamente). Esse resultado nos levou a avaliar a 

diferença entre as latências para busca de cada um desses filhotes no DPN 5 e 10 

(Figura 12), e esta análise revelou que enquanto no grupo controle as mães 

reduziram o tempo para busca dos filhotes, as mães do grupo HF aumentaram 

significativamente esse tempo (p<0,05, Teste t de Student). Isso também acontece 

na busca do 8º e último filhote, p<0,05 (Figura 12C). 
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Figura 11 – Latência para busca do 1º, 5º e 8º filhote nos testes de comportamento 
materno no DPN5 e 10 das mães da geração F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. A. Latência 
para busco do 1º filhote. ANOVA de duas vias. Efeito de interação tempo X grupo significante, 
p<0,05. B. Latência para a busca do 5º filhote. ANOVA de duas vias. Efeito de interação tempo X 
grupo significante, p<0,05. C. Latência para busca do 8º e último filhote. 
 

Figura 12 – Δ de variação de latência para a busca do 1º, 5º e 8º filhotes das mães 
da geração F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. A. 
Diferença entre a latência para a busca do 1º filhote no DPN 10 e no DPN5. B. Diferença entre a 
latência para a busca do 5º filhote no DPN 10 e no DPN5. Teste t de Student. C. Diferença entre a 
latência para a busca do 8º filhote entre o DPN10 e 5. Teste de Mann Whitney. *p<0,05 comparado 
ao grupo C. 

 

 A figura 13 mostra o número de buscas aos filhotes (quantas vezes a mãe os 

recolhe ao ninho), o tempo gasto fazendo selfgrooming, o tempo gasto agrupando os 

filhotes e o tempo em que a mãe passa lambendo seus filhotes (grooming dos 

filhotes). Não houve diferença entre esses parâmetros para as mães F0. No entanto, 

o grupo HF que demonstrou uma tendência de aumento no tempo gasto realizando 

selfgrooming no DPN 10 quando comparado ao grupo C (p = 0,0776; F(1,17) = 

3,529).  

 As mães de ambos os grupos passam mais tempo fora do ninho no DPN 5 

(efeito de tempo significante, p= 0,02; F(1,17) = 7,025), entretanto não há diferença 

significante no parâmetro de construção de ninho, como mostra a figura 14. 
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Figura 13 – Parâmetros de número de buscas aos filhotes (A), tempo gasto 
realizando selfgrooming (B), tempo gasto agrupando os filhotes (C) e 
tempo total lambendo os filhotes (D). 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias.  
 

Figura 14 – Tempo gasto pelas mães da geração F0 sem cuidados destinados aos 
filhotes (fora do ninho) e tempo gasto construindo o ninho. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias. A. Tempo gasto fora do ninho. Efeito significante de tempo, p<0,05. B. Tempo gasto 
construindo os ninhos. 
 

 Os parâmetros de tempo gasto amamentando 4 ou menos filhotes e 5 ou 

mais filhotes, ambos sem posição de cifose, não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes (Figuras 15A e 15B). Entretanto, o tempo gasto pelas 

mães realizando crouching (amamentação em posição de cifose) foi maior em 

ambos os grupos no DPN10 (p = 0,003; F(1,17) = 11,92) como mostra a figura 15C. 

A figura 15D mostra que percentual de mães que realizaram o comportamento 
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materno total também foi maior em ambos os grupos no DPN10 (p=0,0243, 

F(1,2)=20,43). 

 

Figura 15 – Tempo gasto pelas mães da geração F0 amamentando 4 ou menos 
filhotes (A), 5 ou mais filhotes (B), tempo gasto em crouching (C) e 
percentual de mães que realizaram CMT (D). 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias. C e D apresentam efeito de tempo significante, p<0,05. CMT: comportamento materno 
total. 
 

 A seguir, são apresentados os dados do comportamento materno filmado sem 

intervenção prévia nas mães, por 6 horas consecutivas.  

 As fêmeas de ambos os grupos passam mais tempo fora do ninho no DPN10 

(diferença significante de tempo p=0,039; F(1,17) = 4,951), não havendo diferenças 

no número de vezes que elas visitam o ninho (Figura 16A e B). O dia da lactação 

interfere no tempo em que as mães gastam agrupando seus filhotes, sendo que a 

forma em que cada grupo responde nesses dias é diferente (efeito significante de 

tempo p=0,0452; F(1,17) = 4,671; efeito da interação tempo x grupo significante 

p=0,0254; F(1,17) = 6,007 – Figura 16C). As fêmeas gastam mais tempo construindo 

o ninho no DPN5 (efeito significante de tempo (p=0,0265; F(1,17) = 5,901), sendo 

que no grupo HF esse tempo é maior quando comparado ao grupo controle (efeito 

de grupo significante p=0,0008; F(1,17) = 16,58).  
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Figura 16 – Parâmetros de comportamento materno avaliados durante 6 horas 
consecutivas nas lactantes da geração F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. A. Tempo 
gasto fora do ninho, efeito significante de tempo, p<0,05. B. Números de vezes que a fêmea saiu e 
voltou ao ninho. C. Tempo utilizado para agrupar os filhotes no ninho, efeito significante de tempo, 
p<0,05; efeito da interação tempo x grupo significante, p<0,05. D. Tempo utilizado para construir o 
ninho, efeito significante de tempo, p<0,05, efeito significante de grupo, p<0,001. ANOVA de duas 
vias seguida pelo teste de Bonferroni. *p<0,01 comparado ao grupo C no DPN5. 
   

 As lactantes passam menos tempo realizando selfgrooming e grooming dos 

filhotes no DPN10, como mostra a figura 17A e B (efeito de tempo significante 

p=0,0037; F(1,17) = 11,29 e p=0,0142; F(1,17)  = 7,459 respectivamente). As mães 

do grupo HF gastam menos tempo na posição de cifose amamentando os filhotes 

(efeito significante de grupo p=0,0282; F(1,17) = 5,755), porém não há diferença 

entre os grupos quando a amamentação ocorre em qualquer outra posição que a 

rata assuma (Figura 17C e D). 
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Figura 17 – Selfgrooming, grooming dos filhotes, tempo amamentando em cifose e 
em outras posições – mães F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. A. 
Selfgrooming, efeito significante de tempo, p<0,01. B. Limpeza dos filhotes, efeito significante de 
tempo, p<0,05. C. Tempo amamentando em cifose, efeito de grupo significante, p<0,05. *p<0,05 
comparado ao grupo controle, teste T de Student. D. Tempo amamentando os filhotes sem a posição 
de cifose. ANOVA de duas vias. 
  

 Durante as análises, foi selecionado o maior período em que as mães 

permaneceram em cifose sobre os filhotes para observação de parâmetros de 

ejeção de leite (Figura 18). Em ambos os grupos, esse tempo foi de 

aproximadamente 50 minutos (3000s), não importando o dia da lactação em que se 

encontravam. A latência para a primeira ejeção de leite também não apresentou 

diferença entre os grupos, sendo que no DPN10 esse tempo é maior comparado ao 

DPN5 (efeito de tempo significante, p=0,0462; F(1,17) = 4,623). Entretanto, o 

número de ejeções de leite apresentadas nesse período foi menor nas fêmeas do 

grupo HF (efeito significante de grupo, p=0,0051; F(1,17) = 10,32), sendo que ambos 

os grupos apresentam menor número de ejeções no DPN10 (efeito significante de 

tempo, p=0,0011; F(1,17) = 15,25). Assim, o tempo médio entre uma ejeção e outra 

mostrou-se maior no DPN10 para os dois grupos (efeito significante de tempo, 

p<0,0001; F(1,17) = 37,14), sendo que no grupo HF esse intervalo entre as ejeções 

foi maior comparado ao grupo controle (efeito significante de grupo, p=0,0007; 

F(1,17) = 17,15). 
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Figura 18 – Parâmetros da ejeção de leite avaliados nos grupo C e HF (F0). 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. A. Maior período que a rata mãe ficou na posição de 
cifose durante as 6 horas avaliadas. B. Latência para a primeira ejeção de leite, efeito significante de 
tempo, p<0,05. C. Número de ejeções apresentadas durante a cifose mais longa, efeito significante 
de tempo e de grupo, p<0,01. D. Intervalo médio entre as ejeções, efeito de tempo e grupo 
significantes, p<0,001. *p<0,01 comparado ao grupo controle no mesmo dia pós-natal. 
 

4.1.2 Análises bioquímicas e hormonais das mães – Geração F0 

 

 Os dados das análises bioquímicas realizadas nas mães F0 no dia do 

desmame (DPN 21) são mostrados na Tabela 2.  

 Não houve diferença estatisticamente significante em nenhum dos 

parâmetros analisados, porém, o colesterol total apresentou uma tendência à 

diferença entre os grupos no teste U de Mann-Whitney (p = 0,0788). 

 Foram dosados os hormônios leptina e insulina nas mães no DPN21, não 

apresentando nenhuma diferença entre os grupos (Figura 19). 
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Tabela 2 – Parâmetros bioquímicos das mães (geração F0) no DPN21 – dia do 
desmame. 

Parâmetros 
Grupos 

C HF 

Colesterol (mg/dL) 67,7 ± 6,8 49,6 ± 1,4 

HDL-colesterol (mg/dL) 35,2 ± 3,4 35,6 ± 2,2 

LDL-colesterol (mg/dL) 21,3 ± 2,8 20,0 ± 0,5 

Triglicérides (mg/dL) 108,7 ± 10,5 119,5 ± 8,8 

AST (U/L) 227,9 ± 24,2 257,5 ± 16,9 

ALT (U/L) 33,8 ± 15,3 15,3 ± 4,3 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 8; HF (hiperlipídica): n = 8. Test t de 
Student. O teste de variância amostral mostrou-se significante para os parâmetros de colesterol, LDL 
e ALT. Por esse motivo, foi utilizado o teste de U de Mann-Whitney para esses parâmetros. AST: 
aspartato amino transferase; ALT: alanina amino transferase. 
 

Figura 19 – Níveis de insulina e leptina séricos nas lactantes F0. 

 
Os dados são apresentados em média ± E.P.M. C (controle): n = 8; HF (hiperlipídica): n = 8. Test t de 
Student. 
 

4.1.3 Análises moleculares das mães – Geração F0 

 

 Os dados de análise da expressão dos genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 e da 

expressão protéica de MOR, KOR e DOR no hipotálamo, que codificam os 

receptores opióides µ, κ e δ respectivamente, são apresentados na figura 20. 

 Para os dados de expressão gênica, houve um aumento da expressão dos 

genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 nas mães do grupo HF aos 21 dias de lactação 

(p<0,001 – Figura 20A, 20B e 20C respectivamente). Em relação à expressão 

proteica, as proteínas KOR e DOR têm expressão maior nos animais do grupo HF 

em relação ao controle (p<0,001 – Figuras 20E e 20F respectivamente). 
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Figura 20 – Análise da expressão dos genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 e das proteínas 
MOR, KOR e DOR nas mães da geração F0. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 8; HF (hiperlipídica): n = 8. A, B e C 
apresentam os dados dos produtos de expressão gênica Oprm1, Oprk1 e Oprd1, respectivamente, 
por qPCR de RNA total extraído do hipotálamo dos animais de ambos os grupos C e HF, em relação 
ao gene 18S de expressão constitutiva. D, E e F apresentam a imuno-reatividade para as proteínas 
que codificam os receptores µ, κ e δ opióides (Western Blotting). Os dados são expressos como a 
razão da intensidade densitométrica da banda imuno-reativa para cada um dos receptores opióides 
divididos pela banda de imuno-reatividade da α-tubulina. Test t de Student. ***p<0,001 comparado ao 
grupo controle. 
 

4.1.4 Peso corporal, peso do fígado e do tecido adiposo no DPN 21 das mães – 
Geração F0 

 

 Logo após o desmame, no DPN 21, as mães sofreram eutanásia e tiveram o 

fígado e o tecido adiposo retroperitoneal e retrogonadal pesados para avaliação dos 

efeitos da dieta sobre esses tecidos. Esses dados, assim como o peso corporal das 

mães e a glicemia após restrição alimentar são apresentados na tabela 3. 

 Não houve diferença significante no peso corporal, o peso do fígado e na 

glicemia das mães HF em relação às do grupo C. As fêmeas do grupo HF 

apresentaram uma menor quantidade de tecido adiposo retroperitoneal e 

retrogonadal significantemente menor que aquelas observadas no grupo C (p<0,05). 
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Tabela 3 - Peso corporal, dos órgãos, e glicemia de jejum das mães F0 após o 
desmame no DPN21. 

Parâmetros 
Grupos 

C HF 

Peso corporal (g) 274,8 ± 4,6 276,3 ± 5,6 

Fígado (g) 13,05 ± 0,7 13,62 ± 0,5 

Tec. adiposo 

retroperitoneal (g) 
0,65 ± 0,07 0,41 ± 0,07* 

Tec. Adiposo gonadal (g) 1,65 ± 0,16 1,03 ± 0,17* 

Glicemia (mg/dL) 81,2 ± 3,5 90,4 ± 4,2 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. Test t de 
Student. *p<0,05 comparado ao grupo C. 
 

4.2 Parâmetros de desenvolvimento dos filhotes até o DPN70 – Geração F1 

 
 No DPN1, os neonatos foram classificados de acordo com seu peso ao 

nascimento em adequados, pequenos ou grandes para a idade de prenhez. Não 

houve diferenças entre os grupo como mostra a figura 21. A maioria dos filhotes foi 

classificada como apresentando peso adequado. 

 O ganho de peso da ninhada acompanhado diariamente do DPN 1 ao 21 é 

mostrado na figura 22. Houve efeito significante do tempo (p<0,0001; F(20,340) = 

1472) como esperado, e a interação tempo X grupo também apresentou-se 

significante (p<0,0001; F(20,340) = 2,877). Isso indica que os grupos responderam 

diferentemente um do outro ao longo do tempo, porém não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos.  

 

Figura 21 – Classificação dos neonatos de acordo com o peso ao nascimento – F1. 

 
Os dados são expressos em percentual de animais classificados em cada categoria. C (controle): n = 
18; HF (hiperlipídica): n = 20. PIP: pequeno para idade de prenhez; AIP: adequado para a idade de 
prenhez; GIP: grande para a idade de prenhez. Teste de Fisher. 



    

 

74 

Figura 22 – Peso da ninhada durante a lactação – Geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias. Efeito significante de tempo, p<0,0001. Efeito significante de interação tempo x grupo, 
p<0,0001. 
 

 O ganho de peso individual dos filhotes, separados em machos e fêmeas, o 

comprimento corporal (comprimento naso-anal) no DPN 1, 10 e 21, e a distância 

ano-genital nos DPN 1 e 21 podem sem observados na tabela 4. 

 Como esperado, houve efeito significante do tempo para o peso corporal 

(p<0,0001; F(2,17) = 1395 machos; p<0,0001; F(2,17) = 2476 fêmeas), para o 

comprimento corporal (p<0,0001; F(2,17) = 2279 machos; p<0,0001; F(2,17) = 315,1 

fêmeas) e para a distância ano-genital (p<0,0001; F(1,17) = 1525 machos; F(1,17) = 

1966 fêmeas) em ambos os sexos. Nos machos, houve interação tempo x grupo 

para os parâmetros de peso corporal (p = 0,0405; F(2,17) = 3,528) e comprimento 

corporal (p = 0,0014; F(2,17) = 8,024). Não houve diferença entre os grupos em 

nenhum dos parâmetros analisados.  

 A figura 23 mostra os parâmetros de desenvolvimento físico dos filhotes F1. 

Não houve diferenças estatísticas para o dia de descolamento das orelhas, dia de 

aparecimento dos pelos, erupção dos incisivos e de abertura dos olhos. Nos 

parâmetros de desenvolvimento sexual mostrados na figura 24, ambos os grupos 

tiveram a descida dos testículos ocorrendo aproximadamente no DPN 22 e o 

descolamento de prepúcio no DPN 43. Também não houve diferença entre os 

grupos no parâmetro de desenvolvimento sexual feminino, sendo que houve a 

abertura do canal vaginal aproximadamente no DPN 37. 
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Tabela 4 - Peso corporal, comprimento corporal e distância ano-genital dos filhotes 
machos e fêmeas de cada grupo da geração F1. 

Parâmetros 

Grupos 

Machos Fêmeas 

C HF C HF 

Peso 

Individual 

(g) 

DPN1 6,6 ± 0,25 6,2 ± 0,27 6,3 ± 0,25 5,9 ± 0,24 

DPN10 19,1 ± 0,98 20,4 ± 1,05 19,2 ± 0,68 19,5 ± 0,93 

DPN21 40,6 ± 1,56 43,8 ± 1,21 40,8 ± 0,99 42,3 ± 1,09 

Comprimento 

Naso-anal 

(cm) 

DPN1 5,08 ± 0,07 4,82 ± 0,08 4,95 ± 0,07 4,76 ± 0,07 

DPN10 7,28 ± 0,11 7,30 ± 0,13 7,58 ± 0,27 7,28 ± 0,13 

DPN21 9,92 ± 0,17 10,27 ± 0,16 9,59 ± 0,32 9,99 ± 0,14 

Distância 

ano- 

genital (cm) 

DPN1 0,37 ± 0,02 0,34 ± 0,01 0,19 ± 0,008 0,18 ± 0,004 

DPN21 1,49 ± 0,05 1,54 ± 0,04 0,87 ± 0,021 0,91 ± 0,020 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. ANOVA de 
duas vias. O efeito do tempo foi significante para ambos os sexos nos parâmetros de peso corporal, 
comprimento naso-anal e distância ano-genital (p<0,0001). Efeito significante de interação tempo x 
grupo para os machos no peso corporal (p<0,05) e no comprimento naso-anal (p<0,01). 
   

Figura 23 – Parâmetros de desenvolvimento físico da geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. Teste t de 
Student. 
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Figura 24 – Parâmetros de desenvolvimento sexual dos animais da geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. C (controle): n = 9; HF (hiperlipídica): n = 10. Teste t de 
Student. 
 

 Após o desmame, as ninhadas foram subdivididas conforme descrito 

anteriormente. Portanto, a partir deste ponto, os resultados referem-se à geração F1 

e seus 4 grupos que a constituem: CC, CHF, HFC e HFHF.  

 A figura 25 mostra o ganho de peso corporal dos animais até a 12ª semana 

de vida (DPN85). Houve efeito de tempo significante, como esperado, para os 

machos (p<0,0001; F(8,240) = 4279) e fêmeas (p<0,0001; F(8,240) = 2037). Nos 

machos (figura 25A), os grupos responderam de forma diferente à ingestão das 

rações ao longo do tempo, demonstrado pela existência da interação grupo x tempo 

(p<0,05; F(24,240) = 1,856). Ainda em relação aos machos, houve uma tendência à 

diferença estatística entre os grupos (p = 0,0915; F(3,30) = 2,358).   

 

Figura 25 – Peso corporal dos machos (A) e fêmeas (B) do DPN 21 ao 85. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias. A. Ganho de peso corporal dos machos. Efeito de tempo significante 
(p<0,0001); efeito de interação tempo x grupo significante (p<0,05). B. Ganho de peso corporal das 
fêmeas. Efeito de tempo significante (p<0,0001). 
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O acompanhamento da ingestão alimentar semanal dos animais do foi 

realizado do DPN21 ao 70, ou seja, da 4ª à 10ª semana de vida pós-natal (Figura 

26). A semana de vida em que esses animais se encontravam exerceu efeito sobre 

o consumo dos mesmos, como esperado (efeito significante de tempo p>0,0001; 

F(6,180) = 308,4 machos – p<0,0001; F(6,180) = 279,7 fêmeas). 

Em relação aos machos, houve efeito significante de grupo para o consumo 

alimentar (p<0,0001; F(3,30) = 18,48). Neles (Figura 26A), os grupo CHF e HFHF já 

apresentaram consumo maior que o grupo HFC, mas não maior que o controle (CC), 

na 4ª semana pós-natal. O grupo HFHF apresentou um consumo calórico 

significativamente maior que todos os demais grupos na 5ª, 6ª e 7ª semanas de 

vida. A ingestão alimentar do grupo CHF também se mostrou maior que o grupo CC 

nessas semanas, porém não tão alta quanto o grupo HFHF. A interação grupo x 

tempo também se mostrou significante na ingestão alimentar semanal dos machos 

(p = 0,0001; F(18,180) = 8,507). 

 

Figura 26 – Ingestão alimentar semanal dos machos (A) e das fêmeas (B) da 
semana 4 a 10 de vida. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n =10. 
ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. A. Ingestão alimentar dos machos. Efeito de 
tempo significante, p<0,0001. Efeito de interação grupo x tempo significante, p<0,0001. Efeito de 
grupo significante, p<0,0001. * indica p<0,05 para os grupos CHF e HFHF em relação ao grupo HFC; 
*** indica p<0,05 para o grupo HFHF em relação a todos os demais grupos; # indica p<0,05 para o 
grupo CHF em relação ao CC e HFHF; % indica p<0,05 para o grupo CHF comparando-o a todos os 
demais grupos. B. Ingestão alimentar das fêmeas. Efeito de tempo significante, p<0,0001. Efeito de 
interação grupo x tempo significante, p<0,0001. Efeito de grupo significante, p<0,0001. ** indica 
p<0,05 para os grupos CHF e HFHF comparando-os aos grupo controle (CC) e HFC; & indica p<0,05 
para o CHF em relação aos demais grupos; $ indica p>0,05 para os grupos CC e HFHF comparado 
ao HFC. 
 

 Nas fêmeas (Figura 26B), a ingestão alimentar semanal também mostrou 

efeito de grupo significante (p<0,0001; F(3,30) = 15,11). Os grupos CHF e HFHF 

apresentaram consumo calórico maior que as fêmeas dos grupos CC e HFC, 
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principalmente nas semanas 5, 6 e 7. Houve efeito de interação tempo x grupo 

significante para o consumo semanal das fêmeas (p<0,0001; F(18,180) = 9,127). 

 No DPN35, período peripuberal, e no DPN70, vida adulta, um macho e uma 

fêmea de cada grupo sofreram eutanásia e o peso corporal, do fígado e da gordura 

retroperitoneal e retrogonadal foram analisados. 

A tabela 5 apresenta os dados encontrados nos machos, e mostra que o peso 

dos animais do grupo HFHF no DPN 35 encontra-se menor que os grupos CC e 

HFC (p<0,05; F(3,24) = 4,560). Entretanto, quando os animais atingem os 70 dias de 

vida, essa diferença não existe mais. Não houve diferença estatisticamente 

significante em relação aos demais parâmetros. 

 

Tabela 5 – Peso corporal, peso do fígado e dos tecidos adiposos retroperitoneal e 
retrogonadal de machos aos 35 e 70 dias de vida pós-natal. 

Parâmetros Machos 
Grupos  

CC CHF HFC HFHF 

Peso 

corporal (g) 

DPN 35 95,7 ± 5,14 86,9 ± 2,43 96,1 ± 4,59 79,2 ± 2,30* 

DPN 70 276,3 ± 9,3 259,5 ± 6,4 276,6 ± 10,8 260,4 ± 9,3 

Fígado (g) 
DPN 35 3,54 ± 0,14 3,55 ± 0,16 3,50 ± 0,21 3,24 ± 0,08 

DPN 70 9,19 ± 0,35 9,06 ± 0,27 8,67 ± 0,50 8,66 ± 0,31 

Tec. adiposo 

peritoneal (g) 

DPN 35 0,15 ± 0,02 0,16 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,16 ± 0,02 

DPN 70 2,44 ± 0,18 2,76 ± 0,47 1,79 ± 0,28 1,73 ± 0,29 

Tec. adiposo 

gonadal (g) 

DPN 35 0,35 ± 0,03 0,32 ± 0,02 0,30 ± 0,02 0,27 ± 0,02 

DPN 70 2,91 ± 0,16 2,78 ± 0,27 2,67 ± 0,24 2,49 ± 0,26 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 7; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 7; HFC (hiperlipídica-controle): n = 7; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 7. 
ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey. *p<0,05 em relação aos grupos CC e HFC. 
 

 Nas fêmeas, o peso dos animais que receberam dieta hiperlipídica desde a 

sua concepção (grupo HFHF) apresentou-se significantemente reduzido em relação 

aos demais grupos no DPN 35 (p<0,0001; F(3,24) = 16,25). O grupo CHF também 

apresentou peso menor em relação ao grupo CC neste dia. Esses dados podem ser 

observados na tabela 6. Essa diferença não se revelou estatisticamente significante 

aos 70 dias de vida, apesar de haver uma tendência para diferença entre os grupos 

(p = 0,062; F(3,24) = 2,794). Em relação ao peso do fígado, nos animais do grupo 
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HFHF, este órgão pesava menos do que nos animais do grupo CC no DPN 35 (p = 

0,0179, F(3,24) = 4,075). Essa diferença não se manteve até a vida adulta (p>0,05). 

 

Tabela 6 – Peso corporal, peso do fígado e dos tecidos adiposos retroperitoneal e 
retrogonadal em fêmeas no DPN 35 e 70. 

Parâmetros Fêmeas 
Grupos  

CC CHF HFC HFHF 

Peso 

corporal (g) 

DPN 35 100,4 ± 2,78 85,4 ± 2,22* 92,5 ± 3,65 74,2 ± 2,15** 

DPN 70 189,9 ± 3,31 175,9 ± 4,52 187,1 ± 2,19 180,3 ± 4,71 

Fígado (g) 
DPN 35 3,5 ± 0,10 3,2 ± 0,08 3,2 ± 0,14 3,0 ± 0,10* 

DPN 70 6,27 ± 0,22 6,25 ± 0,29 6,12 ± 0,17 6,75 ± 0,33 

Tec. adiposo 

peritoneal (g) 

DPN 35 0,20 ± 0,06 0,15 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0,12 ± 0,02 

DPN 70 1,06 ± 0,03 0,81 ± 0,14 1,10 ± 0,18 1,05 ± 0,31 

Tec. adiposo 

gonadal (g) 

DPN 35 0,25 ± 0,03 0,21 ± 0,03 0,22 ± 0,02 0,19 ± 0,05 

DPN 70 1,87 ± 0,09 1,65 ± 0,14 1,93 ± 0,34 2,00 ± 0,64 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 7; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 7; HFC (hiperlipídica-controle): n = 7; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 7. 
ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey. **p<0,01 em relação aos grupos CC, HFC e CHF. 
*p<0,05 em relação ao grupo CC. 
 

 Em relação a parâmetros bioquímicos, os machos no DPN 70 apresentaram 

níveis de AST reduzidos nos animais dos grupos CHF e HFHF comparados ao 

grupo controle (p = 0,028. F(3,25) = 3,603). As dosagens de colesterol total, HDL-

colesterol, LDL-colesterol, triglicérides e ALT não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes nos dois períodos de vida analisados dos animais 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 – Parâmetros bioquímicos dos machos aos 35 e 70 dias de vida pós-natal. 

Parâmetros Machos 
Grupos 

CC CHF HFC HFHF 

Colesterol 

(mg/dL) 

DPN35 53,9 ± 0,6 64,5 ± 4,6 58,6 ± 3,2 61,4 ± 5,0 

DPN70 83,3 ± 1,9 93,5 ± 5,1 88,3 ± 4,4 93,6 ± 3,7 

HDL-

colesterol 

(mg/dL) 

DPN35 24,0 ± 1,5 29,1 ± 1,8 23,6 ± 1,4 28,8 ± 4,0 

DPN70 28,8 ± 3,6 35,5 ± 3,5 28,2 ± 4,6 33,6 ± 3,2 

LDL-colesterol 

(mg/dL) 

DPN35 21,0 ± 2,7 28,3 ± 2,6 25,9 ± 4,2 28,2 ± 6,8 

DPN70 45,4 ± 4,7 49,2 ± 6,8 52,0 ± 4,2 50,3 ± 5,3 

Triglicérides 

(mg/dL) 

DPN35 151,1 ± 11,8 143,2 ± 14,2 156,6 ± 8,9 160,1 ± 13,2 

DPN70 95,3 ± 6,3 94,4 ± 8,7 91,9 ± 5,1 97,3 ± 3,9 

AST (U/L) 
DPN35 244,2 ± 22,1 270,1 ± 18,4 230,0 ± 13,0 242,2 ± 20,7 

DPN70 199,4 ± 12,8 137,6±16,7* 156,2 ± 15,6 140,6±14,6* 

ALT (U/L) 
DPN35 248,2 ± 53,3 161,6 ± 45,5 264,3 ± 54,4 119,7 ± 64,8 

DPN70 57,7 ± 5,9 49,0 ± 7,3 58,8 ± 7,1 53,0 ± 8,6 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 7; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 7; HFC (hiperlipídica-controle): n = 7; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 7. 
ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey. *p<0,05 em relação ao grupo CC. 
 

 As fêmeas não apresentaram diferenças estatísticas nos parâmetros 

bioquímicos analisados em nenhum dos períodos (DPN 35 e 70), como mostra a 

tabela 8.  

Nos animais adultos (DPN 70), também foram realizadas as dosagens dos 

hormônios leptina e insulina como mostra a figura 27. Nos machos, não houve 

diferenças estaticamente significante entre os grupos para os hormônios avaliados 

(p>0,05). Entretanto, há uma tendência à diferença entre os grupos na dosagem de 

insulina (p=0.0891; F(3,16) = 2,619). 
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Tabela 8 – Parâmetros bioquímicos das descendentes fêmeas aos 35 e 70 DPN. 

Parâmetros Fêmeas 
Grupos 

CC CHF HFC HFHF 

Colesterol 

(mg/dL) 

DPN35 62,0 ± 4,5 59,5 ± 3,5 65,9 ± 4,1 61,6 ± 3,9 

DPN70 97,9 ± 4,0 87,1 ± 4,9 101,0 ± 4,4 88,4 ± 5,6 

HDL-

colesterol 

(mg/dL) 

DPN35 22,2 ± 1,2 25,9 ± 1,3 21,7 ± 1,0 21,9 ± 1,0 

DPN70 32,9 ± 4,6 27,9 ± 3,2 26,5 ± 3,8 26,7 ± 5,3 

LDL-colesterol 

(mg/dL) 

DPN35 20,8 ± 2,7 20,4 ± 3,3 25,1 ± 2,2 23,9 ± 2,5 

DPN70 56,2 ± 5,7 51,3 ± 7,2 65,6 ± 6,6 54,7 ± 7,2 

Triglicérides 

(mg/dL) 

DPN35 130,6 ± 13,6 124,9 ± 9,4 155,1 ± 17,5 136,1 ± 13,8 

DPN70 94,3 ± 3,2 91,5 ± 7,0 94,7 ± 2,1 88,5 ± 3,2 

AST (U/L) 
DPN35 244,2 ± 22,1 270,1 ± 18,4 230,0 ± 13,0 242,2 ± 20,7 

DPN70 181,2 ± 31,8 159,1 ± 25,8 164,2 ± 19,1 144,4 ± 32,8 

ALT (U/L) 
DPN35 229,5 ± 68,1 325,0 ± 27,1 262,5 ± 63,6 171,4 ± 48,6 

DPN70 59,6 ± 8,3 47,4 ± 12,5 36,1 ± 6,9 57,2 ± 5,7 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 7; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 7; HFC (hiperlipídica-controle): n = 7; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 7. 
ANOVA de uma via. 
 

 Em relação às fêmeas, o hormônio insulina apresentou maior nível sérico nos 

grupos HFC e HFHF quando comparados aos grupos CC e CHF (p=0,0019; F(3,12) 

= 9,210 - Figura 27C). Já a leptina no grupo HFHF mostrou-se reduzida quando 

comparada aos valores encontrados nos grupo CC e HFC (p=0,0068; F(3,12) = 

6,654 - Figura 27D). 
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Figura 27 – Dosagens séricas de insulina e leptina em machos e fêmeas adultos. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 5-4; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 5-4; HFC (hiperlipídica-controle): n = 5-4; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 5-4. 
ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey. A. Dosagem sérica de insulina nos machos. B. 
Dosagem sérica de leptina nos machos. C. Dosagem sérica de insulina nas fêmeas no DPN70. 
*p<0,05 comparado aos grupos CC e CHF. D. Dosagem sérica de leptina nas fêmeas. **p<0,05 
comparado aos grupos CC e HFC. 
 

4.2.1. Testes de preferência alimentar e à sacarose 

 

 A fim de avaliar se a alta carga de lipídeos alterou a preferência dos animais 

quanto ao tipo de dieta ingerida na vida adulta, foi realizado o teste de preferencia 

alimentar (Figura 28).  

 Nos machos do grupo controle, a preferência pela ração com alto teor de 

gordura chegou a 87,64%. Valor próximo ao do encontrado no grupo HFC, que foi 

de 89,73%. Porém, nos animais que já faziam ingestão da dieta hiperlipídica desde o 

desmame (grupos CHF e HFHF), esse percentual ficou em 17,81 e 12,25 

respectivamente, mostrando uma diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (p<0,0001; K = 27,77). 

 O mesmo aconteceu com as fêmeas, onde os grupos CHF e HFHF preferiram 

29,65% e 29,21%, respectivamente, de sua alimentação oriunda da dieta rica em 

lipídeos, mostrando uma diferença estatística entre os grupos (p<0,0001; K = 27,64). 

Nas fêmeas do grupo CC essa média foi de 93,75% e no HFC 95,42%.  
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 Entre os machos, um grande número de animais que estava sob dieta rica em 

lipídeos optou exclusivamente por dieta padrão durante o teste (55,56% para CHF e 

60% para HFHF). Entre as fêmeas dos mesmo grupos, isso não ocorreu, sendo que 

apenas 11,1% das ratas CHF e 10% das ratas HFHF% não comeram a ração a que 

estavam habituadas anteriormente (p=0,0374; F(1,2) = 289,6, efeito de sexo 

significante - ANOVA de duas vias). 

 

Figura 28 – Teste de preferência à dieta hiperlipídica. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 9; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 9; HFC (hiperlipídica-controle): n = 10; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
Teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. A. Preferência dos machos à ração rica em 
lipídeos. B. Preferência das fêmeas quanto à dieta hiperlipídica. *p<0,05 comparados aos grupos CC 
e HFC. 
 

Figura 29 – Teste de preferencia à sacarose. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 9; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 9; HFC (hiperlipídica-controle): n = 10; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
Teste de Kruskal-Wallis. A. Preferência dos machos à sacarose. B. Preferência à sacarosa das 
fêmeas. 
 

 Também foi realizado o teste de preferencia à sacarose, cujo resultados 

podem ser observados na figura 29. 

 Não houve diferenças significantes entre os grupos (p>0,05), sendo que 

quando lhes é dada a oportunidade de escolha entre água e uma solução contendo 
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sacarose, os animais de todos os grupos, em ambos os sexos, preferem 80% ou 

mais da sua ingestão de líquidos diária oriunda da sacarose.  

 

4.3 Mães geração F1 

  

 Os dados a seguir apresentados são relacionados somente às fêmeas da 

geração F1. Antes do acasalamento, foi realizado o acompanhamento da duração do 

ciclo estral desses animais, como mostra a tabela 9. Não houve diferenças 

significantes entre os grupos, sendo que a duração entre um estro e outro era de 

aproximadamente 4 dias para todos eles. 

 

Tabela 9 – Duração do ciclo estral. 
Grupo Duração do ciclo 

CC 4 (4 – 4) 

CHF 4 (2,75 – 7) 

HFC 4 (4 – 6) 

HFHF 4 (3,67 – 6) 

Os dados são expressos em mediana (variação 
máxima – variação mínima). CC (controle-
controle): n = 9; CHF (controle-hiperlipídica): n = 
9; HFC (hiperlipídica-controle): n = 10; HFHF 
(hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10.  Teste de 
Kruskal-Wallis. 

 

 Aos 85 dias de vida, as fêmeas da geração F1 foram colocadas na presença 

machos sexualmente experientes para obtenção da geração F2, e realização das 

análises maternas com as mães da geração F1.  

 No início da gestação, as fêmeas de todos os grupos tinham peso 

semelhante, como mostra a figura 30. Entretanto, as diferenças de ganho de peso 

começaram a surgir a partir do DG 13, apresentando efeito de grupo significante (p = 

0,0017; F(3,30) = 120,1). O grupo HFHF teve um ganho de peso reduzido quando 

comparado aos grupos CC e HFC (p<0,05). O mesmo ocorreu com o grupo CHF a 

partir do 18º dia de gestação. Houve também efeito da interação tempo x grupo 

(p<0,0001; F(63,630) = 8,636). De acordo com o esperado, houve efeito de tempo 

siginificante (p<0,0001; F(21,630) = 1144).  
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Figura 30 – Peso corporal durante a gestação das mães da geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. Efeito de tempo significante, p<0,0001. Efeito 
de interação tempo x grupo significante, p<0,0001. Efeito de grupo significante, p<0,01. ** indica 
p<0,05 para o grupo HFHF em relação ao grupo CC do DG 14 a 21, e em relação ao grupo HFC do 
DG 11 ao 21. * indica p<0,05 para o grupo CHF em relação ao grupo CC nos DG 20 e 21, e em 
relação ao grupo HFC nos DG 16, 18 a 21. 
 

Figura 31 – Ingestão alimentar durante a gestação das mães F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10 
ANOVA de duas vias. Efeito de tempo significante, p<0,0001. 
 

 Em relação à quantidade de calorias ingeridas durante a gestação (Figura 

31), o consumo de cada grupo não diferiu entre si, mas houve efeito de tempo 

significante, conforme esperado (p<0,0001; F(6,180) = 33,19). 

A glicemia das fêmeas nos DG 0, 7, 14 e 21 sofreu efeito significante do 

tempo (p<0,0001; F(3,90) = 128,0) e apresentou um efeito significante da interação 

tempo x grupo (p<0,05; F(9,90) = 2,194). Não houve diferença estatisticamente 

significante em relação a cada um dos grupos (Figura 32). 

No teste de tolerância à insulina (TTI), realizado no DG 15 (Figura 33A), todos 

os grupos responderam normalmente a injeção de insulina, sendo o efeito de tempo 
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significante (p<0,0001; F(5,150) = 5,985). As fêmeas prenhes de todos os grupos 

retornaram aos níveis glicêmicos iniciais no tempo final do teste (p>0,05). Em 

relação ao teste de tolerância oral à glicose (TTOG), todas as ratas responderam 

elevando os níveis de glicose no sangue e restabelecendo os níveis basais ao final 

do teste (p<0,0001; F(5,150) = 40,36 - Figura 33B), não havendo diferença entre os 

grupos. Houve, entretanto, interação do efeito grupo x tempo significante (p<0,0001; 

F(5,150) = 40,36). A área sob a curva do TTOG (Figura 33C) apresentou uma 

tendência à diferença entre os grupos (p = 0,093; F(3,30) = 2,342), indicando que 

eles podem lidar de forma diferente entre si com a glicose administrada. 

 

Figura 32 – Glicemia nos dias 0, 7, 14 e 21 de gestação das mães da geração F1. 

 
Dados expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-hiperlipídica): n = 8; 
HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10 ANOVA de duas vias. 
Efeito de tempo significante, p<0,0001. Efeito de interação tempo x grupo significante, p<0,05. 

 

 Durante a lactação, as diferenças de ganho de peso que já haviam se 

mostrado durante a prenhez, tornaram-se ainda mais evidentes com o efeito de 

grupo significante (p<0,0001; F(3,30) = 24,52). O grupo HFHF manteve-se com peso 

menor que os grupos CC e HFC durante todo o período (p<0,05). O mesmo 

aconteceu com o grupo CHF, que apenas nos dias 2, 6 e 7 de lactação não 

apresentou diferenças em relação ao grupo CC (Figura 34). Houve efeito de 

interação tempo x grupo (p<0,0001; F(60,600) = 5,765), e como esperado, as 

fêmeas ganharam peso ao longo do tempo (p<0,0001; F(20,600) = 140,5). 
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Figura 33 – Teste de tolerância à insulina (TTI), teste de tolerância à glicose oral 
(TTOG), e área sob a curva do TTOG das fêmeas F1 prenhes. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. A. 
TTI realizado no DG 15. ANOVA de duas vias. Efeito de tempo significante, p<0,0001. B. TTOG 
realizado no DG 18. ANOVA de duas vias. Efeito de tempo significante, p<0,0001. Efeito de interação 
tempo x grupo significante, p<0,05 C. Área sob a curva do TTOG. ANOVA de uma via. 
 

Figura 34 – Ganho de peso corporal das fêmeas lactantes da geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias com pós-teste de Bonferroni. Efeito de tempo significante, p<0,0001. Efeito de 
interação tempo x grupo significante, p<0,0001. Efeito de grupo significante, p<0,0001. *** indica 
p<0,01 para os grupos CHF e HFHF em relação aos grupos CC e HFC. 
 

 Mesmo apresentando diferenças de peso corporal ao longo da lactação, a 

ingestão alimentar das fêmeas não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos no mesmo período. Houve efeito do tempo significante 

(p<0,0001; F(14,420) = 161,9), uma vez que as lactantes aumentam 

consideravelmente seu consumo energético durante a lactação (Figura 35). 
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Figura 35 – Acompanhamento da ingestão alimentar das lactantes F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias. Efeito de tempo significante, p<0,0001. 

 

Em relação aos testes metabólicos durante a lactação, as fêmeas 

responderam à injeção de insulina diminuindo seus níveis glicêmicos ao longo do 

tempo (p<0,0001; F(5,150) = 22,15). Entretanto, não houve diferença entre os 

grupos (Figura 36A). O mesmo aconteceu no TTOG, onde todas as fêmeas 

independentemente do grupo, elevaram seus níveis de glicemia sanguínea após a 

administração de glicose oral (efeito de tempo significante p<0,0001; F(5,150) = 

47,60), e restabeleceram os níveis basais ao final do teste (Figura 36B), não 

apresentado diferenças entre os grupos. A área sob a curva do TTOG também não 

revelou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (Figura 36C). 

 

Figura 36 – Teste de tolerância à insulina (TTI), teste de tolerância oral à glicose 
(TTOG) e área sob a curva do TTOG (AUC) das lactantes F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. A. 
TTI realizado no DPN 6. ANOVA de duas vias. Efeito de tempo significante, p<0,0001. B. TTOG 
realizado no DPN 8. ANOVA de duas vias. Efeito de tempo significante, p<0,0001. C. AUC, ANOVA 
de uma via. 
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Figura 37 – Duração da prenhez, número de filhotes e proporção de machos e 
fêmeas nas mães F1. 

 
CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 9; 
HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. A. Dados expressos em percentual de mães que pariram 
aos 21 ou 22 dias de gestação. *p<0,05 para mães do CHF comparadas ao grupo HFHF. Teste de 
Fisher. B. Tamanho da ninhada. Dados expressos em média ± E.PM. ANOVA de uma via. C. 
Proporção de machos e fêmeas nascidos em cada grupo. Dados expressos em número total de 
filhotes. ANOVA de uma via. 
 

 A duração da prenhez dos grupos da geração F1 foi de 21 dias em sua 

maioria. Apenas o grupo CHF que teve 50% de suas fêmeas que pariram no 22º dia. 

Isso gerou uma diferença estatisticamente significante quando comparado ao grupo 

HFHF, que teve 100% de suas fêmeas com parto aos 21 dias (p<0,05, Teste de 

Fisher – Figura 37A). Não houve diferenças entre os grupos em relação ao tamanho 

da ninhada e a proporção de machos e fêmeas nascidos de cada grupo (p>0,05, 

figuras 37B e 37C respectivamente).  

 

4.3.1 Comportamento materno – Geração F1 

 

 Os testes de comportamento materno das mães da geração F1 foi realizado 

nos DPN 5 e 10. Inicialmente, são apresentados os dados do teste de 30 minutos, 

com separação das mães e dos filhotes antes do início do teste. 

Não houve diferença na latência para busca do 1º filhote, com as mães 

levando aproximadamente 60 segundos para buscá-los. Também não houve 
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diferença na latência para busca do 5º e 8º filhotes pelas mães dos diferentes 

grupos (Figura 38).  

 

Figura 38 – Latência para busca do 1º (A), 5º (B) e 8º (C) filhotes no DPN 5 e 10 
pelas mães da geração F1. 

 
Dados expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-hiperlipídica): n = 8; 
HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. ANOVA de duas vias. 
 

 O número de buscas aos filhotes foi maior no DPN 5 não havendo diferença 

entre os grupos como mostra a figura 39A (efeito de tempo significante, p<0,01; 

F(1,30) = 7,430). O efeito de tempo também se mostrou significante no parâmetro de 

selfgrooming, sendo que as fêmeas realizam mais este comportamento no DPN 10 

(p<0,0001; F(1,30) = 48,78 – Figura 39B). Em relação ao tempo gasto agrupando os 

filhotes, as mães do grupo CHF passam mais tempo agrupando seus filhotes no 

DPN 5 quando comparadas aos grupo HFC e HFHF, e no DPN 10 quando 

comparadas ao grupo HFHF (efeito de grupo significante p = 0,0012; F(3,30) = 6,889 

- Figura 39C). As mães gastam mais tempo lambendo seus filhotes (grooming dos 

filhotes) no 5º dia de lactação, tendo efeito de tempo significante (p = 0,0313; F(1,30) 

= 5,105. Este parâmetro também apresentou efeito da interação tempo x grupo 

significante (p = 0,0179; F(3,30) = 3,921 – Figura 39D). 

 As mães gastam mais tempo fora do ninho no DPN 5 (efeito de tempo 

significante p<0,0001; F(1,30) = 26,95) e não há diferenças em relação ao parâmetro 

de construção de ninho, como mostra a figura 40. 
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Figura 39 – Parâmetros de número de buscas aos filhotes (A), tempo gasto 
realizando selfgrooming das mamas (B), tempo dispensado agrupando 
os filhotes (C) e tempo gasto lambendo (grooming) os filhotes (D) nos 
DPN 5 e 10 nas mães da geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias seguido pelo teste de Bonferroni. A. Efeito de tempo significante, p<0,05. B. 
Efeito de tempo significante, p<0,0001. C. Efeito de grupo significante, p<0,01. **p<0,05 em relação 
aos grupos HFC e HFHF no DPN5. *p<0,05 comparado ao grupo HFHF no DPN 10. D. Efeito de 
tempo significante, p<0,05. Efeito de interação tempo x grupo significante, p<0,05. 
 

Figura 40 – Tempo que as mães da geração F1 ficaram fora do ninho, longe dos 
filhotes (A) e tempo dispensado construindo o ninho (B). 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. A. 
Efeito de tempo significante, p<0,0001. ANOVA de duas vias. 
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Figura 41 – Parâmetros de amamentação de 4 ou menos filhotes (A), 5 ou mais 
filhotes (B), amamentação dos filhotes em cifose fisiológica (crouching – 
C) e comportamento materno total (CMT) nas mães da geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias. C. Efeito de tempo significante, p<0,0001. D. Efeito de tempo significante, 
p<0,05.  
 

 Não houve diferença estatística em relação aos parâmetros de amamentação 

de 4 ou menos filhotes, de 5 ou mais filhotes, ambos sem cifose, como mostram as 

figuras 41A e B respectivamente.  

 As mães de todos os grupos passam mais tempo amamentando seus filhotes 

na posição de cifose fisiológica no DPN 10 (efeito de tempo significante p<0,0001; 

F(1,30) = 27,57) e o percentual de mães que realizam o comportamento materno 

total também é maior nesse dia (p<0,0288; F(1,3) = 15,57). Não houve diferença 

entre os grupos experimentais (Figuras 41C e D). 

Os dados do comportamento materno realizado sem intervenção prévia nos 

filhotes são apresentados a seguir. 

 Não houve diferenças entre os grupos no tempo em que as mães ficaram 

ausentes do ninho e nem no tempo gasto o construindo (Figuras 42A e D), porém o 

número de vezes que elas visitam o mesmo é maior no DPN10 (efeito de tempo 

significante p=0,0329; F(1,30) = 5,004). Já em relação ao agrupamento dos filhotes, 
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esse tempo é menor no DPN10 (efeito significante de tempo p= 0,0013; F(1,30) = 

12,53 – Figuras 42B e C respectivamente). 

 

Figura 42 – Parâmetros de comportamento materno analisados por 6 horas – F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias. A. Tempo gasto fora do ninho. B. Número de vezes que a rata posiciona-se no 
ninho. Efeito de tempo significante, p<0,05. C. Tempo gasto agrupando os filhotes no ninho. Efeito de 
tempo significante, p<0,05. D. Tempo usado para construção do ninho. 
 

 Os parâmetros de crouching (amamentação em cifose), amamentação sem 

cifose e selfgrooming não apresentaram diferenças estatisticamente significantes, 

como mostra a figura 43 (p>0,05). As mães gastam mais tempo fazendo grooming 

dos filhotes no DPN5 (efeito de tempo significante p = 0,005; F(1,30) = 15,12). 

 As lactantes, de todos os grupos e em ambos os dias analisados, têm o maior 

período de permanência na posição de cifose em torno de 45 minutos (2700 s – 

Figura 44A). A latência para a primeira ejeção é maior no grupo HFHF comparado 

ao grupo controle no DPN5, e maior que todos os demais grupo no DPN10 (efeito de 

grupo significante p<0,001; F(3,30) = 13,56 – Figura 44B).  
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Figura 43 – Selfgrooming, grooming dos filhotes e amamentação com e sem cifose 
nas mães da geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias. A. Tempo gasto realizando autolimpeza. B. Tempo usado realizando grooming 
nos filhotes. Efeito de tempo significante, p<0,001. C. Tempo amamentando em cifose. D. Tempo 
amamentando em outra posição que não cifose.  
 

Todos os grupos que receberam dieta hiperlipídica em algum período da vida 

(CHF, HFC e HFHF) mostraram um número significativamente menor de ejeções 

que o grupo controle (CC) no DPN5 (Figura 44C - efeito de grupo dignificante 

p=0,0014; F(3,30) = 6,655).  

O intervalo médio entre uma ejeção e outra (figura 44D) foi maior nos grupo 

CHF e HFHF comparados ao grupo controle no DPN5. Entretanto, no DPN10 o 

grupo HFHF mostrou um intervalo significativamente maior que os grupos CC e CHF 

(efeito de grupo significante p = 0,0022; F(3,30) = 6,168). 
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Figura 44 – Parâmetros de tempo de amamentação e ejeções de leite - F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. A. Maior período em amamentação na 
posição de cifose. B. Latência para a primeira ejeção de leite.  Efeito significante de grupo, p<0,0001. 
C. Número de ejeções no maior período em crouching. Efeito de grupo significante, p<0,01. D. 
Intervalo médio entre as ejeções. Efeito de grupo significante, p<0,01. *p<0,05 comparado ao grupo 
CC. **p<0,05 comparado aos grupos CC e CHF. ***p<0,001 comparado a todos os demais grupos. 
 

4.3.2 Análises bioquímicas e hormonais das mães - Geração F1 

 

 No DPN21, logo após o desmame, o soro das mães foi coletado para 

realização de análises bioquímicas (Tabela 10). As mães do grupo CHF e HFHF 

apresentaram níveis de elevados de colesterol total quando comparados aos grupos 

CC e HFC (p<0,0001; F(3,30) = 26,76). Consistentemente, os níveis de LDL-

colesterol nos grupos CHF e HFHF estavam elevados quando comparados aos 

grupos que receberam dieta padrão desde o seu desmame (CC e HFC) (p<0,0001; 

K = 22,73). A enzima alanina amino transferase (ALT) teve seus níveis no grupo 

HFHF aumentados em relação a todos os demais grupos (p<0,0001; F(3,30) = 

12,24). 
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Tabela 10 – Parâmetros bioquímicos das mães (geração F1) no DPN21 – dia do 
desmame. 

Parâmetros 
Grupos 

CC CHF HFC HFHF 

Colesterol 

(mg/dL) 
90,6 ± 2,1 116,7 ± 3,3** 90,3 ± 2,9 114,1 ± 2,3** 

HDL-colesterol 

(mg/dL) 
41,9 ± 2,7 49,0 ± 3,6 36,8 ± 2,9 43,8 ± 2,7 

LDL-colesterol 

(mg/dL) 
20,9 ± 0,8 33,6 ± 1,6* 22,3 ± 0,9 32,4 ± 2,3* 

Triglicérides 

(mg/dL) 
92,1 ± 3,0 93,6 ± 3,5 100,0 ± 4,0 89,1 ± 2,4 

AST (U/L) 176,7 ± 25,5 190,6 ± 20,0 180,4 ± 12,4 177,6 ± 15,9 

ALT (U/L) 87,2 ± 12,6 93,5 ± 14,2 83,9 ± 8,0 171,8 ± 13,7*** 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
*p<0,0001 comparado aos grupos CC e HFC. Como a análise de variância amostral mostrou-se 
significante, neste teste foi usado a ANOVA de uma via não-paramétrica (Teste de Kruskall-Wallis) 
seguida pelo tesde de Dunn. **p<0,0001 comparados aos grupos CC e HFC; ***p<0,0001 comparado 
aos grupos CC, CHF e HFC, ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey. 
 

 Também foram realizadas dosagens séricas dos hormônios insulina e leptina. 

Os resultados são mostrados na figura 45.  

 Os níveis de insulina mostraram-se similares em todos os grupos estudados 

(p>0,05). Entretanto, a dosagem de leptina nos grupos CHF e HFHF apresentou-se 

significativamente menor que os grupos CC e HFC (p=0,002; F(3,20) = 10,50). 

 
Figura 45 – Dosagem sérica de insulina (A) e leptina (B) nas mães F1 no DPN21. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 6; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 6; HFC (hiperlipídica-controle): n = 6; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 6. 
ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey, p<0,01. **p<0,01 comparados aos grupos CC e 
HFC. 
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4.3.3 Análises moleculares – Geração F1 

 

 A figura 46 mostra os dados de expressão dos genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 

e das proteínas MOR, KOR e DOR que codificam os receptores opióides µ, κ e δ, 

respectivamente. A expressão do gene Oprm1 mostra-se diferente entre cada grupo, 

sendo maior nos grupos CHF e HFHF (Figura 46A). Porém, ambos também são 

diferentes entre si, com HFHF apresentando maior expressão que todos os demais 

grupos (p<0,0001; F(3,17) = 553,5).  

 

Figura 46 – Análise da expressão dos genes Oprm1, Oprk1 e Oprd1 por qPCR e da 
expressão protéica MOR, KOR e DOR por Western Blotting nas mães 
da geração F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 5; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 4; HFC (hiperlipídica-controle): n = 4; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 5. A, B e 
C apresentam os dados dos produtos de expressão gênica Oprm1, Oprk1 e Oprd1, respectivamente, 
por qPCR de RNA total extraído do hipotálamo dos animais de cada grupo em relação ao gene 18S 
de expressão constitutiva. ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey. ***p<0,0001 em relação a 
todos os demais grupos; **p<0,0001 comparado aos grupos CC e CHF; *p<0,0001 comparado ao 
grupo CC. D, E e F apresentam a imuno-reatividade para as proteínas que codificam os receptores µ, 
κ e δ opióides (Western Blotting). Os dados são expressos como a razão da intensidade 
densitométrica da banda imuno-reativa para cada um dos receptores opióides divididos pela banda 
de imuno-reatividade da α-tubulina. ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey. **p<0,0001 
comparado ao grupo CC; ***p<0,0001 em relação a todos os demais grupos. 
 

 Em relação ao gene Oprk1, o grupo HFHF apresentou expressão mais 

elevada, sendo diferente de todos os demais grupos (Figura 46B). Os animais dos 

grupos CHF e HFC também apresentaram maior expressão desse gene quando 

comparados ao grupo controle, CC (p<0,0001; F(3,17) = 66,83). No grupo HFHF, a 
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expressão do gene Oprd1 foi maior em relação ao grupo CC e CHF (Figura 46C). As 

mães dos grupos CHF e HFC também apresentam maior expressão desse gene no 

hipotálamo quando comparados ao grupo CC (p<0,0001; F(3,17) = 53,25). 

 A expressão das proteínas MOR, KOR e DOR (Figuras 46D, 46E e 46F, 

respectivamente), que codificam os receptores opióides µ, κ e δ, apresentou-se 

maior no grupo HFHF comparado com todos os demais grupos, enquanto que os 

grupos CHF e HFC apresentaram expressão maior que as mães do grupo CC 

(MOR: p<0,0001; F(3,15) = 38,72; KOR p<0,0001; F(3,15) = 62,24; DOR: p<0,0001; 

F(3,15) = 31,26).  

 

4.3.4 Peso corporal, peso do fígado e do tecido adiposo no DPN 21 das mães – 
Geração F1 

 
 A tabela 11 apresenta os dados de peso corporal, peso do fígado e peso dos 

tecidos adiposos retroperitoneal e retrogonadal das mães da geração F1 logo após o 

desmame, no DPN21. 
 
Tabela 11 - Peso corporal e dos órgãos das mães da geração F1 após o desmame 

no DPN21. 

Parâmetros 
Grupos 

CC CHF HFC HFHF 

Peso corporal (g) 279,1 ± 6,0 248,6 ± 4,7** 282,1 ± 6,4 242,6 ± 3,7** 

Fígado (g) 13,3 ± 0,49 11,42 ± 0,39* 12,8 ± 0,48 10,5 ± 0,33** 

Tec. adiposo 

retroperitoneal (g) 
0,61 ± 0,74 0,56 ± 0,11 1,00 ± 0,13# 0,65 ± 0,08 

Tec. adiposo 

retrogonadal (g) 
1,25 ± 0,14 1,16 ± 0,30 2,02 ± 0,28 1,25 ± 0,19 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey. *p<0,05 comparado ao grupo controle; **p<0,05 em 
relação aos grupos CC e HFC; #p<0,05 comparado ao grupo CHF. 
  

 As lactantes dos grupos CHF e HFHF têm peso menor que os grupos CC e 

HFC no DPN 21 (p<0,0001; F(3,30) = 15,84). O peso do fígado dos animais do 

grupo HFHF foi menor se comparado ao grupo CC e HFC, e esse mesmo órgão nos 

animais CHF eram menores do que nas mães CC (p<0,0001; F(3,30) = 9,663). 



    

 

99 

Entretanto, quando fazemos o peso do fígado em relação ao peso corporal, por 

essas fêmeas pesarem menos, a diferença do peso do fígado desaparece (p>0,05). 

A quantidade de gordura retroperitoneal presente no grupo HFC era maior do 

que no grupo CHF (p = 0,0184; F(3,30) = 3,892) na final da lactação. Em relação à 

gordura perigonadal, houve uma tendência ao efeito entre os grupos (p=0,0575; 

F(3,30) = 2,79), sendo a quantidade desse tecido no grupo HFC maior que nos 

demais. 

 

4.3.5 Análises dos filhotes – Geração F2 

 

Durante a lactação (DPN1 ao 21), também foram acompanhados parâmetros 

de desenvolvimento dos filhotes, que são mostrados a seguir. 

No DPN1, os neonatos foram classificados de acordo com seu peso ao 

nascimento (Figura 47). Ao menos 75% dos filhotes em cada grupo estavam com o 

peso adequado para idade gestacional, não apresentando diferenças significativas 

entre os grupos (p>0,05). 

 

Figura 47 – Classificação dos neonatos de acordo com o peso ao nascimento – F2. 

 
Os dados são expressos em percentual de animais classificados em cada categoria. CC (controle-
controle): n = 16; CHF (controle-hiperlipídica): n = 16; HFC (hiperlipídica-controle): n = 16; HFHF 
(hiperlipídica-hiperlipídica): n = 20. PIP: pequeno para idade de prenhez; AIP: adequado para a idade 
de prenhez; GIP: grande para a idade de prenhez. Teste de Fisher. 
 

O ganho de peso diário dos filhotes das mães da geração F1 durante a 

lactação também foi acompanhado, como mostra a figura 48. A geração F2 

apresentou efeito significante de tempo nesse parâmetro, como esperado 

(p<0,0001; F(20,600) = 3640). Os descendentes de cada grupo responderam de 

forma diferente ao longo do tempo, o que foi evidenciado com o efeito da interação 

tempo x grupo significante (p<0,0001; F(60,600) = 2,702). Houve ainda efeito de 
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grupo significante (p = 0,0376; F(3,30) = 3,195). A ninhada do grupo HFHF mostrou 

aumento de peso menor do que o grupo controle a partir do 14º dia de lactação até o 

final da mesma. No DPN 18, o ganho de peso do grupo HFHF passou a ser 

significativamente menor que o grupo HFC, e essa diferença persistiu até o fim da 

lactação. No dia do desmame (DPN 21), a ninhada de HFHF pesava 288,4g, 

enquanto que CC 318,8g, HFC 316,0g e CHF 307,9g. 

 

Figura 48 – Ganho de peso da ninhada da geração F2 durante a lactação. 

 
Dados expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-hiperlipídica): n = 8; 
HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. ANOVA de duas vias 
seguida pelo teste de Bonferroni. Efeito de tempo significante, p<0,0001. Efeito de interação tempo x 
grupo significante, p<0,0001. Efeito de grupo significante, p<0,05. * indica p<0,05 para o grupo HFHF 
comparado ao grupo CC. ** indica p<0,05 para o grupo HFHF em relação aos grupos CC e HFC. 
 

 Além do peso conjunto da ninhada, também foi acompanhado o peso 

corpóreo individual e o comprimento corporal dos machos e fêmeas no DPN1, 10 e 

21. A distância ano-genital também foi medida no DPN 1 e 21. Os filhotes machos 

de todos os grupos pesavam aproximadamente 6g no DPN1 (Tabela 12). Porém, no 

final da lactação as diferenças entre os grupos apareceram e os filhotes dos grupos 

CHF e HFHF pesavam menos que os grupos CC e HFC no DPN21, apresentando 

efeito de grupo significante (p = 0,0021; F(3,30) = 6,206). Houve efeito de interação 

tempo x grupo significante (p = 0,0105; F(6,60) = 3,091). O efeito do tempo também 

foi significante, conforme era esperado (p<0,0001; F(2,60) = 3088). Em relação ao 

comprimento corporal (naso-anal) e a distância ano-genital, de acordo com o 

esperado, o efeito do tempo foi significante (p<0,0001; F(2,30) = 4888 e p<0,0001; 

F(1,30) = 4639, respectivamente).  
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Tabela 12 – Peso corporal, comprimento corporal e distância ano-genital dos filhotes 
machos da geração F2 durante a lactação. 

Parâmetros Machos 
Grupos 

CC CHF HFC HFHF 

Peso 

corporal (g) 

DPN 1 6,44 ± 0,28 6,39 ± 0,26 6,27 ± 0,29 5,91 ± 0,06 

DPN 10 18,51 ± 0,68 16,19 ± 0,65 17,99 ± 0,35 16,34 ± 0,33 

DPN 21 40,37 ± 0,97 37,41 ± 1,52* 40,20 ± 0,91 36,09 ± 0,58* 

Comprimento 

corporal (cm) 

DPN 1 4,90 ± 0,12 4,96 ± 0,09 4,88 ± 0,10 4,74 ± 0,03 

DPN 10 7,25 ± 0,12 7,17 ± 0,09 7,15 ± 0,10 6,92 ± 0,05 

DPN 21 10,13 ± 0,17 10,06 ± 0,17 10,13 ± 0,08 9,77 ± 0,11 

Distância 

ano-genital 

(cm) 

DPN 1 0,37 ± 0,01 0,37 ± 0,02 0,36 ± 0,02 0,35 ± 0,01 

DPN 21 1,51 ± 0,03 1,51 ± 0,04 1,50 ± 0,03 1,42 ± 0,02 

Dados expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-hiperlipídica): n = 8; 
HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. ANOVA de duas vias 
seguida pelo teste de Bonferroni. Efeito de tempo significante para os 3 parâmetros, p<0,05. Efeito de 
interação tempo x grupo eficiente para o peso corporal, p<0,05. *p<0,05 comparado aos grupos CC e 
HFC. 
 

 Os ganho de peso dos filhotes fêmeas foi estatisticamente significante ao 

longo do tempo, como esperado (p<0,0001; F(2,60) = 3806). Houve também efeito 

de interação tempo x grupo (p = 0,0113; F(6,60) = 3,053). O efeito de grupo 

apresentou uma tendência a ser estatisticamente significante no peso corporal 

desses filhotes durante a lactação (p = 0,0558; F(3,30) = 2,819), como pode ser 

observado na tabela 13. 

 O comprimento corporal das fêmeas do grupo HFHF foi menor comparado 

aos grupos CC e HFC no DPN 21 (p = 0,0371; F(3,30) = 3,206). De acordo com o 

previsto, o efeito de tempo foi significante sob o comprimento corporal (p<0,0001; 

F(2,60) = 3934) e a distância ano-genital (p<0,0001; F(1,30) = 5908). O efeito da 

interação tempo x grupo também sem mostrou significante na distância ano-genital 

das fêmeas (p = 0,0401; F(3,30) = 3,132). 
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Tabela 13 – Peso corporal, comprimento corporal e distância ano-genital dos filhotes 
fêmeas da geração F2 durante a lactação. 

Parâmetros Fêmeas 
Grupos 

CC CHF HFC HFHF 

Peso 

corporal (g) 

DPN 1 6,20 ± 0,20 6,12 ± 0,28 6,02 ± 0,36 5,63 ± 0,09 

DPN 10 18,2 ± 0,75 17,5 ± 0,80 17,54 ± 0,67 16,05 ± 0,23 

DPN 21 39,0 ± 1,39 37,8 ± 1,29 40,13 ± 1,04 35,74 ± 0,67 

Comprimento 

corporal (cm) 

DPN 1 4,86 ± 0,12 4,76 ± 0,09 4,77 ± 0,14 4,61 ± 0,02 

DPN 10 7,14 ± 0,09 7,18 ± 0,11 7,16 ± 0,10 6,86 ± 0,08 

DPN 21 10,09 ± 0,16 9,81 ± 0,18 10,08 ± 0,09 9,62 ± 0,10* 

Distância 

ano-genital 

(cm) 

DPN 1 0,16 ± 0,007 0,16 ± 0,007 0,17 ± 0,003 0,18 ± 0,006 

DPN 21 0,77 ± 0,015 0,79 ± 0,021 0,77 ± 0,016 0,74 ± 0,013 

Dados expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-hiperlipídica): n = 8; 
HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. ANOVA de duas vias. 
Efeito de tempo significante para os três parâmetros, p<0,0001. Efeito de interação tempo x grupo 
significante nos parâmetros de peso corporal e distância ano-genital, p<0,05. Efeito de grupo 
significante para o comprimento corporal, p<0,05. *p<0,05 comparado aos grupos CC e HFC.  
 

 Foi observado o dia de descolamento das orelhas, de aparecimento de pelos, 

do surgimento dos dentes incisivos e abertura dos olhos na geração F2. Com 

exceção da abertura do conduto auditivo, que apresentou uma tendência à diferença 

entre os grupos experimentais (p=0,0833; F(3,30) = 2,44), não houve alterações 

significantes nesses parâmetros (p>0,05 – Figura 49).  

 

Figura 49 – Parâmetros de desenvolvimento físico dos filhotes na geração F2. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 8; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de uma via. 
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4.4 Análises nos machos da geração F1 após o DPN 70 
 
 Após o acompanhamento da ingestão alimentar e do peso dos animais do 

DPN21 ao 70, foram realizados testes para análise dos níveis de ansiedade e do 

desempenho sexual dos machos.  

 A figura 50 mostra os dados do teste de labirinto em cruz elevado. Não houve 

diferenças estatisticamente significantes nos parâmetros analisados (p>0,05). 

 No teste de comportamento sexual (Figura 51), um macho do grupo CC e um 

do grupo CHF eram sexualmente inativos, não realizando montas e intromissões nas 

fêmeas, e portanto foram excluídos das análises. Dois animais do grupo CHF não 

chegaram a ejaculação, mas realizaram montas e intromissões nas fêmeas. Assim, 

esses animais foram excluídos das análises de latência para primeira ejaculação, 

latência para primeira intromissão após a ejaculação e número de intromissões pós 

ejaculação.  

 

Figura 50 – Teste de labirinto em cruz elevado – Machos F1. 

 
Os dados são apresentados em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 7; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 9; HFC (hiperlipídica-controle): n = 9; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 8. A. 
Tempo no braço aberto. B. Tempo no braço fechado. C. Número de entradas no braço aberto. D. 
Número de entradas no braço fechado. ANOVA de uma via. 
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Figura 51 – Parâmetros avaliados no teste de comportamento sexual de machos. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 8; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 6; HFC (hiperlipídica-controle): n = 8; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 8. A. 
Latência para primeira intromissão. B. Latência para 1ª ejaculação. C. Latência para primeira 
intromissão após a ejaculação. D. Número de intromissões antes da 1ª ejaculação. E. Número total 
de ejaculações durante o teste. F. Número de intromissões após a primeira ejaculação. ANOVA de 
uma via. Para os dados dos parâmetros D e E, o teste de variância amostral mostrou-se significante 
sendo, portanto, utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 
 

 Não houve diferenças significantes na latência para primeira intromissão 

(Figura 51A) e no número de intromissões após a ejaculação (Figura 51F – p>0,05). 

Porém, em todos os demais parâmetros avaliados houve uma tendência a diferença 

entre os grupos (latência primeira ejaculação: p=0,0856; latência primeira 

intromissão após a ejaculação: p=0,0672; número de intromissões: p=0,0779 e 

número de ejaculações: p=0.0878). 

 Após a realização dos testes comportamentais, aos 120 dias de vida 

aproximadamente, os animais foram pesados e sofreram eutanásia. O peso dos 

depósitos de gordura retroperitoneal e perigonadal e o índice de gordura corporal 

podem ser observados na figura 52. 

 O peso corporal dos machos não apresentou diferença entre os grupos. 

Entretanto, os animais HFHF possuem maior depósito de gordura retroperitoneal 

comparado aos grupos CC e HFC (p=0,0012; F(3,34) = 6,644). Esses mesmos 

animais também apresentaram maior acúmulo de gordura perigonadal quando 

comparados ao grupo controle (p=0,0049; F(3,31) = 9,158). Assim, os machos do 

grupo HFHF possuem um maior percentual de gordura corporal que os grupos CC e 
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HFC, e o mesmo acontece com o grupo CHF em relação ao controle (p=0,0009; K = 

16,60). 

 O peso do fígado, dos órgãos do aparelho reprodutor (testículo, epidídimo, 

próstata e vesícula seminal cheia e vazia) e da hipófise não apresentaram 

diferenças estatísticas entres os grupos experimentais (Tabela 14).   

 
Figura 52 – Peso corporal, do tecido adiposo e percentual de gordura corporal nos 

machos F1. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 9; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 9; HFC (hiperlipídica-controle): n = 10; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey. A. Peso corporal absoluto. B. Peso do tecido 
retroperitoneal, p<0,01.C. Peso em gramas do tecido adjacente às gônadas, p<0,01. D. Percentual de 
gordura corporal, p<0,001. *p<0,05 comparado ao grupo controle (CC). *p<0,05 em relação aos 
grupos CC e HFC. 
 

 Foram dosados os níveis séricos de colesterol total, HDL-colesterol, 

triglicérides, AST e ALT nos machos, não sendo observado nenhuma diferença 

estatisticamente significante (p>0,05 – Tabela 15). 
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Tabela 14 – Peso do fígado, órgãos do sistema reprodutor e da hipófise – machos. 

Parâmetros 
Grupos 

CC CHF HFC HFHF 

Fígado (g) 10,47	 ± 0,7 10,79	 ± 0,4 12,28	 ± 0,65 11,61	 ± 1,02 

Testículo (g) 1,83	 ± 0,05 1,75	 ± 0,03 1,75	 ± 0,04 1,81	 ± 0,04 

Epidídimo (g) 0,59	 ± 0,01 0,56	 ± 0,01 0,62	 ± 0,02 0,58	 ± 0,01 

Próstata (g) 0,44	 ± 0,04 0,41	 ± 0,02 0,43	 ± 0,04 0,41	 ± 0,02 

Vesícula cheia (g) 0,67	 ± 0,04 0,66	 ± 0,04 0,72	 ± 0,04 0,65	 ± 0,05 

Vesícula vazia (g) 0,23	 ± 0,04 0,21	 ± 0,02 0,26	 ± 0,01 0,26	 ± 0,03 

Hipófise (g) 0,024	 ± 0,012 0,017	 ± 0,005 0,028	 ± 0,009 0,018	 ± 0,009 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 9; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 9; HFC (hiperlipídica-controle): n = 10; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 10. 
ANOVA de uma via. Para o dados de peso do epidídimo e da vesícula vazia, o teste de variância 
amostral mostrou-se significante sendo, portanto, utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 
 

Tabela 15 – Parâmetros bioquímicos dos machos no DPN120. 

Parâmetros 
Grupos 

CC CHF HFC HFHF 

Colesterol (mg/dL) 45,8 ± 2,6 43,2 ± 1,4 41,5 ± 1,0 39,8 ± 1,6 

HDL-colesterol 

(mg/dL) 
13,7 ± 1,1 13,7 ± 1,6 16,2 ± 2,0 16,1 ± 2,1 

Triglicérides 

(md/dL) 
102,7 ± 10,9 101,6 ± 10,8 127,1 ± 14,5 127,2 ± 8,7 

AST (U/L) 84,9 ± 8,9 122,2 ± 19,6 98,0 ± 13,2 91,0 ± 16,3 

ALT (U/L) 283,8 ± 83,5 180,2 ± 54,1 190,7 ± 42,6 308,4 ± 59,3 

Os dados são expressos em média ± E.P.M. CC (controle-controle): n = 5; CHF (controle-
hiperlipídica): n = 6; HFC (hiperlipídica-controle): n = 6; HFHF (hiperlipídica-hiperlipídica): n = 6. 
ANOVA de uma via.   
 

4.5 Análise da expressão gênica hipotalâmica durante a gestação  
 
 A seguir são mostrados os dados de avaliação da expressão por qPCR de 

genes envolvidos com o desenvolvimento e ingestão alimentar no hipotálamo 

durante a gestação. Foram avaliados o cérebro de animais nos dias gestacionais 12, 

14, 16 e 18. É importante mencionar que todas as amostras de RNA extraídas dos 

fetos foram inicialmente testadas para avaliar sua integridade, antes da realização 

das medidas de expressão gênica apresentadas abaixo.  
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 A figura 53 apresenta os dados de expressão dos genes relacionados ao 

desenvolvimento do hipotálamos durante a gestação. Não houve diferenças 

significantes para o Ngn3, Mash1 e Six3. O Rax apresentou um efeito de tempo 

significante(p=0,044; F(3,55) = 2,874), não havendo diferença entre os grupos. 
 

Figura 53 – Expressão de genes que atuam no desenvolvimento hipotalâmico 
durante a gestação. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. Controle, n = 8 (2 fetos por mãe), Hiperlipídica, n = 8 (2 
fetos por mãe). ANOVA de duas vias. A. Neurogenina 3. B. Mammalian achaete scute homolog-1. C.	  
Retinal and anterior neural fold homeobox. Efeito de tempo significante para Rax, p<0,05. D. SIX 
homeobox 3. 
 

Também foram analisados os genes que estão envolvidos com o controle da 

ingestão alimentar, como o POMC, NPY e o AgRP (Figura 54). Houve efeito 

significante de tempo (p<0,01; F(3,55) = 4.273) e da interação tempo x dieta 

(p=0,015; F(3,55) = 3,806 para o POMC. Houve também efeito de grupo significante 

(p=0,02, F(1,14) = 5,543), sendo que o no DG18, a expressão do POMC no grupo 

com dieta hiperlipídica era maior em relação ao controle neste dia. O mesmo 

ocorreu com o NPY. Também houve efeito significante de tempo e (p<0,001; F(3,55) 

= 9,960) da interação tempo x grupo para a expressão do NPY (p=0,0424; F(3,55) = 

2,913). Não houve diferenças estatísticas para e expressão do gene que codifica 

AgRP (p>0,05). 
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Figura 54 – Expressão dos genes envolvidos com o controle da ingestão alimentar. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. Controle, n = 8 (2 fetos por mãe), Hiperlipídica, n = 8 (2 
fetos por mãe). ANOVA de duas vias. A. Pro-opiomelanocortina. Efeito de tempo significante, p<0,01. 
Efeito da interação tempo x grupo significante, p<0,05. Efeito da dieta significante, p<0,05. *p<0,001 
comparado ao grupo controle no DG18, pós-teste de Bonferroni. B. Neuropeptídeo Y. Efeito de tempo 
significante, p<0,001. Efeito da interação tempo x grupo significante, p<0,05. *p<0,05 comparado ao 
grupo controle, teste T de Student. C. Agouti-related peptide (AgRP). 
 

 Por último, foram analisados genes que estão envolvidos na transcrição de 

proteínas que são importantes na regulação da ação de peptídeos envolvidos com o 

controle da ingestão alimentar, como a PC1, PC2, SOCS3 e MC4R (Figura 55).  

PC1 e PC2 não apresentaram diferenças significantes entre os grupos 

controle e com dieta hiperlipídica materna. Entretanto, SOCS3 mostrou um efeito de 

tempo e da interação tempo x grupo significante (p=0,0158; F(3,53) = 3,771 e 

p<0,001; F(3,53) = 6,305 respectivamente). Ademais, no DG12 houve um aumento 

da expressão desse gene no grupo High Fat comparado ao controle.  

A expressão do gene do MC4R apresentou efeito do tempo significante nos 

dias analisados da gestação (p=0,0014; F(3,52) = 6,00). O efeito da interação tempo 

x grupo também mostrou-se significante (p=0,0250; F(3,52) = 3,379), indicando que 

os animais de cada grupo responderam diferentemente entre si ao longo do período. 
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Figura 55 – Expressão gênica do PC1, PC2, SOCS3 e MC4R. 

 
Os dados são expressos em média ± E.P.M. Controle, n = 8 (2 fetos por mãe), Hiperlipídica, n = 8 (2 
fetos por mãe). ANOVA de duas vias. A. Pro-proteína convertase 1 (PC1). B. Pro-proteína convertase 
2 (PC2). C. Suppressor of cytokine signaling (SOCS3). 3. Efeito de tempo significante, p<0,05. Efeito 
da interação tempo x grupo significante, p<0,001. *p<0,01 comparado ao controle no DG12, teste T 
de Student. D. Receptor de melanocortina-4 (MC4R). Efeito de tempo significante, p<0,001. Efeito da 
interação tempo x grupo significante, p<0,05. 
 

Figura 56 – Neurônios POMC no núcleo arqueado do hipotálamo no DG18.  

 
Imunofluorescência dos neurônios POMC no núcleo arqueado de animal controle (A) e de animal que 
a mãe consumiu dieta hiperlipídica durante a gestação (B). Nota-se a maior quantidade de neurônios 
marcados na figura B, indicando que há uma maior expressão de proopiomelanocortina nesse grupo. 
Escala: 500µm. 
 

 Além da expressão gênica, também foi avaliada a presença de neurônios 

imunorreativos ao POMC no DG18 em ambos os grupos (Figura 56). Os fetos de 

mães que ingeriram dieta hiperlipídica parecem apresentar maior número de 

neurônios marcados, o que indica que além da maior expressão gênica para POMC, 

A B 
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a proteína também está sendo codificada em maior número quando comparado ao 

controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos  
não é senão uma gota de água no mar. 

 Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” 
Madre Teresa de Calcutá 

 
 

 
 
 

5 DISCUSSÃO
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O presente estudo analisou a influência do consumo de dieta rica em lipídeos 

pela mãe sobre o comportamento maternal e o desenvolvimento dos filhotes ao 

longo da vida, em relação à aspectos metabólicos, comportamentais e físicos. Na 

vida adulta, as descentes fêmeas foram acasaladas e as alterações promovidas pela 

dieta durante a gestação e lactação dessas mães (Geração F1), também foram 

avaliadas. Os resultados obtidos confirmam a importância da nutrição materna sobre 

a mãe e a vida de seus filhotes.  

As mães F0 passaram a ingerir a ração com 45% de gordura no dia em que foi 

constatada a prenhez (DG0). Durante a gestação, possivelmente pelo pouco tempo 

em que estavam expostas a dieta hiperlipídica, não houve diferenças no peso 

desses animais. Mães com dieta composta por 60% de lipídeos também não 

apresentaram peso elevado durante a gestação (Purcell et al., 2011).  Entretanto, ao 

contrário do que se poderia esperar, o consumo da dieta rica em lipídeos fez com 

que as mães tivessem um peso reduzido em relação ao controle durante a lactação. 

Como descrito anteriormente, a composição da fração lipídica da dieta, além 

da pequena porção de banha animal (gordura saturada), contém também óleos 

vegetais (de soja, principalmente), ricos em ácidos graxos insaturados. Em um 

estudo em que foram comparados diferentes tipos de dieta hiperlipídica, animais que 

consumiram ração com o extrato etéreo rico em ácidos graxos insaturados, oriundos 

de óleo de linhaça ou de azeite de oliva, não apresentaram diferenças no peso em 

relação aos controles (Cintra et al., 2012). Ademais, nos casos em que a porção 

lipídica na dieta era exclusivamente composta por esses tipos de gorduras, alguns 

animais mostraram redução peso corporal (Cintra et al., 2012). Portanto, isso 

correlaciona-se com o fato de os animais analisados no presente estudo não 

apresentarem um aumento significativo no peso corporal, ou até mesmo obesidade, 

como seria esperado com a ingestão de uma dieta rica em lipídeos. Os filhotes da 

geração F1 não apresentaram diferenças no peso entre os grupos no início da vida 

adulta, sendo que ao se tornarem mães dos grupos CHF e HFHF elas eram 

significativamente mais leves na gestação e durante toda a lactação. Ratas obesas 

antes da gestação também apresentam um ganho de peso reduzido durante a 

prenhez (Panchenko et al., 2016). Nesse caso, além da composição da dieta, o 

estado fisiológico em que se encontravam as fêmeas pode ter interferido. Ratas 

alimentadas com dieta rica em lipídeos durante a gestação e lactação, com 

composição semelhante à utilizada neste estudo, apresentaram peso semelhante às 
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fêmeas controles durante esse período. Porém, ratas virgens utilizando a mesma 

dieta apresentaram maior peso e adiposidade corporais que ratas virgens controles 

(Guo, Jen, 1995). 

A lactação é o período da vida em que as necessidades energéticas da mãe 

são maiores que em qualquer outro. Em pequenos roedores, os filhotes em 

desenvolvimento são completamente dependentes de suas mães para alimentar-se 

nas duas primeiras semanas de vida, e durante esta fase, a ninhada pode crescer a 

um peso que excede o peso da própria mãe (Woodside et al., 2008). Além disso, 

sabe-se que a reprodução faz com que os estoques de gordura sejam recrutados 

para suprir as demandas metabólicas (Hansen et al., 2013), tendo a leptina e outros 

peptídeos relacionados à ingestão alimentar e controle energético, como NPY, 

POMC, e AgRP, alta influência sobre a fertilidade (Celik et al., 2015). Durante a 

gestação, nos dois primeiros trimestres o corpo materno acumula gordura, porém 

nos últimos estágios da mesma a atividade do tecido adiposo aumenta, 

estabelecendo uma condição de catabolismo, que permanece durante a lactação 

(Herrera et al., 2006). Assim, como a dieta utilizada não favorece o acúmulo de 

gordura (Wang et al., 1999), sendo o tecido adiposo a principal fonte de 

armazenamento energético (Carmen, Victor, 2006; Viscarra, Ortiz, 2013), combinado 

às alterações metabólicas durante a gestação e lactação, as mães HF, CHF e HFHF 

apresentaram menor aumento de peso durante esse período. A reduzida quantidade 

de tecido adiposo retroperitoneal e retrogonadal, principalmente nas mães F0, 

também corrobora esta hipótese. Além disso, o consumo calórico desses animais, 

com exceção da gestação das mães F0, não foi maior do que nos controles, o que 

também não favorece o aumento de peso. 

É importante ressaltar que o menor ganho de peso durante a gestação 

apresentado por essas mães não foi devido a um menor número de filhotes nem a 

um peso reduzido dos mesmos ao nascer, uma vez que não havia diferenças 

significantes de peso, de tamanho da ninhada e da duração da gestação entre os 

grupos nos neonatos no DPN1. Connor et al., (2012) também não encontraram 

diferenças nesses parâmetros em ratas alimentadas com dieta com 45% das 

calorias oriundas de lipídeos. Purcell et al., (2011) também não encontraram 

diferenças no número de filhotes, na proporção de machos e fêmeas nascidos em 

cada ninhada e no peso ao nascimento de filhotes oriundos de mães em dieta com 

60% de lipídeos. Entretanto, Buonfiglio et al., (2016) observaram uma menor taxa de 
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sobrevivência dos filhotes em mães alimentadas com dieta rica em gordura. Tem 

sido relatado que essas mães apresentam alterações no ciclo estral e na fertilidade 

(Bermejo-Alvarez et al., 2012; Connor et al., 2012), porém isso não ocorreu nesse 

estudo.  

As mães da geração F0 apresentaram maior consumo calórico nos terços 

iniciais da gestação, e este consumo gradualmente foi assemelhando-se ao do 

grupo controle. Isso poder estar relacionado com o fato de que a gordura estar 

associada à saciedade e sinais homeostáticos (Horn et al., 1996; Schwarts et al., 

2008). As mães da geração F1, como já estavam habituadas à maior quantidade de 

lipídeos na ração desde o início da vida, mantiveram seu consumo semelhante ao 

dos animais com ração padrão, consumindo apenas o necessário para suas 

necessidades energéticas durante a gestação e lactação. Trottier et al., (1998) 

também não encontraram diferenças no consumo calórico de mães alimentadas com 

dieta hiperlipídica. Ainda, animais alimentados com uma dieta rica em lipídeos 

insaturados não apresentam diferenças no consumo diário em relação à animais 

com dieta padrão (Cintra et al., 2012; Oliveira et al., 2015). 

Não houve alterações no teste de tolerância a insulina neste estudo. A 

prenhez é um estado fisiológico de alta demanda energética e que demanda 

múltiplas adaptações no organismo feminino. Uma dessas mudanças é a alteração 

na secreção de insulina e na sensibilidade a ela nos tecidos periféricos. Durante a 

gestação, os tecidos periféricos da mãe se tornam resistentes à insulina para 

garantir a demanda de glicose para os fetos (Aerts, Van-Assche, 2006). Desta 

forma, alterações metabólicas drásticas seriam necessárias para interferirem no 

teste de tolerância à insulina durante esta fase. Além disso, a dieta rica em lipídeos 

insaturados não parece ser capaz de induzir mudanças na sensibilidade à insulina 

(Cintra et al., 2012; Oliveira et al., 2015). A queda nos níveis glicêmicos durante a 

prenhez deve-se a maior necessidade de glicose requerida pelos fetos no terço final 

da gestação (Thornburg et al., 2006). Strakovsky et al., (2011) também não 

encontraram alterações na glicemia plasmática de ratas submetidas à dieta com alto 

teor de gordura durante a prenhez.  

Apesar de a ingestão de ração rica em lipídeos não produzir alterações no 

ganho de peso durante a gestação nas mães da geração F0, possivelmente pelo 

pouco tempo a que estavam expostas à nova dieta, alterações metabólicas puderam 

ser observadas, uma vez que a área sob a curva do teste de tolerância a glicose 
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(AUC) foi maior nos animais que consumiram alto teor de gordura. Como dito 

anteriormente, uma fêmea passa por profundas transformações metabólicas e 

comportamentais para preparar-se para o período de lactação, que demanda 

cuidados específicos com a prole e grande aporte energético (Lambert, 2012; 

Woodside et al., 2012). Estas mudanças iniciam-se durante a gestação, e o 

consumo de dieta rica em gordura parece ter prejudicado os ajustes metabólicos 

necessários, o que resultou no aumento da AUC do grupo com alimentação 

hiperlipídica. A persistência da dieta rica em lipídeos durante a lactação, fez com 

que as mães F0 se tornassem intolerantes à glicose. Curiosamente, as mães da 

geração F1 não apresentaram diferenças entre si nos testes de controle glicêmico 

realizados, o que pode ter ocorrido devido ao longo período de ingestão da dieta, 

tendo o organismo se adaptado aos nutrientes recebidos na alimentação. Entretanto, 

há evidências de que o consumo de dieta hiperlipídica durante a gestação e lactação 

promove o aumento dos níveis de glicose nos filhotes do nascimento até o desmame 

(Strakovsky et al., 2011; Yang et al., 2012). O número de estudos na literatura que 

investigam o efeito do consumo de dietas deste tipo pelas mães sobre a 

programação e controle glicêmico dos descendentes é grande, entretanto, 

inconsistências entre esses estudos limitam a capacidade de identificar mecanismos 

comuns para a origem ou não de possíveis alterações nos filhotes (Ainge et al., 

2011).  

Neste trabalho, a ingestão de dieta rica em lipídeos pela mãe (F0) não 

interferiu no ganho de peso da ninhada, apesar de haver uma interação entre os 

fatores tempo e dieta. Os parâmetros de desenvolvimento físico e sexual e o 

aumento de peso individual de machos e fêmeas não sofreram alterações durante a 

lactação. Corroborando nossos dados, Trottier et al., (1998) também não 

encontraram diferenças no crescimento das ninhadas durante a lactação em mães 

alimentadas com uma dieta com 20% de lipídeos. Na geração F2, os filhotes HFHF 

apresentaram uma tendência ao atraso na abertura do conduto auditivo. Um estudo 

utilizando dieta com 52% de lipídeos mostrou que os filhotes apresentaram atraso na 

abertura do conduto auditivo, na erupção dos incisivos inferiores e na abertura dos 

olhos e tiveram redução do peso e comprimento corporais neste período (Giriko et 

al., 2013).  

No que diz respeito aos filhotes da geração F1 após o desmame, no DPN35, 

os machos que sempre receberam dieta rica em lipídeos desde sua concepção 
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(HFHF) apresentaram menor peso corporal neste período peripuberal. 

Interessantemente, um estudo mostrou que o ganho de peso dos 30 aos 35 dias de 

vida de ratos machos alimentados com dieta hiperlipídica é um fator capaz de 

determinar se este animal é mais propenso a desenvolver obesidade na vida adulta. 

Os animais que tem maior ganho de peso nessa fase, mesmo apresentando peso e 

ingesta alimentar regulares, possuem alterações metabólicas e neuronais similares a 

de animais adultos obesos (Leibowitz et al., 2007). Os machos com dieta 

hiperlipídica nesse estudo, aos 70 dias de vida possuíam peso e adiposidade 

semelhante aos grupos alimentados com dieta padrão, porém houve uma interação 

dos efeitos do tempo e da dieta apenas nesse sexo. É necessário ressaltar aqui a 

importância de se ponderar a generalização de resultados encontrados em apenas 

um gênero de animais testados, principalmente no que envolve achados metabólicos 

e comportamentais, uma vez que machos e fêmeas podem apresentar respostas 

divergentes sob uma mesma situação. A interação encontrada nesta fase nos 

machos, resultou em uma maior quantidade de gordura corporal nos ratos HFHF no 

DPN120. Os resultados em relação aos machos em idade adulta avançada serão 

melhor discutidos na seção 5.4.  

Em relação às fêmeas no DPN35, CHF e HFHF apresentaram peso reduzido 

em relação aos grupos com ração controle após o desmame. Em um estudo 

conduzido por Sánchez-Garrido et al., (2013), fêmeas alimentadas com uma dieta 

com 45% de lipídeos após o desmame apresentaram baixo peso no dia da abertura 

do canal vaginal. Isso demonstra uma diferença de sensibilidade à dieta entre 

machos e fêmeas, e também ao período de transição que passaram: do desmame 

para a alimentação exclusivamente sólida (Sánchez-Garrido et al., 2013). Entretanto, 

machos e fêmeas ao atingirem o início da vida adulta (DPN70), não apresentavam 

mais essas diferenças em seu peso corporal. Também não houve diferenças em 

relação à quantidade de tecido adiposo e ao peso do fígado, mostrando que os 

animais se adaptaram às condições energéticas a que foram submetidos.  

Outro fator que agrega ao fato de os animais terem se adaptado à dieta ao 

longo da vida é que apenas durante o período peripuberal houve diferenças no 

consumo calórico entre os grupos, para machos e fêmeas, diferindo entre si. No 

caso dos machos, a ingesta do grupo que ingeriu dieta rica em lipídeos desde a sua 

concepção foi maior que todos os demais grupos na 5ª, 6ª e 7ª semanas de vida, 

sendo o grupo a apresentar menor peso que os demais, como descrito 
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anteriormente. Na 6ª semana, que coincide com o descolamento do prepúcio dos 

ratos, que ocorreu por volta do 43º dia de vida, a diferença foi ainda maior entre os 

grupos experimentais. O HFHF foi quem ingeriu mais calorias, e o CHF teve uma 

ingesta menor que o HFHF mas maior que os grupos CC e HFC. Isso demonstra 

que a dieta materna durante a gestação e lactação é importante para determinar o 

desenvolvimento dos filhotes pós-desmame, exercendo uma programação 

metabólica. Ainda, reforça a hipótese de que há diferenças entre os sexos nessas 

características epigeneticamente transmitidas, pois em relação às fêmeas, ambos os 

grupos CHF e HFHF apresentaram consumo maior que os demais grupos nas 

semanas 5, 6 e 7, ou seja, no período peripuberal.  

Neuropeptídeos reguladores da ingestão alimentar e do balanço energético, 

como o NPY, estão relacionados ao surgimento da puberdade (Minami et al., 1990; 

Sahu et al., 1992; Sutton et al., 1988), assim como a leptina (Bohlen et al., 2016; 

Cheung et al., 2001). O envolvimento de ácidos graxos essenciais, como o ácido 

linoleico e o ácido linolênico, também estão associados à instalação da puberdade 

(Smith et al., 1989). Naturalmente, a puberdade é uma fase em que o consumo de 

calorias, proteínas, ferro, zinco e outros nutrientes precisa ser aumentado para suprir 

o período crítico de rápido crescimento nos animais (Soliman et al., 2014). Isso de 

fato ocorreu com todos os animais deste estudo, porém nos grupos alimentados com 

dieta hiperlipídica, esse consumo foi consideravelmente maior. Portanto, durante a 

puberdade a dieta parece interferir diretamente na sinalização endógena de 

mecanismos homeostáticos de balanço enérgico, fazendo com que os animais 

consumam mais calorias para suprir suas demandas metabólicas, impedindo 

alterações temporais na instalação da puberdade. Esses mecanismos parecem 

sofrer variações de acordo com o sexo do animal e com a ingestão alimentar 

materna durante a prenhez e lactação.  

 

5.1 Comportamento materno 
 
 As mães que receberam dieta hiperlipídica apresentaram prejuízos 

importantes na expressão dos cuidados maternos. Por definição, o comportamento 

materno refere-se a comportamentos apresentados durante os dias imediatamente 

antes e após o parto que são preparatórios para a chegada dos filhotes, ou que 

estão relacionados aos cuidados com a prole, como lamber, amamentar e carregar 
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os filhotes e o aumento de agressividade materna. Mudanças nos níveis circulantes 

de estrógeno, progesterona e prolactina agem na área pré-optica medial no encéfalo 

para induzir a expressão desses comportamentos (Bridges 1994; Rosenblatt 1994). 

Normalmente, o comportamento maternal aparece durante o parto ou muito próximo 

a ele. Logo após, a fêmea exibe um grande interesse por sua prole (Numan et al., 

2006). Variações nos cuidados da mãe para com o filhote podem afetar o 

desenvolvimento dos descendentes, promovendo alterações neuroendócrinas e 

comportamentais nos mesmos (Curley, Champagne, 2016; Kundakovic, 

Champagne, 2015).  

 No DPN 5, as mães F1 gastaram mais tempo realizando o grooming dos 

filhotes. Nesta fase, os neonatos são altamente dependentes de sua mãe, 

dependendo dela os estímulos para defecar e urinar por meio do comportamento de 

lamber as áreas genitais dos neonatos (Numan, Insel, 2003). Além disso, em 

roedores, a estimulação dos genitais dos machos é necessária para ocorrer a 

masculinização do hipotálamo desses filhotes nos primeiros dias após o nascimento 

(Ugarte et al., 2011). No DPN 10, os filhotes já se movimentam sozinhos e 

necessitam de maior aporte energético por serem maiores. Portanto, há interferência 

direta do dia da lactação avaliado sobre alguns parâmetros, independente do grupo 

ou da geração a qual as mães pertencem. Por exemplo, as ratas passam mais 

tempo fora do ninho no DPN5, pois a mobilidade dos filhotes é pouca neste dia e 

eles não conseguem buscá-la com facilidade para iniciar a amamentação, e têm 

menor necessidade energética. Já no DPN10, além do contato físico com a mãe ser 

facilitado, os filhotes necessitam de mais nutrientes e energia todavia ainda não se 

alimentam de sólidos, o que faz com que as ratas permaneçam por um maior 

período em crouching e realizem o CMT. Ainda, o maior aporte energético 

requisitado no DPN10 pode explicar o fato de as mães F1 terem realizado mais o 

grooming das mamas para estimulação da produção de leite.  

 Em relação à busca pelos filhotes, um parâmetro motivacional importante, as 

mães F0 não apresentaram diferenças na latência para busca no 1º, 5º e 8º filhotes. 

Porém, a variação entre a latência que a rata levou para buscar cada um desses 

filhotes no DPN5 e no DPN10 mostrou-se maior no grupo HF. Ou seja, no DPN10 as 

mães controles levaram menos tempo para buscar seus filhotes comparado ao 

DPN5. Já nas mães HF, esse tempo no DPN10 foi maior que no DPN5. Assim, 

hipoteticamente, as mães controle teriam melhor aprendido a buscar seus filhotes, 
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sendo sensibilizadas e mais motivadas a isso no DPN10 do que as mães com dieta 

hiperlipídica. Portanto, a dieta parece afetar a memória comportamental das 

lactantes. Já foi demonstrado que no nos primeiros dias de lactação ocorrem 

alterações neurológicas nas ratas favorecendo a manutenção do comportamento 

maternal e consolidando a memória materna. Um curto período de experiência 

materna no período pós-parto faz com que a rata torne-se menos dependente de 

estímulos hormonais para exibir cuidados maternos, mesmo após longos períodos 

longe dos filhotes (Bridges, 1977, 1978). Consequentemente, a dieta rica em 

lipídeos pode ter influenciado as vias neuronais de sensibilização ao estímulo do 

neonato, tendo a área pré-optica medial como uma das principais regiões cerebrais 

regulamentadoras desse comportamento (Numan, Stolzenberg, 2009). 

 Outro tipo de análise dos cuidados maternos realizada tem como foco 

principal os componentes consumatórios do comportamento, onde há contato físico 

direto entre a mãe e o filhote, tendo esse a possibilidade de elicitar a execução de 

um determinado comportamento pela mãe (Terkel et al., 1979). Esse análise se dá 

sem intervenção prévia do experimentador e não há separação entre a mãe e os 

filhotes. Ainda, foram analisados os padrões de ejeção de leite nas ratas, sendo 

contabilizados pelo número de reflexos de ejeção de leite. Tais reflexos são 

caracterizados por um comportamento de alongamento do corpo dos filhotes (stretch 

response), seguido por troca do mamilo. Se não há liberação de leite, os animais 

não apresentam tal padrão de resposta, ao qual a rata reage elevando levemente 

seu corpo (Drewett et al., 1974; Jans, Woodside, 1987; Lincoln et al., 1973).  

 As fêmeas F0 passaram mais tempo fora do ninho no DPN10, e neste dia, as 

mães F1 deixaram o ninho mais vezes por menores períodos de tempo. A demanda 

enérgetica da mãe é maior no DPN10 para suprir satisfatoriamente as necessidades 

energéticas dos filhotes, como dito anteriormente. Assim, é compreensível que ela 

fique um período maior longe dos filhotes e use esse tempo para alimentar-se e 

ingerir mais líquidos, por exemplo. Connor et al., (2012) observaram que ratas 

alimentadas com dieta hiperlipídica, desde o primeiro dia de gestação, lambem e 

realizam menos o grooming nos filhotes. Neste estudo não houve diferenças entre 

os grupos para esse parâmetro, porém, em conformidade com os resultados 

encontrados nas observações de 30 minutos, e com dados de Champagne et al., 

(2003), que afirmam que o pico de realização de grooming nos filhotes ocorre nos 
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primeiros dias após o parto e diminui gradualmente ao longo da lactação, as mães 

gastaram menos tempo lambendo seus filhotes no DPN10.  

 Em relação aos parâmetros de ejeção de leite, em ambas as gerações o 

maior período em crouching não se mostrou diferente entre os grupos. Esse fato é 

relevante pois deixa claro que o menor número de ejeções apresentado pelos 

animais que ingeriram dieta hiperlipídica em algum momento da vida, não se deve 

ao fato de as mães desses grupos permanecerem por menos tempo sobre seus 

filhotes em posição de cifose. Outros fatores importantes são: as ratas da geração 

F1, em que suas mães tiveram alimentação com alto teor de gordura durante a 

prenhez e lactação, mas que após o desmame fizeram ingestão de dieta padrão 

(grupo HFC) também apresentaram prejuízos na ejeção de leite; as ratas do grupo 

HFHF são as que apresentaram uma diminuição maior na capacidade de prover leite 

aos seus descendentes, pois apresentam além de um menor número total de 

ejeções, uma maior latência para a primeira ejeção de leite e também um maior 

intervalo entre cada ejeção. Combinados, esses fatos sugerem que a alimentação 

com dieta hiperlipídica em qualquer período da vida é deletério para a exibição de 

uma amamentação adequada, mas que quanto maior o período sob este tipo de 

dieta, maiores os prejuízos causados à lactação. Esta é a primeira vez em que fica 

demonstrado o impacto da alta ingestão de lipídeos pela mãe sobre o reflexo da 

ejeção de leite. Já foi demonstrado que as glândulas mamárias de roedores que 

consomem dieta rica em lipídeos apresentam severas alterações morfológicas 

(Buonfiglio et al., 2016; Hernandez et al., 2012), e é importante lembrar que além de 

mecanismos centrais, ações locais na glândula mamária podem regular o início e 

manutenção da lactação, o controle do fluxo sanguíneo local e a apoptose de células 

(Svennersten-Sjaunja, Olsson, 2005). 

A deficiência no aleitamento materno no período inicial da vida pode levar à 

morte ou a mudanças no metabolismo da progênie, que futuramente pode resultar 

em obesidade e desordens metabólicas (Góes et al., 2012). O menor número de 

ejeções refletiu diretamente no peso da ninhada, sendo que os filhotes HFHF 

apresentaram menor peso ao longo da lactação, corroborando os dados de um 

menor fornecimento de leite. Ainda, a dieta padrão durante a gestação e lactação 

parece exercer um efeito benéfico em mães que passaram a ingerir dieta 

hiperlipídica após o desmame (CHF), porque sua ninhada não apresenta alterações 

no peso durante a lactação. Somente os filhotes machos apresentaram peso 
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individual reduzido no fim da lactação, nos grupos CHF e HFHF o que indica maior 

sensibilidade do sexo masculino nessa fase. O alto consumo de lipídeos pela mãe 

durante a lactação faz com que os filhotes iniciem precocemente a ingestão de 

sólidos, sem interferir no comportamento de sucção dos mesmos (Kojima et al., 

2016). Isso pode, portanto, ser um consequência dos problemas no fornecimento do 

leite pelas mães. Além disso, a alimentação materna rica em lipídeos altera a 

composição do leite (Bautista et al., 2016). 

 É sabido que o consumo de dieta rica em lipídeos e a obesidade promovem 

atrasos na lactogênese (Hernandez et al., 2012; Saben et al., 2014). Porém, os 

mecanismos de como a dieta afeta a lactação não estão completamente elucidados. 

Aqui serão discutidas as possíveis ações de dois hormônios, que se tem sua função 

alterada devido à elevada ingestão de gordura como sugerem estudos recentes 

(Buonfiglio et al., 2016; Hernandez et al., 2012; Perello, Raingo, 2013; Song et al., 

2014), podem levar a prejuízos na lactação. São eles a oxitocina e a prolactina. É 

importante ressaltar, porém, que as hipóteses aqui discutidas não são excludentes e 

que os impactos de uma má nutrição materna sobre a lactação podem ser 

multifatoriais, com interferência de outros fatores não abordados neste trabalho. 

Depois do parto, a secreção de leite não depende somente de mudanças 

fisiológicas que preparam a glândula mamária para a produção do leite, mas 

também para a disponibilidade deste nos ductos mamários e sua consequente 

ejeção (Góes et al., 2012). Portanto, a lactação pode ser dividida em dois processos 

majoritários: a síntese do leite e a ejeção do mesmo. A primeira é regulada 

principalmente pela prolactina, produzida na hipófise anterior, que também estimula 

o desenvolvimento da glândula mamária. Já a ejeção do leite é a liberação deste 

conteúdo sintetizado pelas mães. Essa liberação é induzida pelo pico de secreção 

do hormônio oxitocina na hipófise posterior em resposta ao estímulo de sucção dos 

filhotes, que ativam receptores neurais nos mamilos fazendo com que haja 

contração das células mamárias mioepiteliais (Woodside et al., 2008; 2012). Apesar 

de não ter sido possível realizar dosagens desses hormônios no presente trabalho, 

acreditamos que suas funções possam ter sofrido interferências do consumo alto 

consumo de lipídeos pela mãe, como será discutido a seguir. 

A oxitocina além das funções de ação periférica no parto e na glândula 

mamária, entre outras, também atua como fator anorexigênico central (Leng et al., 

2008). Porém, durante a lactação, o papel de sensor metabólico exercido pelos 
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neurônios produtores de oxitocina nos núcleos paraventricular (PVN) e supra-óptico 

(SON) do hipotálamo é atenuado (Sladek et al., 2016), sendo que as células 

magnocelulares nesse sistema sofrem adaptações durante a prenhez e lactação 

(Russel et al., 2003; Theodosis et al., 2006). Interessantemente, há a expressão de 

receptores de leptina nos neurônios magnocelulares no PVN e no SON e também na 

glândula mamária (Buonfiglio et al. 2016; Hâkansson et al., 1998; Li et al., 2010; 

Perello, Raingo, 2013). Se por um lado a prenhez e a lactação fazem com que as 

fêmeas apresentem resistência ao estímulo de saciedade promovido pela leptina 

(Grattan et al., 2007), por outro a leptina promove o aumento da atividade elétrica de 

neurônios que sintetizam oxitocina no SON (Velmurugan et al., 2013). As lactantes 

F1 com alimentação rica em lipídeos apresentaram baixos níveis de leptina 

comparados ao grupos com dieta controle após o desmame neste estudo. Assim, há 

a possibilidade de que a leptina tenha diminuído os disparos dos neurônios de 

oxitocina nas mães, provocando a diminuição nos reflexos de ejeção de leite. Já em 

um quadro de obesidade, há instalação do quadro de resistência à leptina, o que 

também se correlacionaria ao fato de mães obesas apresentarem problemas 

durante a amamentação, como demonstram os estudos (Donath, Amir, 2008; 

Nommsen-Rivers et al., 2010). 

Em relação à prolactina, este hormônio tem sido associado há uma baixa 

resposta ao estímulo de sucção em mulheres obesas ou com sobrepeso 

(Rasmussen, Kjolhede, 2004). Buonfiglio et al., (2016) mostraram que camundongos 

fêmeas alimentadas com dieta hiperlipídica apresentam alterações no 

comportamento materno e resistência à ação da prolactina na glândula mamária e 

no hipotálamo. Sugerem ainda, assim como ocorre com a oxitocina, que a leptina 

parece estar envolvida nesse processo. Deste modo, a dieta rica em lipídeos 

também pode ser capaz de alterar as ações da prolactina. Agrega-se a isso o fato de 

que a oxitocina possui efeito estimulador sobre a secreção de prolactina, e vice-

versa, sendo essa interação fundamental para a manutenção dos complexos 

processos fisiológicos e endócrinos que ocorrem durante a lactação (Ghosh, Sladek, 

1995; Kennett, McKee, 2011). Portanto, ambas podem afetar simultaneamente os 

mecanismos de ejeção de leite.  

Além das possíveis alterações apresentadas que podem levar à prejuízos na 

ação da prolactina e da oxitocina  na ejeção do leite, há um outro componente 

passível de alterar esse mecanismo que merece ser debatido: o sistema opióide. Os 
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opióides estão diretamente ligados ao controle da expressão do comportamento 

materno, sendo que injeções periféricas de morfina ou β-endorfina inibem a 

expressão desse comportamento, enquanto que bloqueio central dos receptores 

desses neurotransmissores facilita sua exibição (Bridges, Grimm, 1982; Grimm,  

Bridges, 1983). Ao mesmo tempo, tem sido relatado o envolvimento do sistema 

opióide na ejeção de leite, sendo que injeções de naloxona, um antagonista de 

receptores opióides não-específico, aumentam os níveis de oxitocina durante a 

ordenha em vacas produtoras de leite, ao mesmo tempo que injeções de morfina 

inibem a liberação desse hormônio de maneira dose-dependente (Tancin et al., 

2000). Em ratas, injeções de morfina no espaço subaracnóide, também de maneira 

dose-dependente, inibem os reflexos da ejeção do leite sugerindo que há um local 

na coluna vertebral em que os opióides atuam para inibir esse mecanismo (Wright, 

1985). Por conseguinte, a ação modulatória dos opióides pode ser exercida de 

maneira central e periférica. 

A expressão gênica e proteica dos receptores µ, κ e δ está significativamente 

aumentada nos animais que receberam dieta hiperlipídica em algum momento da 

vida, para ambas as gerações estudadas. No caso da geração F1, o grupo HFHF é o 

que tem maior expressão desses componentes comparados a todos os demais 

grupos, e interessantemente, também é o que apresenta maiores prejuízos dos 

cuidados maternos na amamentação. É sabido que os opióides endógenos 

restringem a secreção de oxicitocina por meio da ação nos terminais de neurônios 

oxitocinérgicos na hipófise posterior e que isso parece ser regulado por dois 

diferentes mecanismos: agonistas µ e κ opióides agem centralmente para inibir a 

atividade dos neurônios que produzem oxitocina, mas somente os agonistas κ agem 

nos terminais de secreção do hormônio na hipófise (Russel et al., 1993). A porção 

neural da hipófise tem uma quantidade abundante de receptores κ, o que não se 

repete para os receptores µ e δ (Sumner et al., 1990). De modo concomitante, os 

genes e proteínas ligados ao receptor κ opióde são os que tiveram maior expressão 

no grupo HFHF quando comparados aos outros tipos de receptores. Isso sugere que 

o sistema opióide endógeno está exacerbado nas mães que consumiram dieta rica 

em lipídeos, alterando os níveis de liberação de oxitocina e prejudicando, portanto, o 

reflexo de ejeção de leite.  

Além da oxitocina, sabe-se de que prolactina também tem sua secreção 

modulada por opióides. Sistemas neuronais aferentes dos opióides endógenos 
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facilitam a secreção de prolactina em várias condições fisiológicas, incluindo a 

prenhez e lactação, por meio da diminuição do tônus tuberoinfundibular 

dopaminérgico inibitório (Andrews, Grattan, 2003). Receptores opióides µ e κ, e seus 

agonistas endógenos, estão envolvidos no aumento plasmático de prolactina em 

resposta ao estímulo de sucção dos filhotes (Tavakoli-Nezhad, Arbogast, 2010). 

Entretanto, passadas aproximadamente 4 horas de uma injeção aguda de morfina, 

há um declínio considerável nos níveis de prolactina por meio da estimulação da 

liberação de dopamina nesses mesmos neurônios (Gudelsky et al., 1986). 

Consequentemente, o elevado nível de expressão dos receptores opióides 

encontrado pode indicar ações sobre a prolactina a longo prazo. 

Assim, com base nos dados apresentados pode-se concluir que a nutrição 

materna interfere na exibição do comportamento materno e na amamentação, porém 

os mecanismos pelos quais isso acontece permanecem desconhecidos e precisam 

ser elucidados, sendo alvo para futuros estudos (Connor et al., 2012, Kundakovic, 

Champagne, 2015). 

 

5.2 Alterações bioquímicas e hormonais 
 

 Os machos, tantos nas análises bioquímicas quanto hormonais realizadas 

não apresentaram diferenças significativas entre os grupos nos DPN35, 70 e 120. 

Curiosamente, os grupos CHF e HFHF aos 35 dias de vida apresentavam peso 

menor que os demais grupos, aos 70 dias de vida essa diferença não existia mais, e 

aos 120 dias esses machos apresentavam uma maior adiposidade em relação aos 

grupos CC e HFC, porém essas diferenças corporais não foram acompanhadas de 

alterações metabólicas nesses animais. Sánchez-Garrido et al., (2013) também não 

encontraram diferenças nos níveis plasmáticos de insulina em machos num modelo 

de super-nutrição durante a lactação e alimentação rica em lipídeos após o 

desmame, mesmo esses animais tendo maior peso corporal que os controles. Já 

Cordero et al., (2012) observaram níveis mais baixos apenas de HDL-colesterol em 

machos que receberam dieta com alto índice calórico desde a concepção em 

relação aos animais que receberam a mesma dieta apenas na vida adulta, sendo 

que o mesmo padrão não foi observado nas fêmeas. 

 Entre as mães, as fêmeas da geração F1 foram os únicos animais que 

apresentaram alterações significantes nos parâmetros bioquímicos e hormonais 
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analisados. As fêmeas dos grupos HFHF e CHF apresentavam níveis séricos de 

colesterol e LDL-colesterol elevados em relação aos grupos CC e HFC. Cordero et 

al. (2012) encontraram baixos níveis de triglicerídeos em ratas alimentadas com 

dieta rica em lipídeos e açúcares na vida adulta, independente da dieta materna. 

Porém é importante ressaltar que neste estudo as mães F1 apresentaram alterações 

nos parâmetros bioquímicos apenas quando houve a alteração do estado fisiológico 

destes animais, sendo que antes da prenhez não havia diferenças entre os grupos 

para esses dados. Assim, o desafio da gestação e lactação parece impor mudanças 

ao organismo da fêmea que lhe trazem alterações prejudiciais quando estão sobre 

alimentação hiperlipídica. Além disso, mostra-se que o peso corpóreo não precisa 

necessariamente estar aumentado para que as alterações metabólicas latentes 

deletérias ao organismo estejam presentes. Outros estudos também encontraram 

alterações metabólicas sem que o peso dos animais se mostrasse alterado com a 

ingestão de dieta rica em gordura (Heinonen et al., 2014). 

Ainda sobre as mães, somente o grupo HFHF apresentou altos níveis da 

enzima ALT no soro, o que indica um certo grau de compromentimento hepático. O 

fato de que as mães F1 que consumiram dieta hiperlipídica desde o período pré-

pubere (CHF e HFHF) têm o fígado mais leve, mas somente o grupo HFHF mostra 

indícios de prejuízo da função hepática, nos leva a crer que a dieta controle materna 

exerceu um certo efeito protetor sobre os impactos da má-nutrição dos filhos na vida 

adulta. Ademais, as mães HFHF são as que apresentam maiores prejuízos na 

amamentação dos filhotes. No que diz respeito aos filhotes machos, também houve 

maiores diferenças no grupo HFHF em relação à ingestão alimentar durante a 

peripuberdade, onde os filhotes CHF ingeriram uma menor quantidade de calorias 

que o grupo HFHF, e apenas este último grupo apresenta maiores valores de tecido 

adiposo perigonadal e retroperitoneal.  

Outro dado que nos mostra a importância da dieta materna sobre a vida do 

descente é o fato de que as fêmeas HFC e HFHF apresentam maiores níveis séricos 

de insulina no DPN70. Fêmeas que foram submetidas a um excesso de nutrição 

materna durante o inicio da vida pós-natal, por meio de um número reduzido de 

filhotes na ninhada, também apresentaram níveis elevados de insulina na vida adulta 

independente da dieta ingerida neste período (Sáchez-Garrido et al., 2013). Isso nos 

leva à hipótese da “fetal origins of adult disease”, ou origem fetal da doença no 

adulto (Barker, 1994, 1999, 2005). As doenças na vida adulta, tanto em animais de 
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experimentação quanto em humanos, estão sendo associadas cada vez mais com 

os padrões de crescimento no início da vida, sendo a nutrição durante este período 

uma das responsáveis por esse mecanismo (Well, 2007). Assim, os nutrientes 

fornecidos na vida intra-uterina parecem programar o organismo dos descentes, 

sendo essas características transmitidas principalmente por meios epigenéticos, que 

não estão completamente estabelecidos ainda (Heerwagen et al., 2010, Sullivan et 

al., 2014). Além disso, tal programação aparentemente ocorre de forma diferente 

entre machos e fêmeas, sendo cada um dos sexos mais ou menos susceptível aos 

efeitos da nutrição materna em diferentes parâmetros, que não somente os 

metabólicos. 

 Ao final da lactação, as mães F1 nos grupos CHF e HFHF apresentavam 

níveis reduzidos de leptina sérico. Este hormônio é produzido nos adipócitos e 

apresenta-se elevado em indivíduos obesos que possuem uma alta quantidade de 

gordura corporal. Tais indivíduos acabam tornando-se resistentes à suas ações. Em 

modelos animais de consumo de dieta rica em lipídeos, os resultados observados 

para os níveis de leptina são variáveis e dependem do período da vida que os 

animais foram expostos a ração e também por quanto tempo. Por exemplo, 

Strakovisky et al., (2011) e Desai et al., (2014) não observaram diferenças nos níveis 

de leptina em fêmeas gestantes alimentadas com dieta hiperlipídica desde antes da 

prenhez, como observado com as mães F0 deste estudo. Já Buonfiglio et al., (2016), 

observaram níveis séricos elevados em camundongas durante a lactação que se 

tornaram obesas antes do acasalamento. As mães CHF e HFHF no presente 

estudo, não tornaram-se obesas. Pelo contrário, durante a gestação e lactação elas 

apresentaram um menor peso corporal e também possuíram uma tendência a  

quantidades ligeiramente menores de tecido adiposo em relação ao controle, o que 

pode ter relação com os baixos níveis de leptina encontrados. Acrescido a isso, tem-

se o fato da lactação ter uma alta demanda metabólica/energética e da dieta 

hiperlipídica utilizada não favorecer o acúmulo de gordura corporal, como discutido 

anteriormente.  

 

5.3 Testes de preferência e a relação com opióides 
 

A capacidade de aprender com experiências positivas é importante para a 

sobrevivência do indivíduo. Estando associada à emoções positivas como 
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recompensa, hedonismo e prazer, age no sentido de aumentar a probabilidade de 

ocorrência de determinado comportamento, em um fenômeno conhecido como 

reforço positivo. A comida é um dos estímulos promotores desse fenômeno, sendo 

ela oriunda de dieta líquida ou sólida (Le Merrer et al., 2009). 

Neste sentido, além da necessidade da alimentação para obtenção de 

energia, o aspecto hedônico desse comportamento é muito importante, não só para 

os animais como também para os humanos. Os sistemas fisiológicos dos mamíferos 

se desenvolveram no sentido de que a busca pela sensação de sentir-se bem é 

primordial (de Graaf, 2006). Assim, alimentos palatáveis, especialmente os que 

contém açúcar, reforçam o prazer pela comida e não raramente levam ao seu 

consumo exagerado (Berthoud et al., 2011). Estudos têm mostrado que a ingestão 

de dieta palatável pela mãe pode aumentar a preferência por gordura e/ou açúcar 

nos descendentes (Bayol et al., 2007; Teegarden et al., 2009).  

Todos os animais neste estudo, de ambos os sexos, preferiram consumir a 

solução de sacarose como era esperado. Porém, os grupos em que as mães 

receberam dieta rica em gordura não apresentaram um maior consumo comparado 

aos demais. Ratos machos expostos à dieta com teor moderado de gordura durante 

5 semanas apresentam maior motivação por sacarose (Figlewicz et al., 2006).  

Vucetic et al., (2010) observaram que camundongos machos de mães com 

alimentação hiperlipídica antes e durante a lactação têm maior preferência pelo 

consumo de solução açucarada. Ainda, ao comparar animais obesos e animais que 

consumiram dieta rica em lipídeos mas que não se tornaram obesos, como 

aconteceu neste estudo, apenas os primeiros apresentam a preferência por 

sacarose alterada (Takase et al., 2016). Controversamente, embora a maioria dos 

estudos indique que há um aumento da preferência por alimentos palatáveis, há 

relatos na literatura de que animais que consomem dieta hiperlipídica apresentam 

uma redução da preferência por sacarose, e sugerem que isso se deva à perda do 

interesse por atividades prazerosas (Hu et al., 2014; Sharma et al., 2013; Takase et 

al., 2016). Portanto, aparentemente, a dieta hiperlipídica pode exercer influências 

diferentes sobre o indivíduo quando o animal consome a mesma diretamente, ou 

quando esse consumo é feito por seus pais. Isso demonstra que o papel do alto teor 

de lipídeos na dieta sobre a preferência por atividades que promovam a sensação 

de bem-estar precisa ser melhor investigado. 



    

 

128 

A palatabilidade consiste de vários fatores, os quais incluem o teor de gordura 

e açúcar presente, e a variabilidade do alimento, resultando em um maior impacto 

hedônico (van den Heuvel et al., 2011). Em humanos, há diferenças individuais na 

percepção oral do teor de gordura do alimento. Um estudo realizado em voluntários 

demonstrou que quanto maior era a intensidade de percepção de lipídeos no 

alimento, menor era o índice de massa corporal, a circunferência abdominal do 

indivíduo e a ingestão de alimentos do tipo fast food, que possuem alta carga de 

gordura (Martínez-Ruiz et al., 2014). Roedores, assim como humanos, possuem 

preferência por comidas ricas em lipídeos quando lhes é dado opção de escolha 

(Gaillard et al., 2008). Assim, a quantidade de lipídeos do alimento é importante, até 

um ponto máximo em que esse componente deixa de ser prazeroso (Bolhuis et al., 

2016). Neste sentido, um estudo realizado com alimentação rica em gordura de 

diferentes fontes durante a gestação e lactação, mostrou que machos com dieta 

hiperlipídica oriundos de mães que tiveram dieta rica em margarina apresentam 

menor peso corporal e menos tecido adiposo. Esses animais também apresentaram 

uma baixa preferência por alimentos gordurosos (Sánchez et al., 2012). A maioria 

dos estudos foca apenas no conteúdo de gordura das dietas embora a 

palatabilidade de um alimento também dependa da quantidade de açúcar que a 

compõe (van den Heuvel et al., 2011). A quantidade de alimento ingerida é 

determinada por hormônios de saciedade que são secretados em resposta ao tipo 

de nutriente ingerido, e também ao sabor que esses nutrientes apresentam (Begg, 

Woods, 2013; Calvo, Egan, 2015). Assim, muitas vezes a satisfação ou a resposta 

hedônica obtida ao comer sobrepõe os mecanismos de feedback para a saciedade, 

o que pode levar à obesidade.  

A ração hiperlipídica utilizada neste estudo pode ter alterado a palatabilidade 

da mesma, devido ao alto teor lipídico e ao reduzido teor de carboidratos que ela 

apresenta. O tipo de ácido graxo e de triglicéride que compõem a dieta são 

importantes para a preferência do animal pela dieta rica em gordura (Fukuwatari et 

al., 2003; Tsuruta et al., 1999). Assim, talvez o longo tempo de exposição à dieta 

hiperlipídica, o que restringiu a variabilidade, fez com que os animais dos grupos 

CHF e HFHF durante o teste de preferência à gordura preferissem a ração controle, 

mas sem abolir completamente o seu consumo. Outro fato que corrobora essa 

hipótese é que entre os animais que ingeriam ração padrão antes do teste, a 

preferência pela ração hiperlipídica ficou em torno de 90% do consumo diário. 
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Vucetic et al., (2010) observaram que filhotes machos de mães que receberem dieta 

hiperlipídica durante a prenhez e gestação apresentam maior preferência por 

gordura. Entretanto, após o desmame esses animais foram mantidos sob ração 

padrão até a vida adulta, quando foi realizado o teste. Ainda, as respostas entre os 

sexos para a preferência por gordura parecem ser diferentes, uma vez que somente 

10% das fêmeas que consumiam ração hiperlipídica após o desmame aboliram 

completamente o consumo dessa ração durante o teste. Entre os machos esse valor 

ficou entre 55 e 60% dos animais. Assim, sugere-se que as fêmeas sejam menos 

sensíveis à percepção do teor de gordura no alimento, ou que o consumo de 

lipídeos promova maior prazer nos animais deste sexo. Concordantemente, as 

fêmeas parecem ter os mecanismos de recompensa mais aguçados que os machos, 

uma vez que ratas quando apresentadas a um alimento doce antes de poderem se 

auto-administrarem cocaína, diminuem a quantidade de droga consumida. Esse 

efeito do recompensador natural é menos pronunciado em machos (Cason, Grigson, 

2013).  

 Um aspecto importante que merece ser incluído nessa discussão é o papel 

dos opióides na alimentação, tendo em vista que os animais que receberam dieta 

hiperlipídica em algum momento da vida apresentaram altos níveis de expressão 

gênica e proteica dos receptores opióides. Esse sistema está envolvido no reforço 

promovido pela dieta, seja esta líquida ou sólida, sendo seus receptores 

amplamente distribuídos em áreas ligadas ao sistema recompensa, como a área 

tegmentar ventral e o núcleo accumbens (Treesukosol et al., 2014). Porém, em 

outras regiões do cérebro como o hipotálamo, também participa do aspecto 

homeostático da alimentação, no sentido de promover a ingestão de alimentos para 

suprir as demandas energéticas (Le Merrer et al., 2009). A naltrexona, um 

antagonista dos receptores opióides, quando injetada diretamente no núcleo 

paraventricular do hipotálamo promove a redução da ingestão do alimento preterido 

e do favorito pelo animal, indicando que o sistema opióide nessa área atua em 

ambos os aspectos da alimentação (Glass et al., 2000).  

Opióides liberados no núcleo accumbens durante o consumo de alimentos 

palatáveis podem produzir efeitos opostos na preferência alimentar dependendo do 

tipo de receptor que eles ativam (Woolley et al., 2007). O receptor µ-opióde quando 

ativado favorece a ingestão de alimentos que o animal exibe preferência, enquanto 

que o receptor κ opióide facilita o consumo da dieta de sabor não-preferido (Woolley 
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et al., 2006). Já no hipotálamo, a estimulação aguda dos receptores opiódes µ e κ, 

mas não o δ, induz a ingestão de alimentos (Dutia et al., 2012; Mountjoy et al., 

2010). Além disso, jejum e restrição alimentar crônica levam a diminuição dos níveis 

de β-endorfina no hipotálamo (Mercer et al., 2014). Assim, um aumento da 

expressão de receptores opióides no hipotálamo, como observado neste estudo, 

levanta a hipótese de que possivelmente há mais intensidade na transmissão 

opioidérgica nessa região do cérebro, modulada pelo alto consumo lipídico. Tendo 

em vista que o estímulo promovido por opióides aumenta o apetite e que o 

hipotálamo participa desse controle, é possível que a alteração observada na 

expressão dos receptores opióides esteja envolvida nas mudanças dos padrões de 

consumo alimentar observadas nos animais que consumiram ração hiperlipídica.  

Filhotes de animais de laboratório alimentados com uma dieta rica em lipídeos 

ou “junk food”, comparados a animais de mães mantidas com ração padrão durante 

a prenhez e lactação mostram alterações na expressão gênica de proteínas de 

sinalização opioidérgica (Ong, Muhlhausler, 2011; Vucetic et al., 2010). No mesmo 

sentido, o grupo HFC apresenta maiores níveis de expressão dos opióides que o 

grupo controle, porém sem apresentar maior preferência por gordura quando 

comparado a esse grupo. Isso demonstra que o consumo de dieta hiperlipídica 

parental é capaz de programar sistemas neurais básicos dos descendentes durante 

a gestação e lactação. Há estudos que indicam que a obesidade antes da 

concepção é capaz de alterar o desenvolvimento do sistema opióide (Grissom et al., 

2014). Olszewski et al., (2011) sugerem que os opióides estão ligados a 

mecanismos de recompensa por qualquer tipo de comida, seja ela palatável, insossa 

ou potencialmente danosa ao organismo, agindo por diferentes vias em diferentes 

áreas do cérebro. Indicam ainda que o simples fato de comer para saciar a 

necessidade energética também ativa mecanismos opioidérgicos de recompensa. 

Isso pode estar relacionado ao fato de que apesar dos grupos CHF, HFC e HFHF 

terem maior expressão dos receptores opióides, nenhum deles apresenta maior 

preferência por gordura do que o grupo controle.  

Em animais divididos em grupos de acordo com a preferência por sacarose 

ou por gordura, um agonista µ opióide injetado diretamente no núcleo paraventricular 

do hipotálamo aumentou o consumo de gordura em animais que preferiam esse tipo 

de alimento, enquanto que não apresentou interferências no consumo de nenhuma 

das dietas de animais que preferiam sacarose (Nailed et al., 2007). Isso indica que o 
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papel dos opióides, principalmente no hipotálamo, é complexo em relação a ingestão 

alimentar com a preferência, o tipo de nutriente e o estado energético afetando a 

habilidade desses componentes em alterar o comportamento do animal. No geral, a 

natureza do efeito dos opióides na seleção da dieta precisa ser melhor elucidada, 

havendo a possibilidade de que opióides endógenos e exógenos tenham ações 

diferentes na escolha das preferências alimentares (Gosnell, Levine, 2009; Nailed et 

al., 2007; Taha, 2010). Porém, a importância desse sistema na indução do apetite e 

na escolha por alimentos com alta densidade energética é inegável, uma vez que 

opióides têm sido alvo de estratégias farmacológicas para o desenvolvimento de 

drogas que possam combater a obesidade (Bojanowska, Ciosek, 2016). Outros 

aspectos relacionados ao aumento da expressão dos receptores opióides e o 

comportamento maternal foram abordados na seção 5.1.  

 
5.4 Machos adultos no DPN120 
 
 A alimentação rica em lipídeos por um longo período (aproximadamente 18 

semanas)  parece ter influenciado principalmente a composição corporal nos 

machos, uma vez que os animais CHF e HFHF apresentam maior adiposidade 

corporal. Entretanto, os efeitos da alimentação materna durante a gestação e 

lactação parecem somar-se aos efeitos da dieta pós-desmame nos animais, sendo o 

grupo HFHF o que apresenta maior quantidade de tecido adiposo retroperitoneal e 

retrogonadal, mostrando a importância da alimentação materna sobre a vida do 

descendente. Essas diferenças do tecido adiposo não se refletiram no peso corporal 

dos animais, talvez devido à composição da dieta utilizada, como discutido 

anteriormente. 

Em um estudo em que foram testadas diferentes composições de dieta 

hiperlipídica (ácidos graxos saturados, ácidos graxos poli-insaturados, e um terceiro 

grupo com ambos os tipos misturados) todos os animais apresentaram maior peso 

corporal ao final do estudo (Campos-Silva et al., 2015). Entretanto, apesar de os 

animais serem expostos a esse tipo de alimentação por tempo semelhante ao do 

presente trabalho (16 semanas), o início da exposição se deu aos 3 meses dias de 

vida, tendo os machos no final do experimento 7 meses de idade, o que é 

considerado um animal de idade avançada. Assim, isso levanta a possibilidade de 

que se os machos fossem mantidos por mais tempo na alimentação hiperlipídica, 
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alterações no peso corporal seriam observadas. Corrobora essa hipótese o fato de 

que aos 35 dias de vida os machos dos grupos CHF e HFHF tinham peso menor 

que o controle, diferença que não existia mais aos 70 dias pós-natal, chegando aos 

120 dias com maior adiposidade corporal. Deste modo, mais uma vez ressalta-se a 

importância do período e do tempo de exposição da dieta nos os efeitos provocados 

sobre o indivíduo. 

 Da mesma forma que em outros estudos que resultaram em animais obesos 

ou com maior adiposidade corporal induzidos por dieta, não foram encontradas 

diferenças nos níveis de colesterol total, HDL-colesterol e triglicérides nos machos 

adultos alimentados com ração rica em lipídeos em qualquer período da vida 

(Campos-Silva et al., 2015; Lemus et al., 2015; Mucellini et al., 2014).  

 Não foram observadas diferenças comportamentais relacionadas à ansiedade 

nos machos adultos, independente do período em que foram expostos à dieta 

hiperlipídica. Nos últimos anos, estudos epidemiológicos têm mostrado uma 

associação entre a obesidade e alterações metabólicas maternas e o aumento de 

desordens neuropsiquiátricas nos filhos, estando os distúrbios relacionados à 

ansiedade entre essas doenças (Colman et al., 2012; Rodriguez, 2010; Van Lieshout 

et al., 2013). A maioria dos estudos em roedores que empregam o consumo de 

dietas rica em lipídeos pela mãe ou pelo próprio indivíduo estão de acordo com 

esses achados, sendo que os animais apresentam um aumento dos 

comportamentos semelhantes à ansiedade (Peleg-Raibstein et al., 2012; Sasaki et 

al., 2013; Sharma et al., 2013; Zemdegs et al., 2015). Machos são naturalmente 

menos propensos à expressar comportamentos de ansiedade do que fêmeas (Bilbo, 

Tsang, 2010; Sullivan et al., 2010). Isso faz com que talvez haja a necessidade de 

uma intensa interferência externa para que existam alterações comportamentais 

passíveis de detecção nesses animais. Assim, nesse caso a dieta rica em gordura 

pode não ter sido um agente forte o suficiente para causar impactos detectáveis nos 

machos adultos. 

 Além dos aspectos relacionados à dieta, quando esta interfere na qualidade 

do  comportamento maternal expressado pelas mães, isso pode indiretamente 

programar diferenças no comportamento dos filhotes (Bagot et al., 2009; Parent, 

Meaney, 2008). Entretanto, os déficits dos cuidados maternos que levam ao 

aumento da ansiedade nos descentes estão mais relacionados à aspectos de 

atenção e grooming dos filhotes (Weaver et al., 2006), o que não aconteceu nesse 
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estudo, como descrito anteriormente (ver seção 5.1), e pode portanto ter relação 

com a ausência de alterações comportamentais semelhantes à ansiedade 

apresentada pelos machos.  

Por outro lado, apesar dos inúmeros estudos que relatam o aumento da 

ansiedade devido ao consumo de alimentos hiperlipídicos e à obesidade, há relatos 

de que essa situação seja ansiolítica (Maniam et al., 2016; McNeilly et al., 2015). 

Ainda, o período da vida e a duração do tempo em que esses animais são expostos 

a essa dieta parecem interferir diretamente com a expressão comportamental 

(Sullivan et al., 2014). Logo, apesar de ser evidente a ação de desordens 

metabólicas sobre comportamentos neuropsicológicos, os dados da literatura são 

recentes e controversos, sendo mais estudos necessários a fim de avaliar o real 

efeito da nutrição sobre o desenvolvimento da ansiedade. É importante ressaltar 

também que o aumento de distúrbios neuropsiquiátricos e do neuro-

desenvolvimento constatados atualmente não é devido somente à obesidade 

materna e ao consumo exagerado de calorias, mas também ao advento de novas 

tecnologias diagnósticas e ao crescimento da conscientização sobre essas doenças 

(Rivera et al., 2015).  

Em homens, assim como em roedores, a deficiência de sinalização da leptina 

leva a uma atividade reduzida dos neurônios GnRH, causando um estado 

hipogonadal (Farooqi et al., 2007; Sheffer-Babila et al., 2013). Assim, há uma 

evidência inegável entre o status metabólico e a atividade gonadal (Michalakis et al., 

2013). Jacobs et al. (2014)  observaram que machos adultos oriundos de mães com 

dieta do tipo cafeteria durante toda a prenhez e lactação apresentam níveis 

reduzidos de testosterona, do hormônio luteinizante (LH) e do hormônio folículo 

estimulante (FSH), impactando negativamente na função reprodutiva desses 

animais. No presente estudo, houve apenas uma tendência dos machos que 

receberam dieta hiperlipídica após o desmame em apresentarem prejuízo na 

exibição do comportamento sexual. É sabido que o excesso de tecido adiposo 

resulta em aumento da conversão de testosterona em estradiol (Michalakis et  al., 

2013). Apesar dos animais dos grupos CHF e HFHF apresentarem uma maior 

adiposidade corporal, isso não resultou em alterações significativas na performance 

sexual e no peso dos órgãos do aparelho reprodutor dos mesmos. No mesmo 

sentido, ratos alimentados com diferentes composições de dieta hiperlipídica 
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apresentaram aumento da adiposidade e peso corporal, porém sem alterações nos 

níveis de testosterona e no peso testicular (Campos-Silva et al., 2015).  

 
5.5 Expressão gênica dos fatores de transcrição neurais durante a gestação 
 
 Uma vez demonstrado que a dieta hiperlipídica materna interfere com o 

desenvolvimento dos filhotes, os quais apresentam alterações comportamentais e 

metabólicas significativas durante a vida, buscou-se investigar um possível 

mecanismo de como essa programação acontece durante a gestação. Para isso 

foram analisados a expressão gênica de fatores de transcrição neurais que regulam 

o destino e expressão de células hipotalâmicas durante o desenvolvimento fetal.  

 Tem sido proposto que a exposição do embrião/feto à alta ingestão de 

nutrientes por parte da mãe resulta em mudanças permanentes na rede neural de 

regulação do apetite (Muhlhausler et al., 2006). O período de maturação para o 

desenvolvimento dos sistemas de controle do balanço energético em roedores é nas 

primeiras duas a três semanas de vida. No nascimento, essas vias ainda estão 

imaturas e os primeiros dias de vida pós-natal são o período em que as projeções 

neuronais são consolidadas (Bouret et al., 2004; Bouret, Simerly, 2006; Djiane, Attig, 

2008; Sullivan et al., 2011). Animais expostos a disruptores endócrinos e dieta 

hiperlipídica durante esta fase apresentam redução de inervação das fibras POMC 

para o núcleo paraventricular do hipotálamo (MacKay et al., 2013; Sullivan et al., 

2015). Porém, há poucos estudos que analisaram se a dieta rica em lipídeos pode 

interferir com a fase de proliferação neuronal do sistema de melanocortina no 

período gestacional, sendo que já foi demonstrado que a obesidade materna pode 

programar o sistema de recompensa dos descentes na prenhez (Grissom et al., 

2014).  

 Nenhum dos fatores de transcrição analisados (Ngn3, Mash1, Rax e Six3) 

durante o desenvolvimento embrionário sofreram interferências na sua expressão 

devido à ingestão materna de altas concentrações de lipídeos. Camundongos 

knockout para o gene da Ngn3 mostraram altos níveis de expressão gênica, 

neuronal e de fibras neurais do NPY no núcleo arqueado, enquanto que não houve 

diferenças nos níveis de expressão do mRNA para o AgRP entre os animais 

mutantes e os wild-type (Arai et al., 2010). No presente estudo também foram 

encontrados maiores níveis de expressão gênica do NPY no 18º dia de gestação, e 
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do mesmo modo nenhuma diferença para o AgRP, porém a dieta hiperlipídica 

materna não foi capaz de alterar a expressão do Ngn3 ou qualquer outro fator de 

transcrição. Do mesmo modo, Desai et al., (2016) também não encontraram 

diferenças na expressão de Ngn3 em filhotes com um dia de vida provenientes de 

mães com alimentação rica em lipídeos por 11 semanas antes e durante a gestação, 

porém observaram um expressão menor de Mash1, sem alterar os níveis de POMC. 

A expressão do peptídeo AgRP eram 1,4 vezes maior que o controle nesses 

animais. Além do cérebro, o Ngn3 também é expresso em células enteroendócrinas 

em animais adultos, estando também relacionado ao controle da diferenciação 

dessas células. Diferentemente do que foi visto no presente estudo, a dieta rica em 

lipídeos faz com que a expressão de Ngn3 nessas células diminua (Sakar et al., 

2014). 

 O sexo dos embriões utilizados neste estudo não foi avaliado, e isso pode ter 

interferido nos resultados aqui encontrados. Os sistemas fisiológicos que regulam a 

ingestão alimentar e o balanço energético são sexualmente diferenciados (Shi et al., 

2008; 2009). O Ngn3 está envolvido na diferenciação sexual do encéfalo e age antes 

dos picos hormonais que geralmente levam a essa diferença, sendo que neurônios 

femininos apresentam uma elevada síntese de neuritos e maior expressão de Ngn3 

do que neurônios masculinos (Scerbo et al., 2014). Portanto, uma avalição futura da 

expressão de Ngn3 sob os efeitos da dieta hiperlipídica diferenciando os indivíduos 

entre machos e fêmeas seria interessante. Talvez, um sexo pode ser mais 

influenciado do que outro como tem sido visto em animais adultos e em alguns 

parâmetros do presente estudo (Desai et al., 2014; MacKay et al., 2003). 

 Dados da literatura mostram que o consumo de dieta rica em lipídeos durante 

a prenhez e lactação favorece a ativação de vias orexigênicas, enquanto que vias 

anorexigênicas são suprimidas nos animais adultos (Bouret, 2009; Chang et al., 

2008). Nestes, quando submetidos à dieta rica em gordura por no mínimo dois 

meses, não há diferenças no número de neurônios NPY e POMC no núcleo 

arqueado, sendo o volume dessas células que apresenta-se alterado, principalmente 

dos neurônios NPY (Lemus et al., 2015), o que mostra diferenças em relação ao 

período de exposição à dieta. Curiosamente, houve maior expressão gênica para 

ambos NPY e POMC nos estágios finais da gestação (DG18). Chen e Morris (2009) 

observaram que filhotes aos 20 dias de vida, oriundos de mães obesas, apresentam 

maior expressão hipotalâmica de POMC, independentemente de estarem ou não 
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previamente alimentados. Assim, no presente estudo essa alteração já foi observada 

em períodos ainda mais iniciais da vida do descendente. Do mesmo modo, cordeiros 

provenientes de ovelhas super-nutridas, nos quais a rede neural de regulação do 

apetite desenvolve-se antes do nascimento assim como em humanos, têm maior 

expressão de POMC (Muhlhausler et al., 2006). Em ensaios in vitro, a leptina induz o 

crescimento de neuritos em neurônios do núcleo arqueado e também é um 

importante fator neurotrófico durante o desenvolvimeno do hipotálamo, sendo 

necessária ao desenvolvimento regular das fibras α-MSH e AgRP no núcleo 

paraventricular (Bouret et al., 2004). Assim, é possível que a dieta hiperlipídica 

induza a níveis elevados de leptina no ambiente intrauterino, favorecendo a 

expressão aumentada do mRNA de NPY e POMC. É importante frisar que a ração 

utilizada nesse experimento era composta por 60% de lipídeos, oriundos 

principalmente de banha animal, o que fez com que as mães high-fat apresentassem 

peso ligeiramente maior que as controles já no DG18 (dados não mostrados), e 

poderiam, portanto, também apresentar diferenças nos níveis de leptina plasmática, 

caso tivessem sido mensurados. O cérebro dos fetos aparentemente não 

apresentou resistência à ação da leptina uma vez que a expressão de SOCS3 não 

era diferente dos animais controles nos estágios finais de desenvolvimento 

analisados, o que significa que a leptina estaria exercendo sua função normalmente 

nesses animais.  

 Além da maior expressão de mRNA, aparentemente o número de neurônios 

imuno-reativos para a POMC no núcleo arqueado é maior nos fetos de mães sob 

dieta hiperlipídica, o que indica que o RNA está sendo traduzido. Sabe-se que a 

exposição à dieta com alto teor de gordura durante a gestação estimula a 

proliferação de células neurais e neuroepiteliais do terceiro ventrículo, aumentando 

sua migração para regiões hipotalâmicas (Chang et al., 2008). Filhotes das mães 

com dieta hiperlipídica mostram um aumento na proporção de neurônios 

expressando peptídeos orexigênicos na vida adulta (Chang et al., 2008). Deste 

modo, mais estudos são necessários a fim de investigar o que provoca essa troca 

entre um elevado número de células que expressam peptídeos anorexigênicos em 

estágios iniciais da vida para maiores níveis de peptídeos orexigênicos em períodos 

tardios, o que favorece a hiperfagia e  obesidade na vida adulta. Foram testados os 

níveis de expressão de mRNA da PC1, PC2 e MC4R com o intuito de avaliar se o 

POMC superproduzido estaria sendo regularmente clivado em seus produtos 
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funcionais, ou se o α-MSH teria menor quantidade de receptores para exercer sua 

ação, o que levaria a supressão das vias anorexigênicas balanceando o aumento 

nos níveis de POMC, mas nenhuma diferença significante foi encontrada.  

 A maioria dos estudos que avaliam o consumo de dieta rica em lipídeos e sua 

influência nos circuitos de balanço energético utiliza-se de indivíduos que são 

obesos antes da gestação. Neste experimento, a exposição aos elevados níveis de 

gordura teve início no dia em que a prenhez foi confirmada e ainda sim foi possível 

identificar alterações significantes no desenvolvimento dos filhotes. Portanto, isto 

mostra que a programação metabólica exercida pela obesidade e pelo alto consumo 

de gordura é ampla e age de acordo com diferentes padrões promovendo efeitos 

prejudiciais aos descendentes desde estágios iniciais do desenvolvimento 

embrionário até a vida adulta.  

  

5.6 Considerações finais 
 

 O consumo de dieta hiperlipídica pelas mães desde o início de sua vida 

causou prejuízos ao desenvolvimento dos filhotes, promovendo alterações no peso 

corporal ao longa da vida, nos padrões de consumo alimentar e nos parâmetros 

metabólicos. Tais alterações foram programadas, em parte, durante a vida 

intrauterina e nos primeiros dias de vida pós-natal, apresentando diferenças de ação 

entre os sexos dos descendentes em alguns aspectos. Deste modo, é inegável a 

importância que o ambiente nutricional materno durante período perinatal exerce 

sobre o desenvolvimento dos filhotes até na vida adulta. Também foram observados 

efeitos diretos do consumo de ração hiperlipídica nas mães, onde a dieta promoveu 

reduções significativas nos parâmetros de ejeção de leite materno e aumentou a 

expressão dos receptores opióides nas lactantes, o que indiretamente também 

possui efeitos importantes sobre os descendentes.  

Com exceção de alguns períodos, o consumo calórico dos animais não diferiu 

da quantidade de calorias ingeridas pelo grupo controle, o que fez com que apesar 

de estarem consumindo uma dieta rica em lipídeos, os animais deste estudo não se 

tornassem obesos. Todavia, este fato não os impediu de desenvolverem alterações 

metabólicas e de desenvolvimento significativas. Do mesmo modo, animais 

alimentados com dieta hiperlipídica tendo o consumo calórico pareado ao dos 

animais controle, portanto animais não-obesos, apresentaram comportamentos 
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alterados em relação à olfação, interações sociais e recompensas. Isso reforça a 

ideia de que o consumo de dieta hiperlipídica em si é prejudicial, independentemente 

da obesidade (Takase et al., 2016).  

Existem vários estudos na literatura que reportam resultados sobre a 

utilização de dieta materna com alto teor de lipídeos na gestação e lactação. 

Entretanto, esses dados são muito contraditórios entre si devido à variabilidade da 

composição da ração hiperlipídica, da fonte de lipídeos utilizada, do período e da 

duração da exposição em que os animais são submetidos a essa alimentação. As 

diferenças entre os tipos de ácidos graxos da dieta está começando a ser elucidada 

(Mennitti et al., 2015), porém isso muitas vezes não é levado em consideração e 

acaba dificultando a discussão dos dados obtidos, gerando controvérsias. Outro 

aspecto importante a ser considerado são as diferenças na composição da própria 

dieta controle em si. O conteúdo de gordura apresentado nessas rações pode variar 

de 4 a 16% entre os estudos, o que é passível de resultar em dados completamente 

diferentes quando se compara uma dieta hiperlipídica com rações controles de 

diferentes composições. Além da gordura, o conteúdo de proteínas e carboidratos 

nas dietas padrões variam consideravelmente (van den Heuvel et al., 2011). Assim, 

os cuidados e padronizações necessários com a dieta hiperlipídica são importantes 

da mesma forma com a dieta controle para a obtenção de resultados precisos, 

confiáveis e reprodutíveis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A ciência poderá ter encontrado a cura para a  
maioria dos males, mas não achou ainda remédio 

 para o pior de todos: a apatia dos seres humanos.” 
Helen Keller 

 
 

 
 
 

6 CONCLUSÕES
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• O consumo de dieta hiperlipídica pelas mães trouxe prejuízos para as 

mesmas, promovendo alterações metabólicas (intolerância a glicose nas 

mães F0, e aumento dos níveis de colesterol total e LDL-colesterol nas mães 

F1) e um menor peso principalmente durante a lactação. 

• Ambas as gerações apresentaram prejuízos no comportamento materno em 

relação aos parâmetros de ejeção do leite, sendo o HFHF na geração F1 o 

grupo com alterações mais severas, o que resultou em redução do ganho de 

peso dos filhotes. Entretanto, todas as mães F1 que receberam dieta 

hiperlipídica em algum momento da vida apresentaram um menor número de 

ejeções de leite, ressaltando a importância da nutrição materna na 

programação metabólica dos descendentes. 

• As mães F0 e F1 que receberam dieta rica em lipídeos em qualquer período 

da vida (grupos HF, CHF, HFC e HFHF) tiveram aumento da expressão dos 

receptores opióides no hipotálamo. 

• O estado fisiológico parece exercer papel importante na maneira com que os 

animais respondem à alta ingestão de lipídeos. 

• No período peripuberal machos e fêmeas aumentam significativamente seu 

consumo calórico de dieta rica em lipídeos, apresentando diferenças entre os 

sexos no padrão alimentar.  

• O consumo de ração hiperlipídica por um longo período fez com que a 

preferência por essa dieta fosse menor no teste de preferência alimentar, sem 

promover alterações na preferência por sacarose. 

• Nos machos adultos, a dieta com alto teor de gordura não promoveu 

alterações nos comportamentos semelhantes à ansiedade, mas houve uma 

tendência de redução da performance reprodutiva no comportamento sexual. 

Os animais sob essa alimentação, principalmente o grupo HFHF, 

apresentaram maior adiposidade corporal.  

• A dieta rica em gordura materna promoveu alterações no sistema 

melanocortina dos descendentes, aumentando a expressão de POMC e NPY 

ainda durante a gestação. 

• Apesar de ingerirem uma dieta rica em lipídeos, os animais neste estudo não 

se tornaram obesos, fato que não os impediu de desenvolver alterações 

metabólicas, comportamentais e de desenvolvimento significativas. 
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• Os efeitos deletérios promovidos pela dieta rica em gordura materna durante 

a prenhez e lactação parecem somar-se aos efeitos do consumo dos lipídeos 

pelo indivíduo, apresentando efeitos sinérgicos onde o grupo HFHF é o mais 

afetado. 

• Os dados da literatura são controversos devido à variabilidade da composição 

da ração e do período de exposição da dieta hiperlipídica. Assim, mais 

atenção a essas variáveis precisam ser empregadas para obtenção de dados 

precisos e coesos sobre a influência da nutrição materna na vida dos filhotes.    
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